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আপনার মাি)প* হেল কী করেবন 
 

এই নিথেত আপনার মাি.প/ হেল কী করেত হেব, এবং কীভােব িনেজর য: িনেত হেব ও ভাইরাস= 
অন?েদর মেধ? ছিড়েয় পড়ার ঝঁুিক সীিমত রাখেত হেব Iস সJেকK  তথ? Iদয়া আেছ।  
 
মাি$প& (যভােব ছড়ায় 
 
ভাইরােস আMাN এমন Iকােনা ব?িOর ফুসQিড় বা Rেতর সােথ সরাসির সংSেশKর মাধ?েম মাি.প/ 
সাধারণত সবেচেয় Iবিশ ছড়ায়। এছাড়া এ= মাি.পে/ আMাN ব?িOর ব?বWত কাপড়, িবছানা বা অন?ান? 
বXর সােথ সংSেশKর মাধ?েম, বা দীঘKািয়ত মেুখামিুখ সংSেশKর ফেল ছড়ােনা Zাস[Zাস-বািহত বা]কণার 
মাধ?েমও ছড়ােত পাের। Rত^ােনর উপর `তির হওয়া সবaেলা bকেনা চামড়া খেস পেড় যাওয়া এবং নতুন 
cেকর dর `তির হওয়ার আগ পযKN এই ভাইরাস= Rত^ান এবং ফুসQিড়র মাধ?েম ছড়ােত পাের। 
 
মাি.প/ ভাইরাস লালা, বীযK, [fাব এবং িবgার (মল) মেধ? পাওয়া Iগেছ, এবং এ= এই তরলaিলর 
jারাও ছড়ােত পাের। যিদ এইভােব ভাইরাস= ছিড়েয় পড়েত পাের তেব লRণaিল Iশষ হওয়ার পেরও 
একজন ব?িO িকছু সমেয়র জন? সংMামক হেত পােরন।  
 
মাি$পে&র জন3 পরী5া করােনা 
 
একজন lা^? Iসবা [দানকারী মাি.প/ ভাইরাস পরীRা করার জন? আপনার Rত^ান Iসায়াব করেবন। 
যখন আপিন আপনার পরীRার ফলাফেলর জন? অেপRা করেছন, তখন Iযৗনতা বা অন?ান? ঘিনg 
কাযKকলাপ করেবন না, যতটা সoব অন?েদর সােথ অন?ান? সমd শারীিরক Iযাগােযাগ এিড়েয় চলনু এবং এই 
নিথেত উেpখকৃত অিতিরO িনেদK িশকা অনসুরণ কrন। পরীRার ফলাফল ইিতবাচক হেল, এই িনেদK িশকা 
অনসুরণ জারী রাখুন।  
 
আপনার মাি$প& হেয় থাকেল কখন িবি<= থাকেত হেব 
 
যিদ আপনার লRণaিলর মেধ? sর, সিদK বা Zাসকেtর লRণaিল অNভুK O থােক (েযমন কািশ, হাঁিচ, সিদK 
এবং গলা ব?থা) তাহেল বািড়েত িবিuv থাকা এবং পিরবােরর সদস?সহ অন?েদর সােথ Iযাগােযাগ এিড়েয় 
চলা arcপূণK, যতRণ না এই লRণaিল sর কমােনার বা অন?ান? ওষুধ না Iখেয় চেল যায়। অ[েয়াজনীয় 
দশKনাথx বািড়েত আনা Iথেক িবরত থাQন। আপিন যিদ বািড়েত অন?েদর Iথেক আলাদা ঘের থাকেত না 
পােরন, বা আপনােক খাবার, িচিকৎসা য:, ব?ায়াম বা অন?ান? [েয়াজনীয় দরকােরর জন? বািড় Iথেক Iবর 
হেত হয়, তাহেল পরবতx পৃgােত থাকা সতকK তাaিল অনসুরণ করা িবেশষভােব arcপূণK। 
 
যিদ আপনার sর, কাঁপুিন বা Zাসকেtর লRণaিল না থােক এবং অন?েদর আেশপােশ থাকার সময় বা 
বািড়র বাইের থাকার সময় এক= আঁটসাঁট মাz পরা ও কাপড় বা ব?াে{জ িদেয় আপনার Rত ও 
Iফাzাaিল Iঢেক রাখা সহ পরবতx পৃgােত থাকা সতকK তাaিল অনসুরণ করেত পােরন, তাহেল আপনার 
আলাদা থাকার [েয়াজন Iনই। 
 
যিদ আপনার মাি$পে&র ল5ণAিল থােক, তাহেল আপনার 5তAিল (সের যাওয়া পযEF আপনার কাজ 
(থেক িবরত থাকার Gেয়াজন হেত পাের। আপনার িনেয়াগকতE ার সােথ কথা বলুন।   
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আপনার মাি$প& থাকাকালীন (য সতকE তাAিল সবEদা (মেন চলেত হেব  
 
আপনার মাি.প/ হেয় থাকেল, সবAিল 5ত (সের যাওয়া এবং নতুন চামড়ার Nর Oতির হওয়া পযEF এই 
সতকK তাaিল Iমেন চলনু। এেত [থম ফুসQিড় বা Rত Iদখা Iদওয়ার পর Iথেক দইু Iথেক চার স}াহ সময় 
লাগেত পাের। 

