সমবেত আোসন েযেস্থায় (Residential Congregate Settings) মাঙ্কিপক্স
সংক্রান্ত পথঙ্কনবদে শ ও সংস্থানসমূহ
এই নথি থনউ ইয়র্ক থিটিতে (New York City, NYC) িমতেে আোিন েযেস্থায় মাথিপক্স প্রথেতিাধ, পথিচর্কা
ও প্রথেথিয়া িম্পতর্ক পিথনতদক শ দদয় এেং এতে থনতনাক্ত থেষতয় েিযােলী িতয়তে:
• মাথিপতক্সি লক্ষণিমূহ ও িংিমণ
• িংিমণ প্রথেতিাধ ও থনয়ন্ত্রতণি উপায়িমূহ
• আইতিাতলশন িম্পতর্ক আোথির্ ও র্মীতদি পিথনতদক শ
• টির্ার্িণ
• থচথর্ৎিা ও পথিচর্কা
• অথেথিক্ত িংস্থান ও েিযিূত্র
িমতেে আোিন েযেস্থা হল এমন দর্ন দর্ান স্থান দর্খাতন পিস্পতিি িাতি িম্পর্ক দনই এমন দলাতর্িা
িাতর্ন, োিা এতর্-অপতিি ঘথনষ্ঠ হতে পাতিন এেং অন্তে এর্টি িাধািণ র্তক্ষ এর্তত্র েযেহাি র্তিন
(তর্মন দশাোি ঘি, িান্নাঘি, অিো োিরুম)। NYC-ি েহু িমতেে আোিন েযেস্থাগুথলই অনযানয
শহি, িাজ্য িির্াি ো দর্থিয় িির্াতিি থেথিন্ন থনয়মােলী ও থনতদক থশর্াি অধীন। িংগঠনগুথলিও উথচৎ
োতদি অনুতমাদনর্ািী ো লাইতিন্স প্রদানর্ািী র্েতক পক্ষতদি দ্বািা োতদি েযেস্থাি প্রর্াতিি জ্নয প্রদত্ত
পিথনতদক শ পর্কাতলাচনা র্িা। র্তলজ্ ও থেশ্বথেদযালয়গুথলি এই নথিটি পর্কাতলাচনা র্তি দদখা উথচৎ র্াি
থশতিানাম হল "Questions and Answers Regarding Monkeypox for Administrators and Staff of
Institutions of Higher Education Such as College and Universities" (কবেজ ও ঙ্কেশ্বঙ্কেদযােয়গুঙ্কের
মবতা উচ্চ ঙ্কশক্ষাপ্রঙ্কতষ্ঠানগুঙ্কের প্রশাসক ও কমে চাঙ্করেবগে র জনয মাঙ্কিপক্স সংক্রান্ত প্রবনাত্তর) (তর্টি এখাতন
উপলিয িতয়তে health.ny.gov/Higher_Ed_FAQ)।
মাঙ্কিপবক্সর েক্ষণসমূহ ও সংক্রমণ
মাথিপক্স এর্টি দোোঁয়াতচ দিাগ র্া মাথিপক্স িাইিাতিি র্ািতণ হয়। এটিি ফতল ঘা হতে পাতি র্া থপম্পল
ো দফাস্কাি মতো দদখাতে পাতি, স্পতশক শক্ত েতল অনুিূে হতে পাতি এেং দর্তি গতেক ি মে িার্তে পাতি।
ধীতি ধীতি, ঘাগুথলি উপি এর্টি শক্ত আেিণ পতে, এেং পতি দিটি খতি পতে। ঘা িািা শিীতি ো
থনথদক ষ্ট অংতশ হতে পাতি, দর্মন মুখ, হাে ো পাতয় ো মুতখি আতশপাতশ ো থিেতি, দর্ৌনাঙ্গ ো মলদ্বাতি
হতে পাতি।
থর্েু মানুতষি ফ্লুতয়ি মতো উপিগকও িাতর্ ― দর্মন জ্বি, র্াোঁপথু ন, গলােযিা, গ্রথি দফালা, মািােযিা ও
ক্লাথন্ত ― ঘাগুথল ওটাি আতগ ো দিই িমতয়। লক্ষণগুথল িাধািণে িাইিাতিি প্রিাোধীন হোি 3 দিতর্ 17
থদন পি দিতর্ দদখা থদতে শুরু র্তি (থর্ন্তু ঘাগুথল 21 থদন অেথধ না-ও দদখা দর্তে পাতি) এেং ো
দুই দিতর্ চাি িপ্তাহ স্থায়ী হতে পাতি।
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িাইিাতি আিান্ত এমন দর্াতনা েযথক্তি ঘাতয়ি িাতি িিািথি িংস্পতশকি মাধযতম মাথিপক্স িাধািণে িেতচতয়
দেথশ েোয়। এই প্রাদুিকাতে মাথিপক্স মূলে থনর্ট, ঘথনষ্ঠ িংস্পশক দর্মন মুখ, পায়ুপতি এেং দর্াথনপতি
িঙ্গম, চু ম্বন, আথলঙ্গন এেং মািাতজ্ি িময় েথেতয় পতেতে। এোোও মাথিপতক্স িংিাথমে েযথক্তি দ্বািা
েযেহৃে জ্ামার্াপে, থেোনাপত্র ো অনযানয থজ্থনিপতত্রি (তর্মন র্াপ ো িালাোিন) িংস্পতশক আিা
দিতর্ও েোতে পাতি, অিো দীঘক িময় ধতি এইিে েযথক্ততদি খুে র্াোর্াথে িার্তল োতদি থনিঃশ্বাি
থনিঃিতে েিলর্ণা থনিঃশ্বাতিি িাতি শিীতিি থিেতি প্রতেশ র্িাি মাধযতমও েোতে পাতি। থলঙ্গ ো দর্ৌন
অথিরূথচি ধিন থনথেকতশতষ দর্ দর্উ মাথিপতক্স আিান্ত হতে পাতি। মাথিপতক্সি র্ািতণ গুরুেি অিুস্থ হোি
