
আমি কীআশা করতে পামর? কখনআিাতক ডাক্তার দেখাতে হতে?

▪ ক োভিড-১৯ সোধোরণত এ টি হোল ো করোগ। ৬০

বছররর  ম বয়সী সুস্থ কলোর রো প্রোয়শই ফ্লুর

মরতো লক্ষণগুভল অনুিব  ররন : জ্বর ১০০. ৪ ° F 

এর কবভশ (100.4°F), শু রনো  োভশ, গলো বযথো
এবং দু'সপ্তোহ ক্লোভি।

▪ আপনোর যভদ হোল ো লক্ষণ থোর তরব আপনোর

ডোক্তোরর  ল  রুন। আপভন যভদ ক োভিড-১৯
থো রত পোরর এমন  োরও সোরথ কযোগোরযোগ  রর

থোর ন তরব তোরদর বলুন ।

▪ আপনোর ডোক্তোরআপনোর বলরব কয আপভন

ক োথোয় পরীক্ষো  ররত পোররন।

▪ পরীক্ষোগুভল এখনও বহুলিোরব সহজলিয নো

হওয়োয় আপনোর সংক্রমণ হওয়োর কক্ষরে

আপনোর ডোক্তোরআপনোর ক ৌদ্দ ভদন বো তোর

কবভশ ভদন বোভ়িরত থো রত বলরবন।

▪ গুরুতর লক্ষণগুভল ৬০ বছররর কবভশ বয়সীরদর এবং

হৃদররোগ, ফুসফুরসর করোগ বো  যোন্সোরর আক্রোি

বযক্তক্তরদর মরধয কবভশ কদখো যোয়। তরব অল্প বয়স্ক, 
সুস্থ কলোর রও মোরোত্ম লক্ষণ কদখো ভদরত পোরর।

▪ গুরুতর হরল ক োভিড-১৯ এ হোসপোতোরল িভতি হরত

পোরর।

▪ আপনোরো ডোক্তোররর অভফস বো জরুভর ঘরর / ভবিোরগ
যোওয়োর আরগআপনোর ডোক্তোরর  ল  রুন।

মিমকেস্া দকিন?

▪ ক োভিড-১৯ -র জনয বতিমোরন ক োনও ভনভদিষ্ট ভ ভ ত্সো কনই।

▪ কবভশরিোগ কলো তরল পোভনয় পোন এবং ভবশ্রোম  রোর সোরথ আরও িোল অনুিব  ররত শুরু  ররব।

▪ অযোভসিোভমরনোরফন (িোইরলনল) ভফবোর বো তোপ এবং কপশীর বযথো  মোরত সহোয়তো  রর।

▪ যভদ আপভন গুরুতর লক্ষণগুভল কদখো কদয় এবং হোসপোতোরল কযরত হয়, তরব ডোক্তোররো আপনোর যত্ন/ 
ভ ভ ত্সো কনওয়োর জনয এ টি ভবরশষ পভর ল্পনো ততভর  ররবন।

আমি কীভাতে অনযতের অসুস্থ হওযা এডাতে পামর?

িানুষ দেতক েতূর

রাখুন।

আপনার হাে

পমরষ্কার রাখুন।

আপনার ঘর

পমরষ্কার রাখুন।

আপমন যমে িতন

কতরনআপনার কাতে

কমভড -১৯ োকতে
পাতর, “আপনার

মনতের োমডতে

আলাো োকুন”।

সোধোরণত, কহোম
ভবক্তিন্নতো দুই সপ্তোহ

ধরর  লরব। বোভ়ির

ভবক্তিন্নতো বন্ধ  রোর

ভবষরয় ভসদ্ধোিগুভল

আপনোর ডোক্তোররর

পরোমরশ িকনওয়ো উভ ত।

সম্ভব হরল অরনযর

 োছ কথর পথৃ 

শয়ন ক্ষ, বোথরুম
এবং রোন্নোর জোয়গো

বযবহোর  রুন।

আপনোর যভদ এ টি

কফসমোস্ক থোর তরব

পরুন।

আপনোর  োভশ এবং হো াঁভ 

 িোর  রুন । আপনোর

ক োখ, নো এবং মুখ স্পশ ি

 রো এভ়িরয়  লুন। ২০

কসর রের জনয সোবোন

এবং পোভন ভদরয়আপনোর

হোত কধোয়ো বো  মপরক্ষ

৬০% অযোলর োহল সহ

হযোে সযোভনিোইজোর

বযবহোর  রুন।

বযক্তক্তগতআইরিম িোগ  রর

ভনন। প্রভতভদন প্রোয়শইস্পভশ িত

পষৃ্ঠ (কিভবল, কডোর নবস, 
িয়রলি, কফোন,  ীরবোডি, হোল ো
সুই ) পভরষ্কোর  রুন।  মপরক্ষ
৭০% অযোলর োহল, পোতলো ভি 
সমোধোন, বো ঘররর জীবোণুনোশ 

সরে অযোলর োহল সমোধোন

বযবহোর  রুন।

আপমন যমে দকামভড-১৯ -এআক্রান্ত হন োআপনার

সংক্রামিে হওযারআশঙ্কা োতক েতে কী করতেন

হোিিোডি স্বোস্থয প্র োরশর সহরযোভগতোয় ক োভিড-১৯ স্বোস্থয সোক্ষরতো প্র ল্প দ্বোরো ভনভম িত

কশষ পয িোরলো নো তোভরখ: 3/23/20

www.covid19healthliteracyproject.com www.health.harvard.edu

আপনার যমে মনম্নমলমখে দকানও লক্ষণ

োতক েতে 911 কলকরুন

• শ্বোস ষ্ট

• নতুন ভবভ্রোভি বো হঠোৎ ক্লোভি অনুিব  রো

• নীল কঠো াঁি বো মুখ
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