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ককথারিথা জরুরী অবস্থার সময়, সরকথানর সম্প্  
টথাি টথাি হরে পথারর, যথার ফরে পনররেবথা ব্থাহে 
হয়। কমদেী, গ্থাহক এবং সম্প্র্থারয়র স্স্যরথা 
সহথায়েথার জন্য স্থািীয় সংগঠরির নিকট কযরে 
পথাররি। 

একজি কনমউনিনট সহরযথাগী নহরসরব, আপিথার আপিথার সম্প্র্থারয়র 
ঝুঁনক, প্ররয়থাজিীয়েথা এবং ক্ষমেথা সম্পরকদে ভথারেথা ধথারণথা ররয়রে এবং 
ইনেমরধ্ই আপনি প্রনেন্ি আপিথার সম্প্র্থারয়র প্ররয়থাজিগুরেথা পূরণ 
কররি।  আপিথার সম্প্র্থায় নিরথাপ্ এবং সুস্ রথাখরে সহথায়েথার 
জন্য আপনি এই েথ্ এবং সম্প্র্থারয়র স্স্য ও সহরযথাগীর্র সরগে 
আপিথার সম্পকদে ব্বহথার কররে পথাররি।

জরুরী অবস্থার সময় আপিথার সম্প্র্থায় নকভথারব প্রস্তুে হরব এবং নক 
নক কররে হরব েথার দ্রুে নির্দেনিকথা এরে ররয়রে। প্রথম নবভথারগ 
ররয়রে জরুরী অবস্থার জন্য নকভথারব আপিথার ককন্দ্র এবং আপিথার 
সম্প্র্থায় কক প্রস্তুে রথাখরবি। নবিেীয় নবভথারগ আপিথারক, আপিথার 
কমদেী এবং আপিথার সম্প্র্থায়রক অবনহে কররে সথাহথায্ করথার নবেরয় 
আরেথাকপথাে করথা হরয়রে। জরুরী অবস্থার সময় এবং দ্রুে আবথার 
আরগর অবস্থায় কফরথার সময় আপিথারক এবং আপিথার সম্প্র্থারয়র 
স্স্যর্ররক নিরথাপ্ ও সুস্ থথাকথারসহথায়েথা করথার ঘটিথা-নিন্দেষ্ট 
নির্দেনিকথা। 

জরুরী পনরকল্পিথা তেনর কররে বথা আরগর পনরকল্পিথায় িেুি নকেু 
কযথাগ করথার জন্য এবং জরুরী অবস্থায় দ্রুে করফথাররন্স নির্দেনিকথা 
নহরসরব ব্বহথার কররে এই েথ্ ব্বহথার করুি। জরুরী অবস্থার 
প্রনিক্ষরণর সময় কমদেী ও গ্থাহকর্র সরগে এই নির্দেনিকথায় থথাকথা 
পরথামিদেগুরেথা কিয়থার করুি। 

কেথাক এবং পনরবথারর্র জন্য নবনেপত্রগুরেথারে নকভথারব নিরথাপ্ 
থথাকথা যথায় েথা সম্পরকদে দ্রুে, ঘটিথা-নিন্দেষ্ট নির্দেনিকথা থথারক। সম্ভব 
হরে, কমদেী, গ্থাহক এবং আপিথার সম্প্র্থারয়র কেথারকর্র মরধ্ 
এইসব নবনেপত্র ফরটথাকনপ করর নবেরণ করুি। অনেনরক্ত ভথােথায় 
এইসব নবনেপত্র ব্বহথার কররে, nyc.gov/health যথাি এবং 
“Responding to Emergencies” (জরুরী অবস্থার নির্দেনিকথা) 
অনুসন্থাি করুি। 

যন্ আপিথার ককথারিথা প্রশ্ন থথারক অথবথা আপনি এনট নিরয় আররথা 
আরেথাচিথা কররে চথাি, েথাহরে আপনি নিম্ননেনখে নঠকথািথায় 
কহলথ নিপথাটদেরমর্টর (স্থাস্্ নবভথাগ) অনফস অব ইমথাররজন্সী 
কপ্ররপিদেরিস অ্থা্ি নরসপন্স’এর (জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুনে এবং 
প্রনেনরিয়থা সংরিথান্ত কথাযদেথােয়)  সরগে কযথাগথারযথাগ কররে পথাররি   
emergencyprep@health.nyc.gov 

প্রস্তুনে

    জরুরী অবস্থায় গুরুত্বপূণদে কথাযদেকেথারপর সময় নক নক প্ররয়থাজি 
েথার উপর আরেথাকপথাে করর এমি ব্বসথার ধথারথাবথানহকেথা 
পনরকল্পিথার নবকথাি করুি। গুরুত্বপূণদে পনররেবথা, গ্হণরযথাগ্ 
িূ্িেম পনররেবথা, সম্প্ / সরবরথাহ চথানহ্থা, অন্যথান্য সত্তথা 
/ গ্থাহকর্র প্রনে অগেীকথার, অংিী্থারর্র সরগে চুনক্ত এবং 
কযথাগথারযথাগ ও কমদেী পনরকল্পিথা অন্তভুদেক্ত েথা নিনচিে করুি (কমদেী/
গ্থাহরকর কযথাগথারযথারগর েথ্ এবং কমদেীর্র গুরুত্বপূণদে ভূনমকথা 
সহ)। http://www.fema.gov এ যথাি এবং আররথা জথািরে 
“continuity plan template” (ধথারথাবথানহকেথা পনরকল্পিথা 
কটমরলেট) অনুসন্থাি করুি।