ঝুোঁ থর্ দিই িে দলাতর্তদি মতধয দেথশ র্াতদি HIV ো এমন দর্ান অিুস্থো িতয়তে র্া োতদি শিীতিি
দিাগপ্রথেতিাধ ক্ষমোতর্ দুেকল র্তি, ো র্াতদি অযাটথপর্ ডামকাটাইটিতিি (এগথজ্মাি) ইথেহাি িতয়তে।
আইবসাবেশন ও প্রভাোধীন হওয়া সংক্রান্ত পথঙ্কনবদে শ
আইবসাবেশন
• মাথিপতক্সি লক্ষণ িতয়তে এমন দলাতর্তদি র্ে দ্রুে িম্ভে থচথর্ৎিাগাে মূলযায়তনি জ্নয পাঠান।
o দর্ িে দলাতর্তদি মতধয মাথিপতক্সি লক্ষণগুথল িতয়তে োতদি পিক্ষীি ফলাফাল আিা অেথধ
োতদিতর্ অনযতদি দিতর্ আলাদা এর্টি ঘতি আলাদা র্তি িাখুন।
• িমতেে আোিন েযেস্থায়, মাথিপতক্সি পিীক্ষাি ফলাফল পথজ্টিি আিা দর্ দর্ান েযথক্ত উঙ্কচৎ
ঙ্কনবজবক আোদা কবর রাখা র্েক্ষণ না িমস্ত ঘাগুথল দিতি র্াতে এেং ত্বতর্ নেু ন চামোি পিৎ
তেথি হতে, র্াি জ্নয দুই দিতর্ চাি িপ্তাহ অেথধ িময় লাগতে পাতি।
o আইতিাতলশতন িার্াি ঘিটি এমন হতে হতে র্াি দিজ্া েন্ধ িাখা র্াতে।
o এর্টি আলাদা োিরুম র্থদ না িাতর্, োহতল প্রথেোি েযেহাতিি পি োিরুতমি োর্গুথল,
টতয়তলট থিট এেং র্লগুথলতর্ মাথর্ক ন র্ুক্তিাতেি পথিতেশিক্ষা র্ার্কিম (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA)-এি অধীতন থনেন্ধীিু ক্ত জ্ীোণুনাশর্ পদািক থদতয়
মুতে দফলুন।
o র্খন িম্ভে হতে, মাথিপতক্স আিান্ত েযথক্তিা োতদি থনতজ্তদি জ্নয থনধকাথিে আেজ্ক নাি
পাত্র েযেহাি র্িতেন, দর্গুথলতর্ োতদি আইতিাতলশতন িার্াি জ্ায়গাতেই িাথিেদ্ধিাতে
িাখতে হতে।
• মাথিপক্স থনথিে র্িা হতয়তে এমন দলাতর্তদি থনতনাক্ত অথেথিক্ত পূেকিের্ক োগুথলতর্ দমতন চলতে হতে
র্েথদন না োতদি ঘাগুথল পুতিাপুথি দিতি র্াতে এেং ত্বতর্ নেু ন চামোি পিৎ তেথি হতে:
o দমৌথখর্, পায়ুপতি, ো দর্াথনপতি দিক্স র্িতেন না, ো অনয দর্ানিাতে র্াোর্াথে র্াতেন
না ো ঘথনষ্ঠ হতেন না।
o আপনাি হাে প্রায়শই িাোন এেং পাথন থদতয় ধুতয় দফলুন ো অযালতর্াহল-থিথত্তর্ হযান্ড
িযাথনটাইজ্াি েযেহাি র্রুন, থেতশষ র্তি ঘাগুথলি িাতি িিািথি িংস্পতশকি পতি।
o দিই িে নিম ও থেদ্রর্ুক্ত উপথিেলগুথলতর্ স্পশক র্িা িীথমে র্রুন দর্গুথলতর্ দধায়া র্াতে
না দর্মন গতহিজ্জাি আিোেপত্র। নিম ও থেদ্রর্ুক্ত পতষ্ঠেল আতে এমন দিই িে েস্তুগুথলতর্
ধুতে পাঠাতনাি আতগ ো দফতল দদোি আতগ দিগুথলি উপি ঢার্না থদতয় িাখুন।
o দলাতর্তদি র্থদ োতদি আইতিাতলতন িার্াি স্থান দেতে দর্ািাও দর্তে হয়, োহতল োতদি
উথচৎ:
▪ েযাতন্ডজ্ ো র্াপে থদতয় োতদি িমস্ত ঘাগুথলতর্ দঢতর্ দফলা (হাতে ঘা িার্তল
হাতেও দস্তানা পতি থনতে হতে)।
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এর্টি আোঁটিাোঁট মাস্ক পরুন।
শািীথির্ িংস্পশক এেং জ্নার্ীণক জ্ায়গা এথেতয় চলুন।
িেকিাধািতণি দশৌচাগাি ো এর্াথধর্ েযথক্তি িাতি েযেহাি র্িা োিরুম েযেহাতিি
পি োি টয়তলট থিট জ্ীোণুনাশর্ থদতয় মুতে দফলুন।
▪ আপনাি দপাশার্, দোয়াতল, থেোনা অনযতদি েযেহাি র্িতে ো স্পশক র্িতে
দদবেন না।
▪ িালা, খাোি, পানীয় ো োিনপত্র দশয়াি করবেন না।
পিীক্ষাি ফলাফতলি জ্নয অতপক্ষার্ িার্ার্ালীন কমীবদর কাবজর োইবর থাকা উঙ্কচৎ। মাথিপতক্সি
পিীক্ষাি ফল পথজ্টিি এতিতে এমন র্মীতদি েেথদন অেথধ র্াতজ্ দফিা উথচৎ নয় র্েথদন না
োতদি িমস্ত ঘাগুথল দিতি র্াতে এেং ত্বতর্ নেু ন চামোি পিৎ তেথি হতে।
o আতিা েতিযি জ্নয, on.nyc.gov/monkeypox-non-health-care-workplaces
▪
▪
▪

