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ভাৰত চৰকাৰৰ �ধান 
ৈব�ািনক উপেদ�াৰ কায��ালয়

ক’িভড-১৯ৰ 
সং�মণৰ পাছত 
ঘৰেত �া�্�ৰ
যতনৰ িবিভ� 
উপায়
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দুখনৈক মা� পিৰধান কৰক

সঘনাই চােবােনেৰ হাত 
ধুব 

ক’িভড-১৯ ৰ উপযু� আচৰণ িবিধ মািন চলক
সাৱধানতা অৱল�ন কিৰবৈল েনিৰব !

িদনত েকইবাবােৰা চােবােনেৰ আেপানাৰ 
হাত ধুব, আ� পিৰ��তা বজাই ৰািখবৈল 
েকৱল েচিনটাইজাৰৰ ওপৰত িনভ�ৰ 
নকিৰব।

অিতিৰ� সুৰ�াৰ বােব দুখনৈক মা� পিৰধান 
কিৰব। যিদ আেপানাৰ ওচৰত এন-৯৫মা� 
আেছ েতে� দুখন মা� ব�ৱহাৰ নকিৰেলও 
হ’ব।

শাৰীিৰক দূৰ� বজাই ৰািখব

আনৰ পৰা কেমও ৬ ফুট দূৰ�ৰ ব�ৱধান 
বজাই ৰািখব আ� জনবহুুল �ান পিৰহাৰ 
কৰক।

আেপানাৰ ঘৰখনত ভালদেৰ 
বায়়ু চলাচল কিৰব পৰা ব�ৱ�া 
ৰািখব 
িযমান পােৰ ঘৰৰ িখিৰকী আ� দুৱাৰসমূহ 
খিুল ৰািখব।



েবিছভাগ ক’িভড-১৯ 
সং�মণ ��তৰ নহয় আ�
িচিকৎসালয়ত ভিত� েহাৱাৰ 
�েয়াজন নহয়।আতংিকত নহ'ব।

যিদ আপুিন ক’িভড-১৯ ৰ �াৰা 
সং�িমত বা ইয়াৰ ল�ণসমূহ 

েদখা িদেছ েতে�,

িনজৰ মেত ঔষধ �হণ নকিৰব
এি�বায়’িটক বা েকােনা ধৰণৰ পিৰপূৰক

ক’িভড-১৯ �িতেৰাধ কিৰবৈল বা িচিকৎসাৰ 

বােব ব�ৱহাৰ নকিৰব। েকৱল িচিকৎসকৰ 

পৰামশ� অনুযায়ী েসইেবাৰ ব�ৱহাৰ কিৰব লােগ।

ক’িভড -১৯ ৰ �াৰা সং�িমত 
েবিছভাগ েৰাগীেয় সিঠক ভােৱ 
িনজৰ য� ৈল ঘৰেত আেৰাগ� 
লাভ কিৰব পােৰ।
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যিদ আপিুন এই ল�ণেবাৰৰ েকােনা এটা অনুভৱ 

কেৰ, েতে� অিত শীে� ঘৰেত ক’িভড-১৯ ৰ য� 

আৰ� কিৰ িদব আ� ক’িভড-১৯ ৰ পৰী�া কেৰাৱাই 

ল’ব। পৰী�াৰ ফলাফল অেপ�া নকৰাৈকেয় 

িন�িলিখত পৃ�াসমূহত উে�িখত ঘ�ৱা উপায়সমূহ 

পালন কিৰবৈল  আৰ� কৰক।   

•  �ৰ     
•  �কান কাহ
•  িডিঙৰ িবষ বা েখচেখচিন 
•  উশাহ েলাৱাত অসুিবধা       
  

িচি�ত বা উি�� নহ'ব, িকয়েনা 
এইেবােৰ শৰীৰৰ সং�মণৰ 
ৈসেত যিুঁজব পৰা �াকিৃতক 
�মতাক �াস কিৰ িদেয়। 

