নিজেজে ও অিযজেরজে যেভাজে MPV যেজে সুরনিত রাখজেি
নিউ ইয়র্ক নিটি (New York City, NYC), দেশ এবং নবশ্বজুড়ে এর্টি মানিপক্স (Monkeypox, MPV)
প্রােুর্কাব ছনেড়য় পড়েড়ছ। নিড়ের তথ্যগুনি আপিাড়র্ নিড়জড়র্ ও অিযড়েরড়র্ িুরনিত রাখড়ত িাহায্য র্রড়ত
পাড়র।
MPV েীভাজে ছড়ায়?
বতক মাি প্রােুর্কাড়ব, MPV:
• প্রধািত ওরাি, এিাি বা র্যাজাইিাি দিক্স বা অিযািয ঘনিষ্ঠ িংস্পশক, দয্মি নরনমং, আনিঙ্গি,
েু ম্বি, র্ামে, আনিঙ্গি বা মািাড়জর মাধযড়ম ছোড়ে
• MPV আড়ছ এমি র্াড়রা ফু িকুনে বা িতগুনির িাড়থ্ িরািনর দয্াগাড়য্াড়গর মাধযড়ম; দপাশার্,
নবছািা, দতায়াড়ি বা তাড়ের বযবহৃত অিযািয আইড়েড়মর িংস্পড়শক আিা দথ্ড়র্; এবং MPV আড়ছ
এমি র্াড়রা িাড়থ্ েীঘকিণ মুড়খামুনখ দয্াগাড়য্াগ দথ্ড়র্ ছনেড়য় পেড়ত পাড়র
• য্খি মািুড়ের উপিগক থ্াড়র্ তখি ছনেড়য় পড়ে, তড়ব এটি িিণগুনি শুরু হওয়ার আড়গ িানর্
দশে হওয়ার পড়র ছনেড়য় পড়ে তা জািার জিয নবড়শেজ্ঞরা গড়বেণা র্রড়ছি
• বীয্ক, িািা, নবষ্ঠা (মি) এবং শরীড়রর অিযািয তরড়ির মাধযড়ম ছনেড়য় পেড়ত পাড়র নবড়শেজ্ঞরা এটি িম্ভব নর্িা তা নিড়য় গড়বেণা র্রড়ছি
আমার MPV হজে েী ঘটজত পাজর?
বতক মাি প্রােুর্কাড়ব, হািপাতাড়ি র্নতক এবং MPV দথ্ড়র্ মৃতুয নবরি। িব দেড়য় িাধারণ উপিগক হি
ফু িকুনে বা িত য্া নপম্পি বা দফাস্কার মড়তা দেখড়ত হড়ত পাড়র। ফু িকুনে এবং িত িারা শরীড়র বা
দয্ৌিাঙ্গ, মিদ্বার এবং মুড়খর আড়শপাড়শ ও নর্তড়র িহ নিনেক ষ্ট নর্ছু অংড়শ হড়ত পাড়র এবং েুই দথ্ড়র্ োর
িপ্তাহ স্থায়ী হড়ত পাড়র। ফু িকুনে অতযন্ত েু ির্ানি এবং দবেিাোয়র্ হড়ত পাড়র এবং দেিনিি র্াজর্ড়মক
বাধা নেড়ত পাড়র। মিদ্বার বা মূত্রিািীড়ত িত হড়ি তা বাথ্রুড়ম য্াওয়া র্ঠিি র্ড়র তু িড়ত পাড়র। নর্ছু
দিাড়র্র ফ্লুর মড়তা উপিগকও থ্াড়র্ দয্মি গিা বযথ্া, জ্বর এবং ক্লানন্ত। MPV জটিিতার মড়ধয রড়য়ড়ছ
দরর্োি িাইনিং এর প্রোহ (ড়প্রাক্টাইটিি)। এমিনর্ িুস্থ হওয়ার পড়রও, দয্ িব জায়গায় িত হড়য়নছি
দিখাড়ি োগ দথ্ড়র্ দয্ড়ত পাড়র। আমরা জানি িা দয্ MPV েীঘক-ড়ময়ােী স্বাস্থয িমিযা দতনর র্ড়র নর্িা।
োজের MPV হওয়ার ঝুঁু নে সেজেজয় যেনি রজয়জছ?