•

সংস্পবশে র অনুসন্ধান
• দেথশিিাগ র্ার্কর্লাতপি িময় মাথিপক্স িংিমতণি ঝুোঁ থর্ র্ম।
• উচ্চ-মাত্রায় প্রিাোধীন হওয়াতর্ এই মুহূতেক দিাগ থনয়ন্ত্রণ ও প্রথেতিাধ দর্ি (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) দর্িাতে িংজ্ঞাথয়ে র্তিতে ো হল, মাথিপক্স থনথিে র্িা হতয়তে
এমন দর্ দর্ান েযথক্তি িাতি োি এই দিাতগি লক্ষণগুথল িার্ার্ালীন থনতনাক্ত িংস্পশকগুথল:
o দর্ৌনিংিগক, দমৌথখর্, পায়ুপতি ো দর্ৌথনপতি দিক্স
o র্াোর্াথে, ঘথনষ্ঠ িংস্পশক, জ্থেতয় ধিা, আদি র্িা ো চু ম্বন র্িা িতমে
o মাথিপক্স থনথিে র্িা হতয়তে এমন দর্ান দলাতর্ি ঘা ো শিীতিি েিতল িাতি অিো
োতদি ঘা ো শিীতিি েিতলি িংস্পতশক এতিতে এমন দর্ান থজ্থনিপতত্রি িাতি (তর্মন
জ্ামার্াপে এেং অন্তেকাি) আপনাি র্াটা ত্বর্ ো থমউর্াি দমমতেতনি িংস্পতশক আিা
▪ আিও েতিযি জ্নয cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/clinicalguidance.html দদখুন এেং "Monitoring Persons Exposed" (প্রভাবাধীন বযক্তিদের উপর
নজরোক্তর)-তে থক্লর্ র্রুন।
•
•

মাথিপতক্সি প্রিাোধীন হওয়া দলাতর্তদি জ্নয এখনও দর্ায়াতিন্টাইতনি িুপাথিশ র্িা হতে না।
মাথিপতক্সি প্রিাোধীন হওয়া দলাতর্তদি লক্ষণ দদখা থদতে থর্না ো দদখাি জ্নয 21 থদন ধতি
োতদি উপি নজ্ি িাখতে হতে। মাথিপতক্সি লক্ষণ িতয়তে এমন দলাতর্তদি আইতিাতলশতন িাখতে
হতে এেং র্ে দ্রুে িম্ভে থচথর্ৎিাগে মূলযায়তনি জ্নয পাঠাতে হতে।

