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আইেসােলশেনর সােথ মািনেয় /নওয়া: 
MPV /থেক /সের ওঠা /লােকেদর জন9 পরামশ; 

 
আপনার যিদ *র, কাঁপুিন, কািশ, হাঁিচ, নাক িদেয় জল পড়া বা গলাব9থার মেতা মাি=পে>র 
(Monkeypox, MPV) লKণMিল থােক, তাহেল Nকান *েরর ওষুধ বা অন9 Nকান ওষধ না িনেয়ই এই 
লKণMিল চেল না ওয়া অবিধ আপনার বািড়েত থাকা উিচৎ (আইেসােলশেন) এবং অন9েদর সােথ 
শারীিরক সংZশ[ এিড়েয় চলা উিচৎ। যিদ আপনার *র, কাঁপুিন বা ]াসকে^র লKণMিল না থােক, তাহেল 
আপনােক আইেসােলশেন থাকেত হেব না, এবং যখন অন9েদর পােশপােশ থাকেবন বা বািড়র বাইের থাকেবন 
তখন এক` আঁটসাঁট মাb পরেত হেব এবং কাপড় বা ব9ােcজ িদেয় আপনার Kত ও NফাbাMিল Nঢেক 
রাখেত হেব।  
 
MPV থাকাকালীন আইেসােলশেনর সােথ মািনেয় Nনওয়াটা কfন হেত পাের। আপনার চাপ, দিুghা বা 
উেiগ অনভূুত হেত পাের। িনেচর পরামশ[Mিল আপনাক মািনেয় িনেত সাহায9 করেত পাের:  
 
িনেজর য( িনন 
 
অন9 সকেলর Nথেক িনেজেক আলাদা কের রাখেল ভয়, চাপ বা একেঘেয়িম লাগেত পাের। আইেসােলশেন 
থাকাকালীন িনেজর মানিসক ও শারীিরক nােo9র যp Nনবার িদেক নজর িদেল তা আপনােক ভাল Nবাধ 
করেত সাহায9 করেত পাের: 

• িনেজেক মেন কিরেয় িদন -য, এই আইেসােলশন সামিয়ক। অতীেত আপিন কীভােব কfন 
পিরিoিতMিলেক সামাল িদেয়িছেলন তা মেন কrন। িনেজেক আ]s কrন Nয, আপিন এবােরও Nসই 
কfন পিরিoিত সামাল িদেত পারেবন।  

• 78ন -মেন চলুন। একবাের একটা িদেনর িদেকই নজর িদন। যতটা সtব আপনার uদিনর r`ন 
Nমেন চলনু। এ` আপনােক আপনার গিতিবিধর উপর থাকা সীমাবvতা সেwও িনয়িxত Nবাধ 
করেত সাহায9 করেব।  

• কৃত=তােবােধর অেভBস ক7ন। Nরাজই কৃতz থাকার মেতা িকছু না িকছু খুেঁজ িনন, যা 
আপনােক এক` ইিতবাচক মেনাভাব বজায় রাখেত সাহায9 করেব। 

• আপিন উপেভাগ কেরন এমন িকছু ক7ন। যিদ পাের, তাহেল Nরাজ অhত 10-15 িমিন সময় 
িনেয় এমন িকছু কrন যা আপিন করেত ভালবােসন। 

• জেুড় থাIন। পিরবার ও ব�ুবা�বেদর সােথ Nযাগােযাগ রাখেত িনরাপদ Nযাগােযােগর মাধ9মMিলেক 
ব9বহার কrন। িনয়িমত Nদখেত আসার Nলােকেদর জন9 সময় িনধ[ািরত কের িদন।  

• আপিন বািড়েত -থেক কাজ করেত পােরন িকনা -দখুন। আপনার িনেয়াগকত[ ােক বলনু আপনােক 
ছু` িদেত এবং বািড়েত Nথেক কােজর অনমুিত িদেত। 

