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অসরুকষ্িত জনসাধারণ এবং COVID-19  
 
যদিও রোগ যেকোন মানুষকে অসুস্থ করতে পারে, কিছ ুক্যানাডাবাসী তাঁদের স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে, কোনও সংক্রমণে আকর্ান্ত হওয়া এবং গুরুতর জটিলতার লক্ষণ প্রকাশ 
পাওয়ার অধিকতর ঝুঁকিতে থাকেন।  
 
বিভিন্ন সংগঠন, কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা COVID-19 ভাইরাস আক্রান্ত হওয়া কিংবা ছড়ানো থেকে এই 
জনসাধারণকে আটকাতে সাহায্য করায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাধারণ ব্যাপারগুলো শেয়ার 
করা দ্বারা শুরু করুন যাতে তাঁরা তাঁদের নিজেদের এবং অন্যদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারেন, যদি 
তাঁদের কোনও লক্ষণ এবং উপসর্গ প্রকাশ পায় তাঁদের সাহায্য করতে পথ দেখান এবং COVID-19 থেকে 
আরোগ্য হতে থাকা অসুস্থ রোগীদের পরিচর্যায় সাহাযয্ করার উপায়গুলো শিখুন।    
 
 
অসরুকষ্িত জনসাধারণ অনত্রভ্কুত্ হতে পারেনঃ  
 
যেকোন ব্যক্তি যিনিঃ  
ffকোনও বয়স্ক ব্যক্তি  
ffঅন্তর্নিহিত চিকি�সাধীন অসুখের কারণে ঝুঁকিতে থাকা (উদাহরণস্বরূপ, হার্টের অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ, 
ডায়াবেটিস, ক্রনিক শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার) 
ffকোনও চিকি�সাধীন রোগ বা চিকি�সা থেকে কোনও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কারণে 
ঝুঁকিতে থাকা (���� ����������)   
 
যেকোন ব্যক্তি যার আছেঃ  
ffপড়া, কথা বলা, বুঝতে পারা বা আদানপ্রদান করতে অসুবিধা  
ffমেডিক্যাল কেয়ার বা স্বাস্থ্য পরামর্শ পাওয়ায় অসুবিধা 
ffপ্রতিরোধমূলক ক্রিয়াকলাপ, যেমন ঘন ঘন হাত ধোয়া এবং কাশি এবং হাঁচি ঢাকায় অসুবিধা  
ffচলতে থাকা বিশেষ ধরণের মেডিক্যাল কেয়ার বা চাহিদা-ভিত্তিক মেডিক্যাল সাপ্লাই  
ffচলতে থাকা তত্ত্বাবধান চাহিদা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সহায়তা  
ffপরিবহণের নাগাল পেতে অসুবিধা  
ffঅর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা    
ffঅস্থায়ী নিয়োগ বা অনমনীয় কাজের পরিস্থিতি  
ffসামাজিক বা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, যেমন দূরবর্তী এবং বিচ্ছিন্ন সমাজগোষ্ঠী  
ffঅসুরক্ষিত, অপ্রতুল, বা অবিদ্যমান বাস করার পরিস্থিতি 
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COVID-19  পর্াদরু্ভাবের সময় কিভাবে সংগঠনগলুি অসরুকষ্িত জনসাধারণকে সহায়তা দিতে পারে 
 
প্রকৃত তথ্যগুলো শিখতে সময় নিনঃ  
 
ffCOVID-19 সম্বন্ধে আরও বেশি জানুন 
canada.ca/coronavirus ভিজিট করার দ্বারা   
 
ffআপনার সমাজগোষ্ঠীতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সর্বশেষ খবর রাখুন 
ffপ্রাসঙ্গিক COVID-19 তথ্য, উপযোগী কৌশল এবং পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য স্থানীয়, প্রাদেশিক, 
আঞ্চলিক জন স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করুন।  
 
প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় নিনঃ  
ffআপনার ব্যবসা ����������� পরিকল্পনা পর্যালোচনা করুন যাতে আপনি এবং আপনার 
কর্মীরা জানতে পারেন কি করতে হবে  
ffসম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার জন্য আগাম পরিকল্পনা করুন 
ffচিহ্নিত এবং পরিকল্পনা করুন কিভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি প্রদান করা চালু রাখা যায় 
ffসম্পদ এবং কৌশল শেয়ার করার জন্য সংগঠনগুলির অংশীদার হন যারা অনুরূপ পরিষেবা প্রদান করে  
ffকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, এবং গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তৈরি থাকুন  
ffসাধারণ সরবরাহকৃত বস্তু এবং পরিসক্ার করার সরবরাহকতৃ বসত্ু মজুত করার কথা ভাবুন 
ffআশ্রয়স্থল এবং সামাজিক স্থান প্রস্তুত রাখুন   
 

   
 
  
 

 

 