    প্রনিক্ষণ কথাযদেকেথাপ এবং অনুিীেি সংগনঠে করুি এবং 
আপিথার কমদেী ও গ্থাহকর্ররক জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুনে নিরে 
েথার্র নক কররে হরব কযমি জরুরী অবস্থার জন্য পথানরবথানরক 
পনরকল্পিথা এিং গুরুত্বপূণদে িনথ, পনরচয়পত্র, ওেুধ, পথানি/জরের 
কবথােে, অপচিিীে খথা্্, ফথার্দে-এইি নকট এবং ব্থাটথানর 
চথানেে টচদেেথাইট এবং করনিও “কগথা ব্থারগ” প্থাক করথা সম্পরকদে 
মরি কনররয় ন্ি। আররথা েরথ্র জন্য  
http://www.nyc.gov এ নগরয় “Go Bag” (কগথা ব্থাগ) 
ন্রয় অনুসন্থাি করুি।
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অবগে থথাকুি
জরুরী অবস্থার কক্ষরত্র:

    দুবদেে গ্থাহকর্র এবং সম্প্র্থারয়র  স্স্যর্র িিথাক্ত করুি 
এবং জরুরী অবস্থার সময় েথার্র কথারে কপৌঁেথারিথার পদ্ধনেগুরেথা 
গরে েুেুি। 

    জরুরী অবস্থার সময় আপনি আপিথার সম্প্র্থারয়র সরগে ককথাি 
ককথাি সম্প্  কিয়থার কররে পথাররি েথা নিধদেথারণ করুি (কযমি 
িনক্ত, কটনেরফথাি, ই্টথাররিট, আশ্রয়, নহট বথা এয়থার কন্িিিথার) 
এবং সম্প্র্থারয়র স্স্যর্র এবং সহরযথাগীর্র সরগে এই েথ্ 
কিয়থার করুি।

    সংগঠি গরে েুেুি এবং সথামথানজক কগথাষ্ী, সম্প্র্থায় পনররেবথার 
কগথাষ্ী, নবশ্থাস-নভনতিক কগথাষ্ী এবং নিক্ষথা ককন্দ্র সহ অন্যথান্য 
সম্প্র্থায় সংগঠি ও ব্বসথাগুরেথার সরগে সহরযথাগীেথা আররথা 
মজবুে করুি। এনট আপিথারক জরুরী অবস্থার সময় এবং পরর 
সমণ্বয় উন্ননে কররে আপিথারক সথাহথায্ কররব।

    জরুরী অবস্থার সময় আপিথার সম্প্র্থায় নিরথাপ্ ও সুস্ রথাখরে 
আপিথার সংস্থািগুরেথা অন্যর্র কেটথা সম্পূরক নহরসরব সথাহথায্ 
কররে পথাররব েথা বুঝরে সহরযথাগী সংগঠিগুরেথার সরগে কথাজ 
করুি।

    আপিথার সংগঠরির মরধ্ জরুরী অবস্থা ব্বস্থাপিথার ্ে 
ব্বস্থাপিথা তেনর করুি। 

    সম্প্র্থারয়র সহরযথাগীর্র সরগে আপিথার জরুরী অবস্থা 
কমথাকথারবেথা করথার পনরকল্পিথা কিয়থার করুি। 

    আপিথার সংগঠি িনক্তিথােী কররে জরুরী অবস্থা ব্বস্থাপিথা 
কথাযদেকেথাপ নঠক করুি।

    Advanced Warning System (উন্নে সেকদেেথা ব্বস্থায়, 
AWS), নিবনন্ে  কহথাি, জরুরী অবস্থা জথািথারিথার ব্বস্থা 
নিউইয়কদে িহররর পনররেবথা প্র্থািকথারী সংস্থাগুরেথার জন্য তেনর 
করথা হরয়রে। প্রনেবন্ী মথানুেজি এবং অক্ষম ব্নক্তর্র চথানহ্থা 
কমটথারে সথাহথায্কথারী সংগঠিগুরেথারক AWS সহথায়ক এবং 
প্রথায়ই গুরুত্বপূণদে, জরুরী বথােদেথা প্রচথার করর। নিবন্ি কররে  
https://advancewarningsystemnyc.org এ যথাি।

    জরুনর অবস্থার নবেরয় েথ্ কপরে Notify NYC (NYC 
সূনচে করুি) এর জন্য সথাইি আপ করুি। কমদেী, গ্থাহক এবং 
সহরযথাগীর্র একই নজনিস কররে উৎসথানহে করুি।   
http://www.nyc.gov এ যথাি এবং নিবন্ি কররে "Notify 
NYC" (NYC সূনচে করুি) অনুসন্থাি করুি।

    অনেনরক্ত সংস্থারির প্রস্তুনে এবং েরথ্র জন্য  
http://www.nyc.gov এবং  
http://www.nyc.gov/oem এ যথাি।