• অবিহত থাIন। িনভ[ রেযাগ9 সূ�Mিল Nথেক MPV স�েক[  অবিহত থাকেল তা আপনার উেiগ 
কমােত সাহায9 করেত পাের। �ধুমা� Mr�পূণ[ তথ9Mিলই Nনবার Nচ^া কrন।   
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• িনেজর অনভূুিতMিল -মেন িনন। িনেজর মেতা কের এবং আপনার Nযভােব সবেচেয় ভাল হয় 
Nসইভােবই মািনেয় িনন। ধূমপান, মদ9পান এবং মাদেকর ব9বহার স�েক[  সতক[  Nহান। 
 

িনেজর শরীেরর য( িনন 

�ত Nসের উঠেত আপনার nাo9 পিরচয[া �দানকারীর িনেদ[শMিলেক Nমেন চলনু। শরীেরর জেলর মা�া 
বজায় রাখুন, nাo9কর খাবার-দাবার খান এবং ভাল কের ঘুমান। আপিন যিদ Nবশ সুo Nবাধ কেরন, 
তাহেল িনয়িমতভােব িনরাপেদ শারীিরক কসরত করার বা N�চ করার পvিত Nবর কrন।  
 
আপনার পিরিOিতর জনB হওয়া মানিসক চােপর জনB QRত থাIন  
 
আইেসােলশেন থাকাকালীন মানিসক চাপজিনত �িতি�য়া হওয়াটা nাভািবক ও �ত9ািশত। Nকান ব9ি�র কী 
ধরেনর �িতি�য়া হেব তা ব9ি�েভেদ আলাদা-আলাদা হেত পাের। Nকান fক বা ভুল পvিত Nনই। 
মানিসক চাপজিনত �িতি�য়াMিল আপনার Nবাধ, িচhাভাবানা এবং কাজকম[েক �ভািবত করেত পাের, িক� 
এই সব �ভাবMিল আপিন MPV Nথেক Nসের ওঠার সােথ-সােথ কেম আেস এবং চেল যায়।  
সবেচেয় সাধারণ মানিসক চাপজিনত QিতিTয়াMিল 

• শারীিরক: �াh Nবাধ করা, ঘুমােত বা Nখেত অসুিবধা হওয়া, মাথাব9তা, �ত �দZ�ন, 
মাথােঘারা, এবং কাঁপুিন ও ঘাম হওয়া MPV-র সােথ যু� নয়। তাছাড়াও মানিসক চাপ আপনার 
চলিত শারীিরক অবoাMিলেকও �ভািবত করেত পাের।  

• আেবগগত:  দঃুখ, অিভঘাত, অিব]াস, একাকী�, Nশাক, অসাড়তা, ভয় ও রাগ। 
• আচরণগত: "আপনার মেতা" আচরণ না করা, চ�ল ও ঝগড়ােট হেয় পড়া, এবং আেবেগ Nফেট 

পড়া বা nাভািবেকর Nচেয় Nবিশ কের সংঘােত জড়ােনা।  
• ভাবনািচVাগত: মনঃসংেযাগ করেত, মেন রাখেত এবং িসvাh িনেত অসুিবধা হওয়া। 
• আধBািWক: Nমৗিলক মলূ9েবাধMেলা িনেয় �� করা, আধ9াি�কতা Nথেক সের আসা বা হঠাৎ কেরই 

আধ9াি�ক অবল�েনর িদেক ঘুের যাওয়া।  
 
আপনার মানিসক চাপ সামাল িদন  
মানিসক চাপ সামাল Nদবার NকৗশলMিলেক িশখুন ও ব9বহার কrন, Nযমন আপনার মানিসক চাপ ও 
আপনার উপর তার Nনিতবাচক �ভাব পড়া কমােত ধ9ান, মননশীলতা, এবং ]াসি�য়ার ও মাংসেপশী 
িশিথলকরেণর কসরত করা। এই সব অেভ9সMিল সহায়ক িনেদ[শনাযু� কসরেতর অেনক Nমাবাইল ও 
িভিডও অ9াি�েকশন িবনামেূল9 পাওয়া যায়। এমন শারীিরক কসরত Nবেছ িনন NযMিল আপনার �েয়াজেনর 
সােথ মানানসই। 
  