দয্ র্াড়রারই MPV হড়ত পাড়র। য্াইড়হার্, বতক মাি ঘেিাগুনির উপর নর্নি র্ড়র, র্াইরািটি প্রধািত
িমর্ামী, উর্র্ামী এবং অিযািয পুরুেরা য্ারা অিয পুরুেড়ের িাড়থ্ দয্ৌি িম্পর্ক স্থাপি র্ড়রি;
ট্রান্সড়জন্ডার মািুে; নিঙ্গ-অিঙ্গনতপূণক মািুে; এবং িিবাইিানর মািুেড়ের িামানজর্ েড়ের মড়ধয ছোড়ে।
এর্ানধর্ দয্ৌিিঙ্গী থ্ার্া, অথ্বা পনরেয়নবহীি দয্ৌিতা বা অিযািয ঘনিষ্ঠ িংস্পশক, য্া হড়ত পাড়র দরর্ি,
ক্লাব এবং দিক্স পাটিকড়ত, িউিাড়ত, বা অিিাইি অযাপি বা দিাশযাি নমনিয়ার মাধযড়ম পনরনেত বযনিড়ের
িাড়থ্, তা িংেমড়ণর ঝুুঁ নর্ বাোয়। দয্ড়হতু MPV দয্ দর্াড়িা ধরড়ির ত্বর্ দথ্ড়র্ ত্বড়র্র েীঘকস্থায়ী
িংস্পড়শকর মাধযড়ম ছোড়ত পাড়র, তাই ক্লাব, দরর্ি, র্িিােক, বে পাটিক এবং অিযািয নর্ড়ের অিুষ্ঠাড়ি
য্াওয়াও ঝুুঁ নর্ বাোড়ত পাড়র য্নে আপনি বা অিযরা এমি দপাশার্ পড়রি য্া ত্বর্ উন্মুি রাড়খ।

োরা MPV যেজে গুরুতর যরাগাক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁু নেজত আজছ?
য্াড়ের HIV আড়ছ (নবড়শে র্ড়র য্াড়ের CD4 িংখযা র্ম অথ্বা নিয়নমত HIV এর ওেুধ নিড়েি িা)
বা অিয দর্াড়িা িমিযা আড়ছ য্া তাড়ের দরাগ প্রনতড়রাধ িমতাড়র্ েুবকি র্ড়র দেয় তারা MPV জনিত
গুরুতর অিুস্থতা ও জটিিতার বনধকত ঝুুঁ নর্ড়ত আড়ছি। গর্ক বতীগণ, বা অযাড়োনপর্ িামকাোইটিি
(এর্নজমা) বা ত্বড়র্র নর্ছু নিনেক ষ্ট অিযািয দরাড়গর ইনতহাি রড়য়ড়ছ এমি বযনিরাও গুরুতর অিুস্থতার
বনধকত ঝুুঁ নর্ড়ত থ্ার্ড়ত পাড়রি।
নিজেজে সুরনিত রাখজত আনম েী েরজত পানর?