    নবশ্স্ত জথায়গথা কথরকই স্থাস্্ সংরিথান্ত েথ্সমূহ নিি (কযমি  
nyc.gov, cdc.gov এবং 311)।

    কীভথারব নিরথাপর্ থথাকরে পথাররবি কসই নবেরয় আনধকথানরকর্র 
কথরক েথ্ কপরে করনিও, কটনেনভিি, কনম্পউটথার বথা কমথাবথাইে 
নিভথাইস ব্বহথার করুি যন্ কসগুরেথা আপিথার কথারে উপেব্ধ 
হয়। আপিথার কমদেী ও গ্থাহকর্র সরগে এই েথ্ কিয়থার করুি।

    কমদেী ও সম্প্র্থারয়র  স্স্যর্ররক “Individuals & 
Families” (ব্নক্তনবরিে এবং পনরবথার) সম্পনকদেে নবনেপরত্রর 
ফরটথাকনপ নবেরণ করুি।

    আপনি যন্ ককথারিথা পনররেবথা প্র্থািকথারী হি, েথাহরে আরগ 
আপিথার দুবদেে উপরভথাক্তথার্র সরগে কযথাগথারযথাগ করুি এবং 
েথারথা নিরথাপর্ ররয়রেি এবং কে্দেপক্ষর্র নির্দেনিকথা অনুসরণ 
কররেি নকিথা েথা নিনচিে করুি।

    মরি রথাখরবি জরুরী অবস্থার সময় আপিথার নপ্রয় জরির  সরগে 
কযথাগথারযথাগ রথাখথাটথা গুরুত্বপূণদে। কয সকে কেথারকর্র প্ররয়থাজি 
ররয়রে কসই সকে কক কফথাি নরচথাজদে করথার জন্য এবং কসই 
সথারথ কটনেরফথাি, কসে কফথাি, ই্টথাররিট, Wi-FI, করনিও বথা 
কটনেনভিি নরচথাজদে করথার জন্য পথাওয়থার প্র্থাি কররে েথার্র 
উরবিগ কম কররে সথাহথায্ হরব।  
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ক্িব্থানপ ইিফ্ুরয়ঞ্থা
ক্িব্থানপ ইিফ্ুরয়ঞ্থার প্ররকথাপ সবজথায়গথায় েনেরয় পরে। জ্বর এবং কথানি ইিফ্ুরয়ঞ্থার েক্ষণ হরে পথারর। েীব্র রকরমর 
েক্ষণগুনে হে শ্থাস কষ্ট বথা ্ম আটরক আসথা, বুরক বথা কপরট ব্থাথথা বথা চথাপ কবথাধ করথা, ত্বরকর িীেরচ রঙ, মথাথথা নঝমনঝম 
করথা বথা নবিধথাগ্স্েথা, বনম ভথাব বথা বনম হওয়থা, বথা জ্বর বথােরে থথাকথা।

    নটকথা নিরে উৎসথানহে করুি (যখি উপেব্ধ হরব)।

    ঘি ঘি হথাে কধথাওয়থার নবেরয় উৎসথানহে করুি।

    আপিথার ককরন্দ্রর মরধ্ চথার ন্রক হথাে কধথাওয়থার সথামগ্ী ও নটসু্ কররখ ন্ি।

    কিয়থারক্ে স্থািগুরেথারে স্থাস্্ সংরিথান্ত পরথামিদে কপথার্ করুি।

    ইিফ্ুরয়ঞ্থা েথােথারিথার মথাত্রথা সীনমে কররে, অসুস্ কমদেী স্স্যর্ররক সুস্ হরয় ওঠথার 24 ঘ্টথা পর কথারজ কযথাগ ক্ওয়থার 
জন্য উৎসথানহে করুি। কবেিভুক্ত েুনট বথা ্ূরবেদেী স্থাি কথরক কথাজ করথার ব্বস্থার নবেরয় নবরবচিথা করুি।

নিরথাপ্ ও সুস্ থথাকুি

প্রচ্ি খথারথাপ আবহথাওয়থা
অস্থাভথানবক গরম

েথাপমথাত্রথা এবং আর্দেেথার নমনেে অবস্থা অথদেথাৎ েথাপমথাত্রথার সূচক একন্রির জন্য 100°F এর কবনি বথা দুই বথা েথার কবনি 
ন্রির জন্য 95°F এর কবনি হরে েথাপমথাত্রথাজনিে জরুনর অবস্থা ক্খথা ক্য়। েরব, গররমর কথাররণ হওয়থা অসুস্েথা এবং ম্েু্ 
কম েথাপমথাত্রথারেও ঘটরে পথারর।

    কমদেঘ্টথার সমরয় এয়থার কন্িিনিং প্র্থাি করুি। ঠথা্িথা রথাখরে ও িনক্ত সথাশ্রয় কররে থথারমদেথার্্থাট 78°F এ কসট করুি।

    সম্ভব হরে, জিসথাধথারণ কক একনট ঠথা্িথা জথায়গথার রুরপ নিরজর ককন্দ্র প্র্থাি করুি। 

    বথাইরর কয সমস্ত কমদেীরথা কথাজ কররি েথার্র জন্য:

    গরম আবহথাওয়থায় নিরথাপর্ কথাজ করথা এবং গরম-সংরিথান্ত অসুস্েথার উপসগদে িিথাক্ত করথার জন্য প্রনিক্ষণ প্র্থাি করুি।

    সম্ভব হরে, বথাইররর কথাজ সীনমে করুি।

    বথাইরর কথাজ কররি এমি কমদেীর্র SPF 15 বথা েথার কচরয় কবনি SPF ওয়থােথা  সথািস্কীি ব্বহথার করথার জন্য 
উৎসথানহে করুি।

    পথািীয় পথানি/জে প্র্থাি করুি। কমদেীর্ররক ঘি ঘি জে/পথানি খথাওয়থার কথথা মরি কনররয় ন্ি (প্রনে 15 নমনিট বথা 
ঘ্টথায় চথার কথাপ)।
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    কমদেীর্ররক ঘি ঘি নবরনে নিরয় েথায়থা বথা এয়থার কন্িিনিং এেথাকথায় নবশ্রথাম নিরয় কিওয়থার কথথা মরি কনররয় ন্ি।

    গররমর সময় কয সমস্ত কমদেীরথা বথাইরর কথাজ কররি েথার্র সুরক্ষথা সম্পরকদে আররথা েরথ্র জন্য  
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness Occupational Safety & Health Administration 
(কপিথাগে নিরথাপতিথা বথা স্থাস্্ প্রিথাসরি)-র ওরয়বসথাইট ক্খুি।

ঠথা্িথা আবহথাওয়থা

িীেকথারে ঝে বরয় যথাওয়থার সমরয়, েথাপমথাত্রথা অস্থাভথানবক রকরমর কম থথাকরে পথারর, ভথানর েুেথারপথাে হরে পথারর, কজথারথারেথা 
বথােথাস বইরে পথারর, বরফপথাে, একসরগে েুেথারপথাে ও নিেথাব্নষ্ট এবং বরফব্নষ্ট হরে পথারর। েথাপমথাত্রথা কম হরে েথার কথাররণ 
ফ্রর্বথাইট এবং হথাইরপথাথথানমদেয়থার মেি স্থাস্্ সমস্যথা ক্খথা ন্রে পথারর। 

    নিরথাপর্ আপিথার ককরন্দ্র েথাপমথাত্রথা কবিী রথাখুি। ক্ওয়থারে সরথাসনর কপেস নহটথার েথাগথাি এবং কসগুরেথারক কখিও 
কচথারখর আেথাে হরে ক্রবি িথা, নবরিে করর বথাচ্থারথা থথাকথার সমরয়।

    প্রচ্ি েুেথারপথারের সমরয় যথােথায়থাে িথা করথা সহ নিরথাপর্ বথাইরর যথােথায়থাে করথার জন্য উৎসথানহে করুি।

    বথাইরর কয সমস্ত কমদেীরথা কথাজ কররি েথার্র জন্য:

    ঠথা্িথা আবহথাওয়থায় নিরথাপর্ কথাজ করথা এবং ঠথা্িথা-সংরিথান্ত অসুস্েথার উপসগদে িিথাক্ত করথার জন্য প্রনিক্ষণ প্র্থাি করুি।

    সম্ভব হরে, বথাইররর কথাজ সীনমে করুি।

    টুনপ, ্স্তথািথা এবং গরম জথামথা কথাপে সহ িীে উপযুক্ত সনঠক কপথািথাক পেথার জন্য কমদেীর্র উৎসথানহে করুি।

    ঠথা্িথার গররমর সময় কয সমস্ত কমদেীরথা বথাইরর কথাজ কররি েথার্র সুরক্ষথা সম্পরকদে আররথা েরথ্র জন্য  
https://www.osha.gov/dts/weather/winter_weather এ কপিথাগে নিরথাপতিথা বথা স্থাস্্ প্রিথাসরির 
ওরয়বসথাইট ক্খুি।

উপকূে অঞ্চরে ঝে

কথােববিথাখী, ট্রনপক্থাে র্মদে এবং হ্থানররকরির মেি উপকূেবেদেী অঞ্চরের ঝরের কথাররণ প্রচণ্ড ভথারব বন্যথা, কজথারথােথা বথােথাস, 
ভথানর ব্নষ্ট এবং ঝরের উচ্থাস আসরে পথারর। কজথারথারেথা বথােথাস এবং কবরে যথাওয়থা পথানি/জরের স্তররর কথাররণ গথাে পরে 
যথাওয়থা, নবদু্রের েথার পথানি/জরে পরে যথাওয়থা, ধ্ংসথাবরিে উেরে থথাকথা এবং েথাপ, পথানি/জে এবং নবদু্রের ক্ষনে হওয়থার 
মরেথা অন্যথান্য নবপনতি ক্খথা ন্রে পথারর। 

    কমদেীর সরগে আপিথার ভবি খথানে করথার পনরকল্পিথার পযদেথারেথাচিথা করুি। যন্ আপনি ভবরির ভথােথারট হি েথাহরে 
আপিথার ভবরির ম্থারিজথাররর সরগে আপিথার খথানে করথার পনরকল্পিথার জন্য কযথাগথারযথাগ করুি।