সংক্রমণ প্রঙ্কতবরাধ ও ঙ্কনয়ন্ত্রণ
পঙ্করষ্কার করা:
• আপথন আপনাি িমতেে আোিন েযেস্থাটিতর্ থনয়থমেিাতে পথিষ্কাি-পথিেন্ন িাখাি রুটিন দমতন
চলতে পাতিন র্থদ না মাথিপক্স থনথিে র্িা হতয়তে এমন র্াউতর্ থচথিে র্িা হয়।
• মাথিপতক্সি লক্ষণগুথল িতয়তে এমন অেস্থায় দর্উ র্থদ আপনাতদি িমতেে আোিন েযেস্থায়
েেক মাতন িাতর্ন ো অেীতে দিতর্ িাতর্ন, োহতল অথেথিক্ত পথিষ্কাতিি র্াজ্ লাগু র্িা দর্তে
পাতি।
o মাথিপক্স িাইিাতিি দমতন এর্াথধর্ EPA-থনেন্ধীিু ক্ত জ্ীোণুনাশর্ পদািকগুথলতর্ েযেহাি র্িা
দর্তে পাতি।
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EPA-থনেন্ধীিু ক্ত জ্ীোণুনাশর্গুথলি এর্টি োথলর্া দপতে bit.ly/epa-disinfectantslist দদখুন।
প্রিমে, োিংোি স্পশক র্িা হতয় এমন উপথিেলগুথলতর্ এেং থজ্থনিপত্রগুথলতর্, দর্মন
দিজ্াি হােল, আতলাি িুইচ, এেং দনাংিা জ্ায়গাগুথলতর্ িাোন ও পাথন থদতয় অিো
থডটািতজ্ন্ট থদতয় পথিষ্কাি র্রুন।
থিতজ্ থজ্থনি থদতয় পথিষ্কাতিি পদ্ধথে েযেহাি র্রুন, দর্মন েিল থজ্থনি থদতয় ো থিতজ্
দনো থদতয়। িযাকুয়াম থক্লনাি থদতয় পথিষ্কাি র্িা, ড্রাই-থক্লন র্িা এেং ঝােু থদতয় পথিষ্কাি
র্িা দিতর্ থেিে িাকুন।
শক্ত উপথিেলগুথলতর্ জ্ীোণুনাশর্ থদতয় পথিষ্কাি র্রুন। ঘনত্ব, িংস্পতশক িার্াি িময়, র্ত্ন
দনওয়া এেং েযেহাি িংিান্ত উৎপাদতর্ি থনতদক শােলী অনুিিণ র্রুন।
নিম উপথিেলগুথল ও গতহিজ্জাি আিোেপত্রগুথলি দক্ষতত্র, থেদ্রর্ুক্ত েলগুথল িীষণিাতে
িংিাথমে হতয় িার্তল দিগুথলতর্ োষ্প দ্বািা পথিষ্কাতিি র্িা িােুন।
আপনাি িেনটি র্থদ এর্টি স্বাস্থযপথিচর্কা দর্ি থহতিতে থনেন্ধীিু ক্ত হতয় িাতর্, োহতল
cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.html দদখুন এেং "Infection
Control in Healthcare Settings" (স্বাস্থযপঙ্করচর্ে া দকন্দ্রগুঙ্কেবত সংক্রণ ঙ্কনয়ন্ত্রণ)-এ থক্লর্
র্রুন।
▪