দয্ড়হতু বতক মাি প্রােুর্কাব অবযাহত রড়য়ড়ছ, তাই MPV দথ্ড়র্ নিড়জড়র্ রিা র্রার িড়বকািম উপায় হি
এর্ানধর্ বা দবিামী িঙ্গীড়ের িাড়থ্ দয্ৌিতা এবং ঘনিষ্ঠ িংস্পশক এনেড়য় েিা। দিই িাড়থ্ য্নে আপিার
িংেনমত হওয়ার িম্ভাবিা থ্াড়র্ বা র্নবেযড়ত হড়ত পাড়রি তাহড়ি আপিার MPV এর নবরুড়ে টির্া
দিওয়ার র্থ্াও র্াবা উনেৎ। র্াড়ের টির্া দিওয়া উনেত দি বযাপাড়র পরামশকিহ টির্ার্রণ িম্পড়র্ক আড়রা
তড়থ্যর জিয, nyc.gov/mpv নর্নজে র্রুি।
আপনি য্নে দয্ৌিতা বা অিয ঘনিষ্ঠ িংস্পশক র্রড়ত োি তড়ব নিম্ননিনখত বযাপারগুনি আপিার ঝুুঁ নর্
র্মাড়ত িাহায্য র্রড়ত পাড়র, এমিনর্ য্নে আপনি টির্াও নিড়য় থ্াড়র্ি:
• আপিার িঙ্গীড়ের িংখযা হ্রাি র্রুি, নবড়শে র্ড়র য্াড়ের আপনি দেড়িি িা বা য্াড়ের িাম্প্রনতর্
দয্ৌি ইনতহাি আপনি জাড়িি িা।
• দিক্স পাটিক, িানর্ক ে পাটিক এবং অিযািয স্থািগুনি এনেড়য় েিুি দয্খাড়ি দিাড়র্রা দয্ৌি নমিি এবং
এর্ানধর্ বযনির িাড়থ্ অিযািয ঘনিষ্ঠ দয্াগাড়য্াগ র্রড়ছ।
• আপিার িঙ্গীড়ের তাড়ের MPV এর িিণ আড়ছ নর্িা এবং তাড়ের িাম্প্রনতর্ দয্ৌি ইনতহাি
িম্পড়র্ক নজজ্ঞািা র্রুি। মড়ি রাখড়বি, নর্ছু দিার্ হয়ড়তা জাড়িি িা দয্ তাড়ের MPV আড়ছ,
নবড়শে র্ড়র য্নে তাড়ের শুধুমাত্র হাির্া িিণ বা উপিগক থ্াড়র্ য্া অিযািয অবস্থার িাড়থ্ নমড়ি
দয্ড়ত পাড়র।
• য্ারা অিুস্থ দবাধ র্রড়ছি তাড়ের র্াড়রা িাড়থ্ দয্ৌিনমিি বা ঘনিষ্ঠ দয্াগাড়য্াগ র্রড়বি িা,
নবড়শে র্ড়র য্নে তাড়ের ফু িকুনে বা িত থ্াড়র্ বা িম্প্রনত MPV এর িংস্পড়শক আড়িি।
• আপনি য্নে নিড়জ বা অিয দর্উ অিুস্থ থ্ার্ার্ািীি তাড়ের িাড়থ্ দয্ৌিনমিি বা অিয ঘনিষ্ঠ
িংস্পশক র্রড়ত োি, তাহড়ি িমস্ত ফু িকুনে এবং িত র্াপে বা নিি র্রা বযাড়ন্ডজ নেড়য় দেড়র্
নেি। এটি ফু িকুনে বা িতগুনির িংস্পশক দথ্ড়র্ িংেমণ র্মাড়ত পাড়র, তড়ব িংেমড়ণর অিযািয
পেনত এখিও িম্ভব হড়ত পাড়র।
• দয্ড়হতু বীড়য্কর মাধযড়ম র্াইরাি ছোড়িা িম্ভব, তাই দয্ৌিনমিড়ির িময় িযাড়েক্স র্িিম বযবহার
র্রুি।
• দতায়াড়ি, দপাশার্, দফটিশ নগয়ার, দিক্স েয় বা েু থ্ব্রাশ দশয়ার র্রড়বি িা।
• আপিার হাত, দফটিশ নগয়ার এবং নবছািা ধুড়য় নিি। দিক্স েয়িমূহ প্রনতটি বযবহাড়রর পড়র ধুড়য়
দফিা উনেত।
আমার উপসগগ গুনে োেজে আমাজে েী েরজত হজে?