     আপিথার এেথাকথা জথানুি। আপনি যন্ খথানে করথা অঞ্চরে ররয়রেি েথাহরে িহর কে্দেপরক্ষর আনধকথানরকর্র ন্কনির্দেি 
অনুসথারর সমস্ত খথানে করথা বথা আশ্রয়স্ে সম্পরকদে কজরি নিি। nyc.gov এবং আপনি ককথাি অঞ্চরে ররয়রেি েথা ক্খরে 
“Evacuation Zones” (খথানে করথা স্থািগুরেথা) অনুসন্থাি করুি।

    কমদেীর্ররক বহি কযথাগ্ “কগথা ব্থাগ” ব্বহথার কররে বেুি। আররথা েরথ্র জন্য http://www.nyc.gov এ নগরয়“Go 
Bag” (কগথাব্থাগ) ন্রয় অনুসন্থাি করুি।



6

    সম্ভব হরে আপিথার কমদেীর্র বথাসথা কথরক কথাজ করথার নবকল্প প্র্থাি করুি।

    উপকূরের সময় কয সমস্ত কমদেীরথা বথাইরর কথাজ কররি েথার্র সুরক্ষথা ও পুিরুদ্ধথার সম্পরকদে আররথা েরথ্র জন্য https://
www.osha.gov/dts/weather/hurricane/response.html এ কপিথাগে নিরথাপতিথা বথা স্থাস্্ প্রিথাসরির 
ওরয়বসথাইট ক্খুি।

ভূনমকম্প এবং েথার প্রভথাব

প্নথবীর মথানটর িীরচর পথাথর কভরঙ নগরয় এবং নিরজর অবস্থাি কথরক সরর কগরে ভূনমকম্প ঘরট যথারে মথানট আচমকথা, দ্রুে 
ককঁরপ ওরঠ। ভূনমকম্প আরগ কথরক কবথাঝথা যথায় িথা, েথা আচমকথাই হয় এবং ন্ি বথা রথারের কযরকথারিথা সমরয় এবং বেররর 
কযরকথারিথা ঋেুরে েথা হরে পথারর। ভূনমকম্প হরয় যথাওয়থার পরর েথার প্রভথাব চেরে থথাকরে পথারর যথা হে স্ল্প মথাত্রথার ভূনমকম্প 
বথা কম্পি যথা ভূনমকরম্পর করয়ক নমনিট, ন্ি, সপ্থাহ এবং এমিনক করয়ক মথাস পররও হরে পথারর।

    যন্ নিরথাপতিথার জন্য কররে হয় েথাহরে আপিথার ককরন্দ্র ও েথার আরিপথারির ক্ষয়ক্ষনের নবেরয় ক্খুি। পরে থথাকথা 
নবদু্রের েথার, কভরঙ পেথা কথাঠথারমথা, ভথাঙথা কথাঁচ এবং গ্থাস নেরর্র মেি নবপজ্জিক পনরনস্নের নবেরয় সেকদে থথাকুি। 
যন্ অবস্থা নিরথাপ্ িথা হয় েথাহরে সকে নিরয় বথাইরর কবনেরয় আসুি।

    কমদেী ও গ্থাহকর্ররক আফটথার িরকর জন্য প্রস্তুে থথাকরে বেুি। কমদেীর্ররক মরি কনররয় ন্ি কয েথারথা যন্ ভূনমকম্প 
বথা আফটথারিক হরচ্ বরে মরি কররি েথাহরে েথারথা কযি েথার্র হথাে এবং হথাঁটুর উপর বরস পরেি এবং ককথাি িক্ত 
কটনবে বথা কিরকের নিরজ আশ্রয় নিরয় কসটথারক কধথারর থথারকি।   

    আপিথারক নিরথাপ্ ককথাথথাও চরে কযরে হরে, ভূনমকম্প পরবেদেী প্রভথাব, নবদু্ৎ চরে যথাওয়থা বথা অন্যথান্য ক্ষয়ক্ষনের কক্ষরত্র 
নের্টর পনরবরেদে নসঁনে ব্বহথার করুি।

    কমদেী বথা কসই সকে গ্থাহকর্র সথাহথায্ করুি যথার্র নবরিে প্ররয়থাজি ররয়রে  কযমি বথাচ্থা, বয়কে মথানুেজি বথা ভথারেথা 
মেি িেথাচেথা কররে সমথদে িি এমি  মথানুেজি।

    ভূনমকম্প সংরিথান্ত নবপনতির নবেরয় সেকদে থথাকুি  কযমি:

      পথানি/জে ব্বস্থা কভরঙ নগরয় কবসরম্ট এেথাকথা জেমগ্ন হরয় কযরে পথারর

      নিকথািী ব্বস্থা কভরগে যথাওয়থার ফরে ব্থাকনটনরয়থা েেথায়

      বথাযুবথানহে কধথাঁযথা এবং ধুরেথা (অ্থাসরবসটস, নসনেকথা, ইে্থান্)