o

o

o
o
o

েজেয ঙ্কনষ্পঙ্কত্তকরণ
• দনাংিা থজ্থনিগুথলতর্, দর্মন েযাতন্ডজ্, দপপাি টাওতয়ল এেং খাোতিি পযাতর্টগুথলতর্ ও অনযানয
িাধািণ আেজ্ক নাগুথলতর্ এর্টি থিল র্িা িতলতে িাখুন।
• েযেহৃে িমস্ত েযথক্তগে িুিক্ষা িিঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) এেং অনযানয দফতল
দদোি মতো থজ্থনিপত্রগুথলতর্ এর্টি িতলতে িাখুন র্াতে দিগুথলতর্ অনযানয আজ্কনাি িাতি দফতল
দদোি আতগ োি মুখটিতর্ দেোঁতধ িাতখ দর্তে পাতি।
• দর্ িে দর্িগুথলতে থনয়থমেিাতে থচথর্ৎিাজ্থনে েজ্ক য থনতয় র্াজ্ র্িা হয় দিখাতন পথিষ্কািপথিেন্নোি িাতি র্ুক্ত িমস্ত েজ্ক যগুথলতর্ এর্টি আলাদা আেজ্ক নাি িথলতে িাখতে হতে এেং
থনয়থমে থচথর্ৎিাজ্থনে েজ্ক যগুথলি িাতি থনষ্পথত্ত র্িতে হতে।
• দর্ িে দর্িগুথলতে থনয়থমেিাতে থচথর্ৎিাজ্থনে েজ্ক য থনতয় র্াজ্ র্িা হয় না দিখাতন পথিষ্কািপথিেন্নোি িাতি র্ুক্ত িমস্ত েজ্ক যগুথলতর্ এর্টি আলাদা আেজ্ক নাি িথলতে িাখতে হতে, দিই
িথলটিতর্ অনয আতির্টি িথলতে দঢার্াতে হতে এেং দিটিতর্ িাধািণ আেজ্ক নাি মতধয দফতল থদতে
হতে।
কাচার ঙ্কজঙ্কনস
• িম্ভােয িংিাথমে িমস্ত থজ্থনিপত্রগুথলতর্, দর্মন জ্ামার্াপে, থেোনাি চাদি, দোয়াতল ইেযাথদ,
র্াচাি আতগ এেং ঘিটিতি জ্ীোণুমুক্ত র্িাি আতগ এর্টি র্াপতেি ো প্লাথিতর্ি িতলতে জ্তো
র্রুন।
• র্থদ িম্ভে হয়, মাথিপতক্স আিান্ত দলাতর্তদি োতদি থনতজ্তদি র্াচাি থজ্থনিপত্রগুথল থনতয়
থনতজ্তদিতর্ই র্াজ্ র্িতে হতে এেং র্াচতে হতে।
• জ্ামার্াপে ো অন্তেকািগুথলতর্ ঝাোঁর্াতেন না, র্ািণ ো র্িতল িংিাথমে েস্তুর্ণগুথল চাথিথদতর্
েথেতয় পেতে।
• র্াচাি থজ্থনিগুথলতর্ অনয দলাতর্তদি র্াচাি থজ্থনতিি িাতি দমশাতেন না।
4

•

•

•
PPE
•
•

•

•

জ্ামার্াপতেি দলতেতল িেতচতয় দেথশ দর্ োপমাত্রায় র্াচাি থনতদক শ িতয়তে দিই োপমাত্রাতেই
দিগুথলতর্ র্াচু ম ও দশার্ান। থডটাতজ্ক তন্টি গাতয়ি দলতেন ও থনতদক শােলী দমতন চলুন। র্াচাি জ্নয
িাখা দনাংিা থজ্থনিপত্রগুথলি েযেহৃে প্লাথিতর্ি আেকজ্নাি িতলগুথলতর্ োইতি দফতল থদন। র্াচা
র্ায় এমন জ্ামার্াপে িাখাি িতলগুথলতর্ জ্ামার্াপেগুথলি িাতিই র্াচু ন।
দনাংিা র্াপে-দচাপেগুথল থনতয় নাোচাো র্িাি পি িাোন ও পাথন থদতয় দধান অিো দিই িে
অযালতর্াহল-থিথত্তর্ হযান্ড িযাথনটাইজ্ািগুথল হাে পথিষ্কাি র্রুন দর্গুথলতে অন্তে 60 % অযালতর্াহল
িতয়তে।
আতিা েতিযি জ্নয, on.nyc.gov/monkeypox-laundry

আইতিাতলশতনি স্থাতন প্রতেতশি আতগ র্মীতদি ও অনযানয দলাতর্তদি গাউন, দস্তানা, দচাতখি িুিক্ষা
পথিধান এেং দিিথপতিটি (তর্মন, KN95, N95 ো অনযানয উচ্চমাতনি মাস্ক) পিতে হতে।
েজ্ক য পথিষ্কাি র্িা ো ো থনতয় র্াজ্ র্িাি িময়, র্মীতদি ও অনযানয দলাতর্তদি োতদি দগাটা
দদহতর্ আেতে র্তি এমন দপাশার্ পিতে হতে, এর্োি েযেহাতিি পি দফতল থদতে হতে এমন
দস্তানা পিতে হতে, এেং এর্টি N95 অিো KN95 মাস্ক (তিিথপতিটি) পরুন র্া োতদি মুখ ও
নার্তর্ আেতে র্তি।
মাথিপতক্সি িংিণ থনথিে র্িা হতয়তে ো িতেহ র্িা হতে এমন দলাতর্তদি র্াচাি থজ্থনিপত্র
থনতয় র্াজ্ র্িাি িময় র্মীতদি গাউন, দস্তানা, দচাতখি িুিক্ষা পথিধান এেং আোঁটিাোঁট র্তি এর্টি
N95 ো KN95 দিিথপতিটি পিতে হতে।
PPE খুতল দফলাি পি, িাোন ও পাথন থদতয় হাে ধুতয় দফলুন। হাে দধাোি পি অন্তে 60 %
অযালতর্াহল িতয়তে এমন এর্টি অযালতর্াহল-থিথত্তর্ হযান্ড িযাথনটাইজ্াি েযেহাতি র্িাও িােতে
পাতিন।