ক’িভড-১৯ ৰ সাধাৰণ ল�ণসমূহ 

•  গাৰ িবষ      
•  েগা� বা েসাৱাদ েহ�ওৱা
•  মুৰৰ িবষ   
•  �াি�            

•   ঠা�া
•  ওকািল অহা
•  বিম  
•  ডােয়িৰয়া             
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ল�ণেবাৰ অনুভৱ কৰাৰ লেগ লেগ িনজক আ� পিৰয়ালৰ 
আন সদস�সকলক ঘৰেত পৃথক কিৰ ৰখাৰ ব�ৱ�া কৰক।

শীে� মা� পিৰধান কৰক, পািৰেল দুখনৈক মা� ব�ৱহাৰ 
কৰক।

আেপানাৰ পিৰয়ালৰ সদস�সকেলও দুখনৈক মা� পিৰধান 
কৰা উিচত।

িনজৰ বাচন-বত॔ন, আ� কােপাৰ আিদ িনেজই েধাৱক। 

িদনত কেমও ২ ৰ পৰা ৩ িলটাৰ পানী খাওক।

িযমান স�ৱ িজৰিণ লওক।

পৃথেক থাকক, িব�াম কৰক, আ� শৰীৰত পানীৰ 
পিৰমাণ বজাই ৰাখক
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িদনত ২ ৰ পৰা ৪ বাৰৈক শৰীৰৰ উ�তা 
পৰী�া কৰক। �ৰ হেল েকৱল 
েপৰািচটামল �হণ কিৰবৈল পৰামশ॔ িদয়া 
হয়। যিদ �ৰ ৫ িদনৈলেক অব�াহত থােক, 
েতে� তৎ�ণাৎ িচিকৎসালয়ৈল যাওঁক।

সমাজ কল�াণ সিমিত 
আ� আৱাসী কল�াণ 

সং�াসমেূহ িমিল 
অি�িমটাৰ �য় কিৰব 

পােৰ আ� িবিভ� 
পিৰয়ালসমূেহ ইয়াক 
ভালদেৰ েচিনটাইজ 

কিৰ ৈল েৰাগী 
আেৰাগ� �হাৱা ৈলেক 
ধাৰৈল ব�ৱহাৰ কিৰব 

পােৰ।

িদনত ৩ -৪ বাৰৈক পালচ অি�িমটাৰৰ 
�াৰা অি�েজনৰ �ৰ িনৰী�ণ কৰক। 
অি�িমটাৰ ব�ৱহাৰ কৰাৰ আগেত আেপানাৰ 
আঙুিলেবাৰ পিৰ�াৰ ৈহ আেছেন নাই 
িনি�ত কৰক, (েনইল পিলছ লেগাৱা থািকব 
নালােগ!) যােত অ�� �ৰ িনৰী�ণৰ পৰা 
িবৰত থািকব পািৰ।

শৰীৰৰ উ�তা আ� অি�েজনৰ 
�ৰ িনৰী�ণ কিৰ 
থাকক যিদ আেপানাৰ অি�েজনৰ 

�ৰ ৯২%-ৰ তলৈল নািম 
যায়, েতে� িচিকৎসালয়ৈল 
�যাৱাৰ ব�ৱ�া কৰক 
লগেত, আেপানাৰ বুকু/ 
েপটৰ বলত িপিঠ খন িচিলং 
মুৱা কিৰ �ই পিৰব লােগ 
(�'িনং ি�িত)
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১. �থেম এখন সমতল িবচনাত                                                                                                                                           
    �'িনং আসনত ৩০  িমিনটৰ        
    পৰা ২ ঘ�া ৈল �ই পিৰব                                                                                        
    লােগ

�'িনং আসনৰ  সহায়ত 
হাঁওফাঁওত  অি�েজনৰ 
মা�া  উ�ত  কৰক
যিদ অি�িমটাৰত অি�েজনৰ 
�ৰ SpO2 ৯৪% ৰ তলত 
েদখুৱাই, েতে� ঘৰেত েচাৱািচতা 
কৰা েৰাগীসকলক েপট মুৱা 
ৈহ �ই পিৰবৈল পৰামশ॔ িদয়া 
হয়। এই আসেন উশাহ েলাৱা 
আ� অি�েজনৰ �ৰ বৃি� 
কৰাত সহায় কেৰ।
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 ৬.আেকৗ �'িনং আসনত ৩০িমিনটৰ 
পৰা ২ ঘ�া ৈল �ব লােগ। আসনসমূহ 
পুনৰাবৃি� কৰক