কখন এবং -কাথায় সহায়তা চাইেত হেব তা জাননু 
 
আপিন আইেসােলশেনর চাপ সামেল িনেত পােরন অথবা আপিন শারীিরকভােব সুo হেয় উেঠ ও আপনার 
nাভািবক জীবেন িফের িগেয়ও আপনার অিভzতাMিলর �ি�য়াকরেণ মশুিকেল পড়েত পােরন। সাহায9 
চাওয়ার িবষয়`েক �াধান9 িদন যিদ:  

• Yাভািবকভােব কাজকমZ না করেত পােরন অথবা আপনার Nরাজকার বিুনয়ািদ কাজকম[Mিলেক না 
করেত পােরন।  
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• আপনার মানিসক চাপজিনত QিতিTয়াMিল দীঘZািয়ত হয়। আপনার মানিসক চাপজিনত 
�িতি�য়াMিল যিদ এক মােসর Nবিশ সময় ধের oায়ী হয়, NসMিলর অবনিত হয় অথবা আপনার 
Nরাজকার কাজকেম[র মেধ9 ঢুেক পড়েত থােক, তাহেল আপিন এমন পিরিoিতেত Nপৗঁেছ িগেয় থাকেত 
পােরন যার জন9 একজন nাo9পিরচয[া �দানকারীর মলূ9ায়েনর দরকার আেছ।  

• আপিন অবসাদ\] হেয় পেড়ন। আপিন যিদ িনরhর িবষ� ও �াh, হতাশ, বা অথ[হীন Nবাধ 
করেত থােকন; আপনার ভাল লােগ এমন কাজMিল করেত উৎসাহ হারান; অথবা িখেদ ও ঘুেম 
বদল আেস, মনঃসংেযাগ করেত, মেন রাখেত, অথবা িসvাh িনেত অসুিবধা হয়, তাহেল আপিন 
হয়ত অবসাদ�s হেয় পেড়েছন। 

• আপিন সামাল িদেত না পােরন। উদাহরণn�প, সামাল Nদবার nাo9কর উপায়Mিল আর কাজ না 
কের, এবং আপিন এমনভােব সামাল Nদবার Nচ^া কেরন NযMিল আপনার সুoতােক িব�পভােব 
�ভািবত কের, Nযমন মদ9পান ও মাদেকর ব9বহার বািড়েয় Nদওয়া, Nবিশ কের বা কম কের 
খাওয়া, অথবা অন9ান9 আ�-�ংসা�ক আচরেণ �ব�ৃ হওয়া।   

• আপনার মতুৃBর বা আWহতBার িচVা আেস। আপনার যিদ িনেজর মতুৃ9র বা আ�হত9ার িচhা 
আেস বা আপিন যিদ Nদেখন আপিন িনেজ Nস সব পিরক�না করেছন, তাহেল সে�-সে� সাহায9 
চান। আপনার লKণMিল যিদ তী  আকার ধারণ কের বা আপনার মেন যিদ িনেজর বা অন9 
কােরার Kিত করার িচhাভাবনা আেস, তাহেল 911-এ কল কrন।  

 
NYC Well হে¦ 24/7 িবনামেূল9 ও Nগাপেন মানিসকnাo9 সহায়তার সােথ আপনার Nযাগােযােগর জায়গা। 
কাউে«লররা আপনােক সংিK¬ সাহায9 ও আেবগগত অবল�ন িদেত পােরন এবং আপনােক বা আপনার 
ি�য়জনেদর িনরিবি¦ পিরচয[ার সােথ যু� করেত পােরন। 888-692-9355 ন*ের -ফান ক1ন। Nট>ট 
Nমেসজ ও লাইভ চ9াট পিরেষবাMিল ইংেরিজ, NZনীয় ও চীনা ভাষায় উপলভ9 রেয়েছ। িবনামেূল9, Nফান-
িভি�ক ভাষাhর পিরেষবা 200`রও Nবিশ ভাষায় উপলভ9 রেয়েছ। 
 
আরও তেথ6র জন6 nyc.gov/mpv -দখুন। 
 
 
পিরি$িত অনযুায়ী NYC 1া$2 দ4র তার সপুািরশ7িল পিরবত: ন করেত পাের।                  10.13.22 Bengali 