টিকাকরণ
• িম্প্রথে মাথিপতক্সি প্রিাোধীন হতয় িার্তে পাতিন এমন দর্াগযোিম্পন্ন দলাতর্িা JYNNEOS টির্া
থনতে পাতিন। মাথিপক্স িাইিাতিি িংস্পতশক আিা দলাতর্তদি মাথিপক্স প্রথেতিাতধি জ্নয JYNNEOS
টির্া অনুতমাথদে হতয়তে। িাম্প্রথের্র্াতল মাথিপতক্সি প্রিাোধীন হওয়া দলাতর্িা র্থদ টির্া দনন
োহতল ো োতদি মাথিপতক্স আিান্ত হোি িম্ভােনা র্মায় এেং িংিামথে হতয় পেতল লক্ষণগুথলি
েীেোি িম্ভােনাও র্মায়।
o দর্ িে মানুষ মাথিপতক্সি প্রিাোধীন হতয়তেন োতদি জ্নয টির্াি িুপাথিশ র্িা র্ায় থর্না
োি পিামশক দদোি জ্নয NYC স্বাস্থয ও মানথির্ স্বাস্থযথেথধ দপ্তি (NYC Department of
Health and Mental Hygiene) দিই িে দলাতর্তদি িাতি দর্াগাতর্াগ র্িতে, এেং র্থদ
দদওয়া র্ায় োহতল োতদি টির্া থনতে িাহার্য র্িতে।
• টির্া, আপনাি অথিোিনগে অেস্থা ো আপথন দর্ািায় িাতর্ন ো থনথেকতশতষ, থেনামূতলয পাওয়া
র্াতে এেং ো উপলিয িতয়তে।
• JYNNEOS টির্া দনোি জ্নয এর্টি িময় থনধকািণ র্িতে, 877-829-4692 নম্বতি র্ল র্রুন অিে
vaccinefinder.nyc.gov দদখুন।
• JYNNEOS টির্া িম্পতর্ক আিও েতিযি জ্নয on.nyc.gov/jynneos-vaccine-faq দদখুন।
• প্রিাোধীন হওয়াি র্িা জানা দনই এমন দলাতর্তদি জ্নয টির্া দনোি েেক মান দর্াগযো িম্পতর্ক
িাম্প্রথের্েম েিয দপতে nyc.gov/health/monkeypox দদখুন।
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টির্াি উপলিযো িম্পতর্ক িাম্প্রথের্েম েিয দপতে, "MONKEYPOX" থলতখ 692-692 নম্বতি এর্টি
দটক্সট দমতিজ্ পাঠিতয় থদন।