      গ্থাস নেক

      ররক্ত ব্থাকরটনরযথা বথা ভথাইরথাস নমরি যথায়
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করনিরয়থােনজজনিে এবং নিউনলিয়থারজনিে জরুনর পনরনস্নে
পথারমথাণনবক অস্ত্র, কেজনস্কয় প্থাথদে নমনশ্রে নবর্থারক ("কবথামথা"), পথারমথাণনবক নবদু্রের লে্থার্ট দুঘদেটিথা, কেজনস্কয় প্থারথদের 
পনরবহরির সমরয় দুঘদেটিথা বথা কপিথাগে দুঘদেটিথা কথরক কেজনস্কয় প্থাথদে জনিে জরুনর অবস্থা ক্খথা ন্রে পথারর। কেজনস্কয় 
প্থারথদের যরথষ্ট মথাত্রথায় নবনকরণ কথরক ত্বরক জ্বথােথা ধররে পথারর, অসুস্েথা ক্খথা ন্রে পথারর এবং ক্থান্সথার করথাগ হওয়থার 
সম্ভথাবিথা কবরে কযরে পথারর।

    আপিথার কমদেী ও গ্থাহরকরথা কয নভেরর আরেি েথা নিনচিে করুি। ক্ওয়থাে বথা জথািথােথা ক্ষনেগ্স্ত হরয় থথাকরে, নভেররর 
অন্য ককথারিথা ঘরর চরে যথাি বথা অন্য ককথারিথা নবন্ডং খুঁরজ নিি।

    জথািেথা বন্ করর ন্ি, বথাইররর ্রজথা ও আর ককথাি প্ররবিপথ থথাকরে েথা বন্ করর ন্ি।

    পথারমথাণনবক অস্ত্র নবর্থারণ ঘটরে, নবন্ডং-এর মথাঝখথারি চরে আসুি, েথা্ ও জথািথােথাগুরেথা কথরক যে ্ূরর সম্ভব েে 
্ূরর সরর আসুি। মথানটর েেথায় ককথারিথা আশ্ররয় চরে যথাওয়থা সবরথরক নিরথাপ্।

    কমদেী, গ্থাহক এবং সবদেসথাধথাররণর জন্য আশ্রয় প্র্থাি করুি। করনিরয়িি এর মরেথা জরুরী অবস্থার কক্ষরত্র নিরজরক ঝুঁনকর 
মরধ্ িথা কফরে বথাইরর নযনি আরেি েথারক আশ্রয় ন্ি।

নবর্থারণ
নবর্থাররণর কথাররণ তেনর হওয়থা বথায়ুর চথারপর কফরট পেথা, আগুি, নবেথাক্ত বথায়ু বথা পেরে থথাকথা ধ্ংসথাবরিে কথরক (কযমি 
ধথারথারেথা নকেু এবং কথাঁচ) আঘথাে েথাগরে পথারর। এগুরেথার কথাররণ স্থাস্্জনিে সমস্যথাও ক্খথা ন্রে পথারর, কযমি শ্থাসকষ্ট বথা 
ফুসফুস, িথাক, মুখ, গেথা, কচথাখ বথা ত্বরক জ্বথােথা।

    সম্ভব হরে আপিথার ককন্দ্র আশ্রয়স্ে নহরসরব খুরে ন্ি। ক্ওয়থাে বথা জথািথােথা ক্ষনেগ্স্ত হরয় থথাকরে, নভেররর অন্য 
ককথারিথা ঘরর চরে যথাি বথা অন্য ককথারিথা নবন্ডং খুঁরজ নিি।

    জথািেথা বন্ করর ন্ি, বথাইররর ্রজথা ও আর ককথাি প্ররবিপথ থথাকরে েথা বন্ করর ন্ি এবং পথাখথা বন্ করর ন্ি 
এবংং বথাইরর কথরক বথােথাস নভেরর আরি এমি কয ককথারিথা নহনটং/কুনেং নসরর্ম বন্ করর ন্ি।

নবদু্ৎ িথা থথাকথা
ঝরের কথাররণ হওয়থা ক্ষনে, বন্যথা বথা কঝথারেথা বথােথারসর কথাররণ বথা নবন্ডং কভরঙ পেথা বথা নবর্থাররণর মরেথা আচমকথা দুঘদেটিথায় 
নবদু্ৎ চরে কযরে পথারর। গরম আবহথাওয়থায় যখি নবদু্রের ব্বহথার সবরথরক কবনি হরচ্ েখিও নবদু্ৎ চরে কযরে পথারর। 
নবদু্ৎ িথা থথাকরে পনরবহি এবং স্থাস্্ পনররেবথা সরমে নবনভন্ন পনররেবথা ব্থাহে হরে পথারর। 

    টচদেেথাইট, ব্থাটথানর চথানেে করনিও এবং অনেনরক্ত ব্থাটথানরর মরেথা জরুরী নজনিসপত্র সরগে রথাখুি।