৫.অধ॔-�'িনং আসনত ৩০ িমিনটৰ পৰা ২ 
ঘ�া ৈল �ব লােগ

 ২. তাৰিপছত �সঁাফােল মুখ কিৰ ৩০ 
িমিনটৰ পৰা ২ ঘ�াৈল �ব লােগ

  ৪. আেকৗ বাওঁফােল মুখ কিৰ ৩০ 
িমিনটৰ পৰা ২ ঘ�াৈল �ব লােগ

 ৩. ৩০িমিনটৰ পৰা ২ ঘ�া ৈল (৩০-৬০িড�ী) 
িপিঠ আউিজ বিহব লােগ

�িতেটা আসন কৰাৰ পাছত 

অি�েজনৰ �ৰ িনৰী�ণ কিৰ 

থািকব লােগ। যিদ অি�েজনৰ 

�ৰ SpO2 ৯২%ৰ তলৈল �াস পায়, 

�তে� তৎ�ণাৎ 

ডা�ৰৰ পৰামশ॔ লওঁক আ� 

িচিকৎসালয়ৈল েযাৱাৰ ব�ৱ�া 

কৰক।

গভ॔ধাৰণ, িডপ েভইন �ে�ািচছৰ দেৰ ি�িতত (িসৰাসমূহত েতজ জমা �হাৱা 
ি�িত),�দয�ৰ সমস�া আ� েম�দ� বা হাড় ভঙাৰ সমস�া থািকেল �'িনং 
পিৰহাৰ কিৰব।
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আেপানাৰ ঘৰখনত 
বায়়ুচলাচলৰ সুিবধা ৰাখক
ঘৰৰ বািহৰৰ ফােল মুখ কিৰ থকা 

দুৱাৰ আ� িখিৰকীেবাৰ বহলৈক খুিল 

ৰাখক,যােত বায়়ু স�ালন বজাই ৰািখব 

পািৰ।

ব� বায়়ুচলাচল �নােহাৱা ঠাই �বাৰত         

সং�মণ কিঢ়য়াই ফুৰা �টাপালেবাৰ আ� 

এেৰাচ'ল �তগিতত জমা হ'ব পােৰ আ� ই 

সং�মণৰ িবপদাশংকা বৃি� কেৰ।
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ভাৰতত ক’িভড-১৯ ভাইৰাছৰ 
উৎপিৰৱত॔ন
সকেলা ভাইৰাছ উৎপিৰৱত॔নৰ জিৰয়েত িবিভ� 

েভিৰেয়�ৈল সলিন �হাৱা বুিল জনা যায়। এই েভিৰেয়�সমূহৰ 

উ� সং�মণশীলতা, তী�তা আ� �ানা�ৰনৰ �মতা অিধক 

থািকব পােৰ। ভাৰতৰ িব.১.৬১৭ েভিৰেয়�েটাক ডাবল িমউেট� 

বুিল �কাৱা ৈহেছ।

ভাৰতৰ �কাভাি�ন আ� �কািভি�� েভকিছন দুেয়াটাই 

শৰীৰক �ৰাগ �িতেৰাধ �মতা �দান কেৰ। িটকাকৰণ অিভযােন 

িকছুমান েদশত স�ূণ॔�েপ িটকাকৰণ �হাৱা �লাকৰ মাজত 

সং�মণৰ হাৰ ৯৫.৮% ৈল �াস কিৰেছ l
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িটকাকৰেণ আেপানাক আ� আনেকা সুৰ�া 
�দান কিৰব। িটকাকৰণৰ পাছেতা িকছুমান 
মানুহ সং�িমত হব পােৰ, অৱেশ�, েসই 
ল�ণসমূহ সাধাৰণেত মৃদু বা মধ�মীয়া হয়, 
আ� েবিছভাগ ঘৰেত আেৰাগ� হয়। 

িটকাকৰণৰ পাছেতা আপুিন ক’িভডৰ 
িনয়মসমূহ কেঠাৰভােৱ পালন কিৰব 
লািগব।

িটকাকৰণ: আেপানাৰ েভকিছনৰ
পািল িযমান স�ৱ �সানকােল
�া� কৰক
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��। যিদ মই ইিতমেধ� ক’িভড-১৯ ৰ �াৰা সং�িমত ৈহেছঁা েতে� েমাক 
এিতয়াও েভকিছনৰ �েয়াজন আেছ েনিক?