ঙ্কচঙ্ককৎসা ও পঙ্করচর্ে া
মাথিপতক্সি জ্নয অনুতমাথদে দর্াতনা থনথদক ষ্ট থচথর্ৎিা দনই। েতে, Tecovirimat (TPOXX) নামর্ এর্টি
অযাথন্টিাইিাল, র্া গুটিেিতন্তি থচথর্ৎিাি জ্নয অনুতমাথদে, এমন দলার্তদি জ্নয েযেহাি র্িা দর্তে পাতি
র্ািা গুরুেি অিুস্থোি ঝুোঁ থর্তে িতয়তেন ো র্াতদি মাথিপতক্সি গুরুেি লক্ষণ িতয়তে। আপনাি েযিা,
দফালা এেং চু লর্াথন র্মাতে এর্জ্ন স্বাস্থযপথিচর্কা প্রদানর্ািী আপনাতর্ TPOXX ও দিই িতঙ্গ মাউিওয়াশ,
দজ্ল এেং অনযানয ওষুধ-থেষুধ দপ্রিথিপশন র্তি থদতে পাতিন, এেং ওষুতধি দদার্ান দিতর্ থর্তন েযেহাি
র্িতে পাতিন এমন ওষুধ-থেষুতধি েযাপাতিও পিামশক থদতে পাতিন। মাথিপতক্স আিান্ত হতয়তেন এমন
দলাতর্তদি পথিচর্কা িংিান্ত অথেথিক্ত পিামতশকি জ্নয এেং দপ্রিথিপশন-েথহিুক ে ওষুধ-থেষুধ েযেহাি র্তি
লক্ষণগুথলতর্ প্রশথমে র্িতে ও আতিাতগয িাহাতর্যি জ্নয on.nyc.gov/monkeypox-when-sick দদখুন।
মাথিপতক্সি র্ািতণ গুরুেি অিুস্থোি মতধয জ্বি, ক্ষতেি িংখযা দ্রুে েতথদ্ধ, থেভ্রাথন্ত, ঘাে আেষ্ট হতয়
র্াওয়া, শ্বাি থনতে অিুথেধা, থখোঁচুথন, ডায়থিয়া এেং েথম অন্তিুক ক্ত িার্তে পাতি। লক্ষণগুথলি অেনথে হতল
এর্জ্ন থচথর্ৎিতর্ি িাতি দর্াগাতর্াগ র্রুন, র্াি মতধয অন্তিুক ক্ত িতয়তে েযিা, লালিাে ো দফালা োো;
ঘাগুথল দিতর্ দঘালাতট ো দুতধি মতো দদখতে েিল থনিঃিতে হতে দদখা র্ায়; অিো েযিা র্থদ এেটাই
দেতে র্ায় দর্, দখতে, েিতে ো োিরুতম দর্তে অিুথেধা হয়। পথিথস্থথে জ্রুথি হতয় উঠতল, 911 নম্বতি
র্ল র্রুন।
অঙ্কতঙ্করক্ত সংস্থান ও তথযসূত্র
• NYC-ি িমতেে আোিন েযেস্থাগুথল N95 ও অনযানয দিিথপতিটি এেং জ্ােীয় দপশাগে থনিাপত্তা
ও স্বাস্থয প্রথেষ্ঠান (National Institute for Occupational Safety and Health) দ্বািা অনুতমাথদে
PPE, PPE পথিতষো দর্ি (PPE Service Center)-এি মাধযতম পাোি জ্নয দর্াগয েতল থেতেথচে
হতে পাতি। আপনাি র্থদ দর্াগযো ও অথিগমযো থনতয় দর্ান প্রশ্ন িাতর্, োহতল
ppesupport@health.nyc.gov-এ ইতমল র্রুন।
• God’s Love We Deliver িংস্থাটি এই মুহূতেক দিই িমস্ত দলাতর্তদি 30 থদন অেথধ খাদয প্রদান
করবে র্ািা মাথিপতক্স আিান্ত হতয়তেন। আিও জ্ানাি জ্নয ো আতেদন দপশ র্িতে glwd.org
দদখুন।
• থনউ ইয়র্ক থিটিি স্বাস্থযদপ্তি (NYC Health Department) দিই িে দর্াগযোিম্পন্ন দলাতর্তদি জ্নয
িীথমে িংখযর্ আইতিাতলশন শর্য দিতখতে র্ািা মাথিপতক্স আিান্ত এেং র্াতদি অনয দর্ানিাতে
থনিাপতদ আইতিাতলশতন িার্াি ক্ষমো দনই। আিও েতিযি জ্নয অিো আপনাি েযেস্থায় থনতজ্ি
স্থাতনই আইতিাতলশতন িার্াি জ্নয িহায়ো দপতে isolationrequests@health.nyc.gov-এ ইতমল
র্রুন।
• Access NYC থনউ ইয়র্ক োিীতদিতর্ জ্রুিী পথিথস্থথেতে নগদ টার্া ো খাতদযি মে িুথেধা দপতে
িাহার্য র্তি। আতিা েতিযি জ্নয, access.nyc.govএ র্ান।
• NYC-দে ো Westchester County অিো Long Island-এ েিোির্ািী র্ম আয়িম্পন্ন, থেমা
আওোিু ক্ত নয় এমন দলাতর্তদি জ্নয ক্ষমোয়তনি জ্নয স্বাস্থযেিয িাধনী (Health Information
Tool for Empowerment, HITE) স্বাস্থয ও িামাথজ্র্ পথিতষোগুথলি জ্নয এর্টি অনলাইন থনতদক থশর্া
প্রদান র্তি। আিও েতিযি জ্নয hitesite.org দদখুন।
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দর্ িে স্বাস্থযপথিচর্কা প্রদানর্ািীিা োতদি দিাগীতদি TPOXX-এি দপ্রিথিপশন র্িতে চান, োিা
িাহাতর্যি জ্নয MPXtherapeutics@health.nyc.gov-এ ইতমল র্িতে পাতিন।
এর্জ্ন স্বাস্থযপথিচর্কা প্রদানর্ািীতর্ খুোঁতজ্ দপতে ো োতদি িাতি র্িা েি জ্নয, থনউ ইয়র্ক োিীগণ