    নিনচিে করুি কয কমদেীরথা এবং গ্থাহকরথা কযি নবদু্ৎ নবভ্থারটর সময় নসঁনে ব্বহথার িথা কররি এবং প্ররয়থাজরি কযি টচদে 
ব্বহথার করর।
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শ্থাসগ্হরণর মথাধ্রম অ্থািথ্্থারসের িরীরর প্ররবি
অ্থািথ্্থাসে হে এক ধররির করথাগ যথা িরীরর অ্থািথ্্থাসে বীজগুনট (করথাগজীবথাণু) প্ররবরির কথাররণ ক্খথা ক্য়। এই করথারগর 
শুরুরে জ্বর, ঠথা্িথা ভথাব, ঘথাম ক্য়থা, লিথানন্ত কবথাধ করথা, মথাথথা ব্থাথথা, কথানি, বনম ভথাব, বনম হওয়থা বথা মথাংসরপিীরে ব্থাথথার 
মেি েক্ষণ ক্খথা ক্য়। কযমি কযমি করর এই করথাগ বথােরে থথারক কেমি কেমি করর েক্ষণগুরেথার প্রবেেথা আররথা কবরে চরে  
এবং হথাঁপথারিথা, শ্থাস নিরে কষ্ট হওয়থা, বুরক অবনস্ে ভথাব, নবভ্থানন্ত বথা মথাথথা কঘথারথার মেি  সকে েক্ষণ অন্তভুদেক্ত ররয়রে। এক 
ব্নক্ত কথরক অন্য ব্নক্তরে এই শ্থাসগ্হরণর মথাধ্রম হওয়থা অ্থািথ্্থাসে েেথায়িথা। 

অ্থািথ্্থাসে ব্থাকরটনরয়থা (ব্থানসেথাস অ্থািথ্থানসস বেথা হয়) প্রক্নেরে পথাওয়থা যথায়, েরব েথা পরীক্ষথাগথাররও তেনর করথা হরে 
পথারর এবং ইচ্থাক্েভথারব এটথারক বথােথারস কেরে ক্ওয়থা কযরে পথারর। 1990 সথাে কথরক, New York City Health 
Department অন্যথান্য িহর, রথাজ্ এবং কফিথারথাে সংস্থাগুনের সরগে কথাজ কররে যথারে নকিথা এই অিনভরপ্রে সম্ভথাবিথার 
নবরুরদ্ধ পনরকল্পিথা এবং প্রস্তুনে কিওয়থা সম্ভব হয়।  

    অ্থািথ্্থাসে করথারগর কথাররণ জরুরী পনরনস্নে ক্খথা ন্রে, িহররর অনধকথানররকরথা কফিথারথাে এবং কর্রটর সহরযথাগীর্র 
সরগে নমরে কথাজ করর নিধদেথানরে করথার কচষ্টথা কররবি কয ককথাি ককথাি ব্নক্তনবরিে সম্ভবে এর সম্পরকদে এরসরেি।

    প্ররয়থাজরি, Health Department নবিথামূরে্ অ্থান্টবথারয়থানটক ন্রে িহরর Points of Dispensing (পরয়্টস 
অফ নিসরপনন্সং, PODs) খুেরব। এই করথাগ প্রনেররথাধকথারী অ্থান্টবথারয়থানটকগুনে কখি, ককথাথথায় এবং কীভথারব নিরে 
হরব কসই নবেরয় স্থাস্্ ্প্র নির্দেিথাবেী ক্রব।  

    PODs ইনেমরধ্ই অসুস্ ব্নক্তর্র কমনিরকে পনররেবথা বথা নচনকৎসথা ক্য় িথা। আপিথার যন্ মরি হয় কয আপনি এই 
করথারগ আরিথান্ত হরয় থথাকরে পথাররি এবং উপরর উনলিনখে েক্ষণগুনের ককথারিথা একনট আপিথার মরধ্ ক্খথা কগরে অনবেরবে 
নচনকৎসথার ব্বস্থা করথাি।

    িহররর পক্ষ কথরক পরয়্টস অফ নিসরপনন্সং (PODs) কখথােথা হরে:
     nyc.gov/health কথরক কমদেী ও গ্থাহকর্ররক Antibiotic Screening Form (অ্থান্টবথারয়থানটক নস্কনিং ফরম) 

সহথায়েথা করুি।

      কেথারকর্ররক জুরেথা খুেরে বেুি এবং কথাপরের নিম্নথাংি খুরে নসে করথা ব্থাগ বথা পথারত্র রথাখরে বেুি। েথার্র 
কীভথারব কফরে ন্রে হরব কসই নবেরয় িহররর পক্ষ কথরক নির্দেিথাবেী ক্ওয়থা হরব।

      সম্ভব হরে, কেথারকর্র সথাবথাি ন্রয় উপর কথরক িীচ পযদেন্ত স্থাি কররে ন্ি। স্থাি করর কিওয়থা আপিথার পরক্ষ 
সম্ভব িথা হরে, ককথারিথা নসরকে হথাে, মুখ এবং িরীররর  কবনররয় থথাকথা অংিগুনে ধুরয় নিি বথা নভরজ কথাপে 
ন্রয় নিরজরক মুরে নিি।