য্নে আপিার MPV উপিগকিমূহ থ্াড়র্, এমিনর্ দিগুড়িা মৃেু হড়িও:
• অনবিড়ম্ব আপিার স্বাস্থয দিবা প্রোির্ারীড়র্ দফাি র্রুি। য্নে আপিার তা িা থ্াড়র্, তাহড়ি
এর্টি NYC Health + Hospitals (H+H) অবস্থাড়ির জিয বা H+H Virtual Express Care এ
িংড়য্াগ পাওয়ার জিয 311 এ দফাি র্রুি। আপিার দিবাোতা আপিাড়র্ MPV এর জিয পরীিা

•
•

র্রড়ত পাড়রি এবং নেনর্ৎিার পরামশকপত্র নেড়ত পাড়রি। তাছাো আপনি আপিার নির্েস্থ এর্জি
দিবা প্রোির্ারী খুুঁজড়ত nyc.gov/health/map ও নর্নজে র্রড়ত পাড়রি। অনর্বািি স্ট্যাোি,
নবমার আওতায় থ্ার্া বা অথ্ক প্রোড়ির িমতা নিনবকড়শড়ে NYC দত পনরেয্কা উপিব্ধ।
আপনি য্াড়ের িাড়থ্ থ্াড়র্ি তারা িহ, অিয িবার িাড়থ্ ঘনিষ্ঠ শারীনরর্ িংড়য্াগ এনেড়য় েিুি।
দিই িাড়থ্, ক্লাব, পাটিক, বার ও অিযািয জিার্ীণক জায়গা এনেড়য় েিুি।
nyc.gov/mpv এ নগড়য় MPV দথ্ড়র্ র্ীর্াড়ব নিড়জর য্ত্ন নিড়ত হড়ব এবং র্াইরাি ছোড়িার ঝুুঁ নর্
র্মাড়ত হড়ব দি িম্পড়র্ক আড়রা জািুি।

আপিার য্নে িম্প্রনত MPV হড়য় থ্াড়র্, তাহড়ি আপিার ফু িকুনে এবং িত দিড়র য্াওয়া ও ত্বড়র্র এর্টি
িতু ি স্তর দতনর হওয়ার পর অন্তত আে িপ্তাহ দিড়ক্সর িময় এর্টি িযাড়েক্স র্িিম বযবহার র্রুি এটি বীড়য্কর মাধযড়ম র্াইরাি ছোড়িার দিড়ত্র আপিার িঙ্গীড়ের রিা র্রড়ত িাহায্য র্রড়ব।
আমার েী েরা উনেত েনে আমার সাজে ঘনিষ্ঠ হজয়নছে এমি যোজিা সঙ্গী আমাজে েজে যে তার MPV
আজছ?
য্নে আপনি িম্প্রনত MPV আোন্ত র্াড়রা িংস্পড়শক এড়ি থ্াড়র্ি, তাহড়ি আপিার টির্া দিওয়া উনেত।
িংস্পড়শক আিার পরপরই দিওয়া হড়ি JYNNEOS টির্া িংেমণ ও গুরুতর অিুস্থতার ঝুুঁ নর্ র্মাড়ত
পাড়র। এর্টি দেনস্ট্ং িাইে খুুঁড়জ বার র্রড়ত vaccinefinder.nyc.gov এ য্াি। দিই িাড়থ্ আপিার
িিণগুনির জিযও দখয়াি রাখা উনেত, নবড়শে র্ড়র আপিার শরীড়রর দর্াথ্াও িতু ি ফু িকুনে বা িত।
য্নে আপিার উপিগক দেখা দেয়, তাহড়ি এই িনথ্র নিড়েক শিা অিুিরণ র্রুি।
পনরনিনত অিুোয়ী NYC স্বািয েপ্তর তার সুপানরিগুনে পনরেতগি েরজত পাজর।
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