311 ো 844-692-4629 নম্বতি র্ল র্িতে পাতিন, অিো nyc.gov/health/map ো
expresscare.nyc দদখতে পাতিন।
NYC Well এর্টি থেনামূতলযি ও দগাপনীয় মানথির্ স্বাস্থয িংিান্ত িাহাতর্যি লাইন। NYC Well র্মীিা
24/7 উপলিয এেং িংথক্ষপ্ত র্াউতন্সথলং এেং পথিচর্কাি দিফাতিল প্রদান র্িতে পাতিন 200 টিিও
দেথশ িাষায়। 888-692-9355-এ র্ল র্রুন।
থনউ ইয়র্ক থিটিি স্বাস্থযদপ্ততিি মাথিপক্স িংিান্ত িাপ্তাথহর্ িমাচািপতত্রি জ্নয িাইন-আপ র্িতে
MPVnews@health.nyc.gov-এ ইতমল র্রুন।
আপনাি িংগঠতনি জ্নয এর্টি উপস্থাপনাি অনুতিাধ র্িতে, NYC স্বাস্থযদপ্ততিি থস্পর্ািক েুযতিা
(NYC Health Department’s Speaker’s Bureau)-এ এর্টি অনুতিাতধি ফমক দাথখল র্রুন (র্া
survey.alchemer.com/s3/6886844/Speaker-Request-Form-এ উপলিয িতয়তে)।
থনতনাক্ত মাথিপক্স িংিান্ত পিথনতদক শ থনউ ইয়র্ক িাতজ্যি স্বাস্থযদপ্তি (New York State Department
of Health, NYSDOH) এেং CDC-ি ওতয়েিাইটগুথলতে পাওয়া দর্তে পাতি:
o স্বাস্থযপথিচর্কা প্রদানর্ািী দর্িগুথলতে মাথিপতক্সি ঘটনািমূহ (NYSDOH):
health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/providers/docs/202207-25_guidance_for_congregate_healthcare_settings.pdf দদখুন।
o স্বাস্থযপথিচর্কা-েথহিুক ে িমতেে েযেস্থাগুথলতে মাথিপতক্সি ঘটনািমূহ (NYSDOH):
health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/providers/docs/202207-25_guidance_for_congregate_non-healthcare_settings.pdf দদখুন।
o স্বাস্থযপথিচর্কা-েথহিুক ে েযেস্থাগুথলতর্ পথিষ্কাি-পথিেন্ন িাখাি ও িংিমণমুক্ত িাখাি
পিথনতদক শ: মাথিপতক্স দক্ষতত্র আইতিাতলশন িার্ার্ালীন ও েৎপিেেী (NYSDOH):
health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox/docs/cleaning_and_disi
nfection_guidance.pdf দদখুন।
o িমতেে েিোতিি েযেস্থাগুথলতে মাথিপক্স েথেতয় পো র্মাতনাি জ্নয থেতেচয থেষয়গুথল
(CDC): cdc.gov/poxvirus/monkeypox/community/congregate.html দদখুন।
মাথিপক্স িংিান্ত থশক্ষামূলর্ উপর্িণ ও অথেথিক্ত েিযােলীি জ্নয দদখুন:
o nyc.gov/health/monkeypox
o health.ny.gov/diseases/communicable/zoonoses/monkeypox
o cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
o who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
েণকথেতদ্বতষি র্ািতণ িতষ্ট স্বাস্থযগে তেষময িম্পতর্ক উপলথি ও প্রথের্াতিি দক্ষতত্র েণকথেতদ্বষ িংিান্ত
েযাপাতি পািদথশকো িার্াটা খুেই গুরুত্বপূণক থেষয়।
o থনউ ইয়র্ক োিীতদি স্বাতস্থযি থেষয়গুথলতর্ প্রিাথেে র্তি এমন িামাথজ্র্ ও জ্াথেগে অথেচাি
িম্পতর্ক উপলথি র্িতে ও োি প্রথের্াি র্িতে দলাতর্তদি ও থেথিন্ন িংগঠনগুথলতর্
িাহাতর্যি জ্নয NYC স্বাস্থয দপ্তি (NYC Health Department)-এি টু লথর্ট দপতে
nyc.gov/health-এ র্ান এেং দিখাতন থগতয় "race to justice" (দরস টু জাঙ্কিস)-এি
দখাোঁজ্ র্রুন।
o থনউ ইয়র্ক িাতজ্যি মানথির্ স্বাস্থযদপ্তি (NYS Office of Mental Health)-এি তেথচত্রয ও
অন্তিুক থক্তর্িতণি িংস্থানিমূতহি এর্টি োথলর্াি জ্নয omh.ny.gov-এ র্ান এেং দিখাতন
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থগতয় "diversity and inclusion resources" (বেঙ্কচত্রয ও অন্তভে ু ঙ্কক্তকরবণর সংস্থানসমূহ)-এি
দখাোঁজ্ র্রুন।

পঙ্করঙ্কস্থঙ্কত অনুর্ায়ী NYC স্বাস্থযদপ্তর তার সুপাঙ্করশগুঙ্কে পঙ্করেতেন করবত পাবর।

9.15.22 Bengali
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