      উপেভ্ থথাকরে পনরষ্থার কথাপে প্র্থাি করুি। এনট করনিরয়িি সংপেিদেরক সীনমে কররব।

    সম্ভব হরে খথা্্, পথানি/জে এবং অন্যথান্য প্রথাথনমক পনররেবথা প্র্থাি করুি। প্থারকরটর নভেরর থথাকথা বথা নফ্রজথাররর মরধ্, 
নফ্ররজর মরধ্ থথাকথা ককথারিথা নকেু বথা দুঘদেটিথাস্ে কথরক ্ূরর থথাকথা প্থান্ট্র নিরথাপ্ বরে মরি কররে পথাররি। সরদেহ 
জথাগরে, কখথােথার আরগ প্থারকট পনরষ্থার পথানি/জরে ভথারেথা করর ধুরয় নিি।
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নবপজ্জিক রথাসথায়নিক
এই ধররির রথাসথায়নিরকর মরধ্ ররয়রে নবপজ্জিক প্থাথদে। কনঠি, েরে বথা গ্থাস কযরকথারিথা রূরপই হরে পথারর। অ্থানসি এবং 
কীটিথািক হে নবপজ্জিক রথাসথায়নিরকর উ্থাহরণ। বথােথারস েনেরয় পেরে, নবপজ্জিক রথাসথায়নিরকর কথাররণ কথানি, শ্থাস কষ্ট, 
বনম ভথাব বথা বনম, বথা িথাক, মুখ, গেথা, কচথাখ বথা ত্বরক জ্বথােথা হরে পথারর। 

    যন্ নবপজ্জিক রথাসথায়নিক বথাইরর েনেরয় পরে েথাহরে সম্ভব হরে আপিথার ককন্দ্ররক আশ্ররয়র জন্য খুরে ন্ি। 

    কেথারকর্ররক জুরেথা খুেরে বেুি এবং কথাপরের নিম্নথাংি খুরে নসে করথা ব্থাগ বথা পথারত্র রথাখরে বেুি। িহর কে্দেপক্ষ 
নিরথাপর্ এগুরেথা নবিষ্টকররণর নির্দেনিকথা প্র্থাি কররব।

    জথািেথা বন্ করর ন্ি, বথাইররর ্রজথা ও আর ককথাি প্ররবিপথ থথাকরে েথা বন্ করর ন্ি এবং পথাখথা বন্ করর ন্ি 
এবংং বথাইরর কথরক বথােথাস নভেরর আরি এমি কয ককথারিথা নহনটং/কুনেং নসরর্ম বন্ করর ন্ি। নবন্ডং-এ বরয় চেথা 
বথােথাস চথানরন্রক েনেরয় পরে।

    যন্ ঘররর মরধ্ রথাসথায়নিক েনেরয় যথায় েথাহরে নবন্ডং কথরক কবনররয় আসুি।

    যন্ অন্য ককউ রথাসথায়নিরকর সংপেরিদে এরস থথারকি বথা উপররর উনলিনখে সমস্যথার সম্ুখীি হয় েথাহরে 
212-POISONS (212-764-7667) িবেরর কে করুি 800-222-1222 National Capital Poison 
Center  (িবেরর ন্যথািিথাে ক্থানপটথাে পয়জি কস্টথারর) কে করুি। নবপজ্জিক রথাসথায়নিক কথরক কচথাট পথাওয়থা নক 
ধররির রথাসথায়নিক, নক পনরমথাণ েনেরয় পরেরে, সংপেরিদে আসথা জথায়গথার ত্ঘদে্ ও নকভথারব েথা হরয়রে েথার উপর নিভদের। 

      কয সমস্ত কমদেী ও গ্থাহকর্র হয়রেথা কনম্পউটথারর অ্থারসেস কিই েথার্ররক ফমদে ভনেদে করর নপ্র্ট কররে সহথায়েথা 
করুি। েথার্ররক ফমদে ভনেদে কররে উৎসথানহে করুি এবং অনেনরক্ত পথাঁচজিরক POD কররে উৎসথানহে 
করুি।

      প্রনেনট নিশু সহ প্রনেনট ব্নক্তর জন্য একনট করর অ্থান্টবথারয়থানটক কিওয়থার ফমদে থথাকরে হরব।

    কমদেী ও গ্থাহকর্ররক কথােথাকথানের POD খুঁরজ কপরে সথাহথায্ করুি।

     কথােথাকথানের POD খুঁজরে  http://www.nyc.gov/health, স্থািীয কটনেনভিি, করনিও এবং কসথাশ্থাে 
নমনিযথা কচক করুি বথা 311 িবেরর কে করুি। যন্ আপিথার  কমদেী বথা গ্থাহক নিউইয়কদে িহরর বসবথাস িথা 
কররি েথাহরে েথারথা েথার্র সম্প্র্থারয়র POD এর জন্য জবস্থাস্্ সংস্থায় কযথাগথারযথাগ কররে পথাররি।

      সম্ভব হরে অন্যর্ররক অ্থান্টবথারয়থানটক নিরে সহথায়েথা করুি। ককথারিথা ব্নক্ত েথার নিরজর জন্য এবং 
পনরবথাররর স্স্য, সহকমদেী বথা আপিথার্র বথানের স্স্য িি এমি অন্য ককউ সরমে পথাঁচ জরির জন্য 
অ্থান্টবথারয়থানটক সংগ্হ কররে পথাররবি।

      হুইেরচয়থারর করর POD কে যথাওয়থা সম্ভব হরব। যথার্র নবরিে ধররির সহথায়েথার প্ররয়থাজি ররয়রে েথার্র 
POD কমদেীরথা যরথষ্ট প্ররচষ্টথা গ্হণ কররবি।

     POD কে আপিথার পনরচয়পত্র ক্খরে চথাওয়থা হরব িথা।

    কমদেীর্র এবং গ্থাহকর্ররক নির্দেি মরেথা অ্থান্টবথারয়থানটক নিরে উৎসথানহে করুি।
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