উ. হয়, আেপানাৰ সুৰ�া উ�ত কিৰবৰ বােব েভকিছন �লাৱােতা 
আৱশ�ক; অৱেশ�, ক’িভড-১৯ ৰ পৰা স�ূ্ণ॔�েপ আেৰাগ� �হাৱাৰ, ১৪ 
িদনৰ পাছতেহ েভকিছন �হণ কিৰব লােগ।

��। েভকিছেন �মাক ক’িভড- ১৯ সং�মণৰ পৰা সুৰি�ত কিৰব 
েনিক?

উ. েভকিছেন সং�মণৰ িব�ে� �ায় ৭০ % সুৰ�া �দান কেৰ, িক� ই 
আেপানাক ক’িভড-১৯ ৰ �াৰা পুনৰ সং�িমত েনােহাৱাৰ 
েগৰাি� িনিদেয়; অৱেশ�, েভকিছেন আেপানাৰ ��তৰ সং�মণ আ� 
িচিকৎসালয়ত ভিত॔ েহাৱাৰ আশংকা �ায় ৯৫% কমাই িদেয়। িটকাকৰণৰ 
পাছেতা আেপানাৰ �াৰা ভাইৰাছেটা েবেলগৰ গাত িবয়পাৰ আশংকা 
থািকব পােৰ, েসেয়েহ আপুিন ডাবল মা� িপ�া, সঘনাই  চােবােনেৰ 
হাত ধুৱা, ইজেন িসজনৰ পৰা ৬ ফুট দূৰ� বজাই ৰখা, িভৰ থকা 
ঠাই পিৰহাৰ কৰা আিদ অব�াহত ৰািখব লািগব।

��। মই ক’িভড- ১৯ ৰ পৰা আেৰাগ� েহাৱাৰ পাছত পুনৰ 
সং�িমত হ'ব পােৰা েনিক?

উ. হয়, মানুহৰ ি�তীয়বাৰ সং�মণ েহাৱাৰ �মাণ আেছ িক� 
পুনৰ সং�িমত �হাৱাৰ শতাংশ অিত কম।

��। ক’িভড ১৯ েভকিছনৰ একক পািল পয॔া� েনিক?

উ. েকৱল �থম পািল �লাৱােটা পয॔া� নহয়। এি�বডী িবকিশত 
কিৰবৰ বােব দুেয়াটা পািল িনধ॔ািৰত সময়সূচী অনুসিৰ �হণ 
কিৰব লািগব।

��। এই মহামাৰী েকিতয়া সমা� হ’ব?

উ. ইয়াৰ ভিৱষ�তবাণী কিৰব েনাৱািৰ, অৱেশ� যিদ আিম 
সকেলােৱ কেঠাৰ �িতেৰাধ ব�ৱ�া লওঁ আ� ইয়াৰ িব�াৰ ব� 
কিৰব পােৰা েতে�, আিম এেকলেগ ক’িভড -১৯ ক পৰা� কিৰব 
পািৰম।

সঘনাই �সাধা ��সমূহ
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িডজাইন আ� গেৱষণা সহেযাগীতা:
ভািট॔ভাৰ �াইেভট িলিমেটড I vertiver.com

�ৰাগ িবষয়ক �ীকিৃত:
ডাঃ িচ.এছ. �েমশ, স�ালক, টাটা েমম'িৰেয়ল  হি�তাল
এইমছ, এম.ও.এইচ.এফ.ডি�উ.

দৃঢ় ৈহ থাকক, 
ইিতবাচক ৈহ থাকক 
আ� ক’িভড -১৯ৰ 
িবপে� ভাৰতৰ 
ঢাল হওক

ভাৰত চৰকাৰৰ �ধান ৈব�ািনক 
উপেদ�াৰ কায��ালয়


