
§ হঁ#া। যিদ আপিন +কািভড-১৯ এ সং4ািমত হেত পােরন
তেব:
§ আপিন যার সােথ +কািভড-১৯ আেছ তার সােথ থােকন
§ আপিন +কািভড-১৯ আেছ এমন এর সােথ কারও য=

িনেলন
§ আপিন +কািভড-১৯ আেছ এমন কারও সােথ

+যাগােযাগ কের থাকেল
§ আপিন এক@ দূিষত পৃD বা িজিনস FশH কেরেছন

§ আপিন যিদ সPিত Jমণ কেরেছন, একজন LাM#েসবা
কমীO , বা অেনকQিল +কািভড-১৯ +কসযRS জায়গায়
িছেলন তেব আপনার +কািভড-১৯ পাওয়ার সUাবনা +বিশ।

§ আপনার যিদ দুবHল Wিতেরাধ ব#বMা, হY দেরাগ, ফR সফR েসর
+রাগ +যমন হঁাপািনর বা িসওিপিড থােক বা ষাট বছেরর
+বিশ বয়সী হয় তেব আপিন আরও Qর\তর ল]ণQিলর
ঝR ঁ িকেত রেয়েছন।

§ অসুM ব#িSেদর সােথ ঘিনD +যাগােযাগ বা ব#িSগত
আইেটমQিল +যৗথ ব#বহার এিড়েয় চলুন

§ আপনার +চাখ, নাক এবং মুখ FশH করা এিড়েয়
চলুন

§ আপনার কািশ বা হািচ @সু# িদয় +ঢেক কর\ন , 
তারপর @সু#@ f#ােশ +ফেল িদন

§ পিরgার কর\ন পৃDতল এবং Wায়শই FশH করা বh
§ কমপে] িবশ +সেকেiর জন# সাবান এবং জল িদেয়

আপনার হাত ধR েয় িনন বা সাবান এবং জল না
পাওয়া +গেল কমপে] ৬০ % অ#ালেকাহলযRS
এক@ হাত স#ািনটাইজার ব#বহার কর\ন

§ বািড়েত থাকR ন এবং আপনার িনকটবতীO পিরবােরর
বাইেরর +লাকেদর সােথ থাকা এড়ােবন / পিরহার
কর\ন

!কািভড-১৯ িক?
§ +কািভড-১৯ হ'ল এক@ সং4ামক lাসজিনত

অসুMতা। এই সং4মণ এক@ নতR ন
কেরানাভাইরাস mারা সৃn যা Wথমবার চীেনর
উহান শহের +দখা িগেয়িছল।

§ অেনক সং4ািমত ব#িSর হালকা বা +কানও
ল]ণ থােক না। lাস িনেত অসুিবধা, 
িনউেমািনয়া, অp ব#থHতা এবং মৃতR # িকছR +]েq
+দখা িদেত পাের।

!কািভড-১৯ কীভােব ছড়ায়?
§ ব"ি$ %থেক ব"ি$: আপিন সং4ািমত ব#িSর কািশ বা হািচ

+ফলা +থেক ছয় ফR ট দূরেr +থেকও সং4ািমত হেত পােরন
§ দূিষত পৃ/তল: আপিন দূিষত পৃDQিলেক FশH কের এবং পের

আপনার মুখ, নাক বা +চাখ FশH কের সং4ািমত হেত পােরন।
উs-ঝR ঁ িকর তলQিলর মেধ# দরজার হ#াiলQিল, িলt
+বাতামQিল, কাউuারQিল, +সলেফানQিল এবং সাধারণ
অvেল পৃDQিলর অwভR HS।

আিম অসু' (বাধ করেল
আমার কী করা উিচত?

§ বািড়েত থাকR ন এবং আপনার ডাSারেক কল কর\ন।
যিদ আপনার lাস িনেত সমস#া হয়, হঠাৎ িনেzজ বা
িবJাw +বাধ হয় বা আপনার +ঠ {াট বা নীল মুেখর
মুখ@ ল]# কর\ন, ৯১১ (911) কল কর\ন।

§ হালকা ল]ণযRS +বিশরভাগ +লােকরা বািড়েত ভাল
হেত পােরন। যিদ আপনােক অবশ#ই +কানও
িচিক|সেকর সােথ +দখা করেত বািড় +ছেড় +যেত হয়
তেব আেগই কল কর\ন এবং গণপিরবহন এড়ান।

§ +কািভড-১৯ এবং }ু একইরকম ল]ণ সৃ~ কের তেব
ভাইরাসQিলেত +য অসুMতার কারণ হয় তা আলাদা।

§ +কািভড-১৯ সৃ~কারী ভাইরাস@ আরও সহেজই ছিড়েয়
পেড় এবং Qর\তর ল]ণ এবং মৃতR #র সUাবনা +বিশ
থােক। }ুর িবপরীেত, বতHমােন +কািভড-১৯ এর
িচিক|সার জন# এখনও +কানও ভ#াকিসন বা �াগ +নই।

কেরানাভাইরাস )রাগ 2019 ()কািভড-১৯) এবং আপিন স4েক5
হাভH াডH LাM# Wকােশর সহেযািগতায় +কািভড-১৯ LাM# সা]রতা Wক� mারা িন�ম�ত
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আিম িক (কািভড-১৯
সং9ািমত হেত পাির?

(কািভড-১৯ <ু (থেক কীভােব
আলাদা?

আিম কীভােব িনেজেক এবং
অনBেক রCা করেত পাির?

§ সাধারণ ল6ণ7িল: �কেনা কািশ, �র, lাসকn
§ কম সাধারণ ল6ণ7িল: �ািw, +পশী এবং জেয়েu

ব#থা, গলা ব#থা, মাথা ব#থা

(কািভড-১৯ এর লCণEিল
কী কী?
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