
আিম গভ&বতী । আিম কীভােব .ভািবত হব?
আমরা এখনও জািন না +য গভ/বতী  মিহলােদর আরও +বিশ ঝ9ঁিক  রেয়েছ 
িকনা। গভ/বতী  মিহলারা স@AকBত ভাইরাস +থেক EরFতর +রােগর ঝ9ঁিকেত  
+বিশ, তাই গভ/বতী  মিহলােদর একG ঝ9ঁিকপূণ/  জনসংখLা িহসােব িবেবচনা করা 
হয়। তেব আমরা NতLাশা কির +য +বিশরভাগ গভ/বতী  মিহলারা মাঝাির বা 
হালকা ঠাPা বা Qু জাতীয় লSণ অনুভব করেবন।

গভ&বতী  মিহলােদর মেধ4 5কািভড-১৯ 
আরও :র;তর? আিম যিদ গভ&বতী  হেয় 

থািক তেব আিম িক আরও ঝ@ঁিকেত  
আিছ?

আিম যিদ গভ&বতী  হয় তেব কীভােব 
আিম 5কািভড-১৯ পাওয়ার 5থেক 

িনেজেক রFা করেত পাির?

আিম যিদ গভ&বতী  অবHায় 
5কািভড-১৯ সংKমণ কির তেব 
আমার িক গভ&াবHার  জMলতা 

থাকেব?

আিম যিদ গভ&বতী  হেয় থািক এবং 
5কািভড-১৯ কির তেব ভাইরাসM 

িক আমার বাPার কােছ 5যেত 
পাের?

হাসপাতােল আমার এবং আমার 
িশRর যS 5নওয়ার জন4 িক পয&াT 

ডাUার থাকেব?

হঁLা . হাসপাতালG িনিUত করেব +য আপিন এবং 
আপনার িশV িনরাপদ এবং যW িনেXন।

বত/মােন , +কািভড -১৯ +কানও গেভ/  মা +থেক িশVর কােছ যাওয়ার +কানও 
Nমাণ +নই। আপনার যিদ +কািভড -১৯  থােক তেব সং\মণ +রাধ করেত 
আপনার স^ােনর জে_র পের সাবধানতা অবল`ন করFন (+যমন, হাত 
+ধায়া) 

+কািভড-১৯ গভ/াবaার  Sিত কের িকনা তা আমরা এখনও জািন না। 
অনLানL কেরানাভাইরাস bারা সং\মেণর +Sেc গভ/াবaা  dাস লSL করা 
+গেছ (উদাহরণfরgপ সারস)। Nথম hcমািসেক উচচ তাপ   িশVর পেS 
Sিতকারকও হেত পাের।

গভ/বতী  মিহলােদর Nিতেরাধ সাধারণ জনগেণর মেতাই। 
িসিডিস এর িদকিনেদ/শEিল  +দখ9ন

আিম যিদ পরবতীV  কেয়ক মােস গভ&বতী  হেত চাই?
আপনার ডাiােরর সােথ পরামশ/ করFন, িবেশষত যিদ আপিন সেkহ কেরন +য আপিন সং\ািমত বা সং\ািমত হেত 
পােরন। আপনার িচিকlসক bারা পরামশ/ না পাওয়া অবিধ আপনার স^ান হওয়ার অেপSা করFন।
আপিন যিদ গভ/াবaা  +রাধ করেত চান তেব পয/াm গভ/িনেরাধক  রেয়েছ তা িনিUত করেত আপনার ডাiােরর সােথ 
পরামশ/ করFন। আপিন যিদ সেkহ কেরন +য আপিন বা আপনার সnী সং\ািমত, তেব মেন রাখেবন +য ঘিনp 
শারীিরক +যাগােযাগ সং\মণ হওয়ার ঝ9ঁিক  বািড়েয় ত9লেত  পাের।

আমার িক করা উিচৎ?
এG অেনেকর জনL িবেশষত যারা গভ/বতী  তােদর জনL মানিসক চােপর সময়। 
এমন +বশ কেয়কG উপায় রেয়েছ যা এই চLােলিrং সমেয় উেbগ dাস করার 
উপায়Eিল িনেদ/শ  কের।

আপনার Tীেরাগ িবেশষেtর সুপািরশ স@েক/  িজtাসা 
করার জনL কল করFন। এEিল উপলভL সংaানসমূহ, 
আপনার িচিকlসার ইিতহাস এবং গভ/াবaার  পয/ােয়র 
িভিuেত পিরবAতBত হেত পাের। আপিন যিদ যান, 
সব/জনীন পিরবহন এবং ঘন ঘন vশ/ করা পৃpEিল 
vশ/  এড়ােত +চxা করFন। আপনার হাত সাবান এবং 
জল বা হাত সLািনটাইজার িদেয় ঘন ঘন ধ9েয় িনন।

আিম 5য উেZগ অনুভব করিছ তা 
কীভােব পিরচালনা করেত পাির?

এই মহামারী চলাকালীন, আিম 
এখনও আমার Tীেরাগ িবেশষে_র 
সােথ .সবকালীন অ4াপেয়`েমে  ̀

অংশ 5নওয়া উিচত?

হাসপাতালG এই মুহzেত/  একG ভীিতজনক জায়গার মেতা মেন হেত পাের। তেব 
আপনার এবং আপনার িশVর সুরSা িনিUত করার জনL সং\মেণর +Nােটাকল 
রেয়েছ। +হাম/ ঘের জ_Eিল মা এবং স^ােনর জনL EরFতর ঝ9ঁিক  বহন কের। 
আপনার Tীেরাগ িবেশষেtর সােথ আপনার উেbগEিল আেলাচনা করFন।

হাসপাতােল 5কািভড-১৯ এর সংaশ& 
এড়ােত িক আমার 5হাম/ ঘের জেdর 

কথা িবেবচনা করা উিচত? 

5কািভড-১৯ এবং গভ&াবHা
হাভ/াড/  fাaL Nকােশর সহেযািগতায় +কািভড-১৯ fাaL সাSরতা Nক{ bারা িনAমBত

+শষ পয/ােলাচনা তািরখ: 3/23/20
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