• ওরাল, এনাল বা ভ?াজাইনাল Iস/ বা অন?েদর সােথ ঘিনg শারীিরক Iযাগােযাগ করেবন না, Iযমন 
িরিমং, আিল~ন, চু�ন, কামড়, আিল~ন বা মাসাজ। 

• আপনার হাত [ায়শই সাবান এবং পািন িদেয় ধুেয় Iফলনু বা অ?ালেকাহল-িভি�ক হ?া{ 
স?ািনটাইজার ব?বহার কrন, িবেশষ কের ফুসQিড় বা ঘাaিলর সােথ সরাসির সংSেশKর পের। 

• আপনার যিদ sর, ঠা�া বা Zাসকেtর উপসগK না থােক তেব আপিন বািড়েত থাকেত পােরন বা 
বাইের Iযেত পােরন যিদ এই সতকK তাaিল অনসুরণ করেত পােরন: 

o আপনার ফুসQিড় এবং Rত সJূণK�েপ Iপাশাক িদেয় Iঢেক রাখুন (আপনার হােত ঘা 
থাকেল �াভসসহ); ফুসQিড় এবং Rত যা Iপাশাক jারা Iঢেক রাখা যায় না, Iযমন মেুখর 
উপর, Iসaিল ব?াে{জ িদেয় Iঢেক রাখুন। 

o এক= আঁটসাঁট মাz পrন। মাz ছাড়া খাওয়া বা পান করার সময় অন?েদর Iথেক 
কমপেR 6 িফট দেূর বসুন।  

o অন?েদর সােথ শারীিরক সংSশK এবং জনাকীণK জায়গা এিড়েয় চলনু। সাবওেয় বা বােসর 
মত গণপিরবহন ব?বহােরর সময়, অন?েদর সােথ শারীিরক সংSশK যতটা সoব এিড়েয় 
চলনু। 

o এক= পাবিলক বা Iশয়াডK  বাথrম ব?বহার করার সময়, ব?বহােরর পের এক= 
জীবাণুনাশক ওয়াইপ িদেয় টয়েলট িসট= মছুুন।  

o আপনার Iপাশাক, Iতায়ােল, িবছানা ভাগাভািগ বা অন?েদর SশK করেত Iদেবন না।  
o এক= িবছানা Iশয়ার করেবন না। 
o থালাবাসন, খাবার, পানীয় বা ছুির-চামচ Iশয়ার করেবন না।  

• QQর বা িবড়ালেক আিল~ণ বা চু�ন করা এিড়েয় চলনু এবং তােদর আপনার Rত বা আপনার 
আবজK না, কাপড়, িবছানা বা অন?ান? উপকরেণর সােথ সরাসির সংSেশK আসেত Iদেবন না। Iপাষা 
ইঁদরুজাতীয় [াণী (েযমন ইঁদরু, িগিনিপগ এবং হ?াম�ার) বা খরেগােশর সােথ সমd Iযাগােযাগ 
এিড়েয় চলনু। 

 
অন?ান? সতকK তা অবল�ন ব� করার পেরও, আপনার আেরা আট স}াহ Iযৗন িমলেনর সময় এক= ল?ােট/ 
কনডম ব?বহার করা উিচৎ। এ= আপনার স~ীেদর রRা করেত সাহায? করেব যিদ বীযK jারা ভাইরাস 
সংMিমত হেত পাের। 
 
আপনার মাি$প& হেল কীভােব িনরাপেদ আপনার লিP (ধােবন ও পিরRার করেবন 
 
পির�ার ও লি�র জন? এই িনেদKশনাaিল অনসুরণ কrন: 

• িনেজর Rত বা Iফাzাaিল পির�ার বা SশK করার দরকার হেল িডজেপােজেবল �াভস পrন। 
�াভস ব?বহােরর পর Iসaিল Iফেল িদন ও হাত ধুেয় িনন। 

• Rত বা ফুসQিড় বা Rত Iথেক `তির হওয়া তরল SশK কেরেছ এমন Iপাশাক, িলেনন বা Iয 
Iকােনা পৃg SশK করার পের আপনার হাত সাবান এবং পািন িদেয় ধুেয় Iফলনু বা অ?ালেকাহল-
িভি�ক হ?া{ স?ািনটাইজার ব?বহার কrন। 
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• যিদ এক= বাথrম Iশয়ার কেরন, তাহেল ব?বহােরর পের পৃgতলসমহূ (উদাহরণl�প, কাউ�ার, 
টয়েলট িসট এবং কল) পির�ার এবং জীবাণুমOু কrন, িবেশষ কের যিদ ফুসQিড় বা Rত উ�Oু 
অব^ায় থােক (উদাহরণl�প, Iগাসল করা, বাথrেম যাওয়া বা Rত Iঢেক রাখা ব?াে{জ 
পিরবতK ন)। 

• পৃgসমহূ পির�ার এবং জীবাণুমOু করার জন? সাধারণ গৃহ^ালী ি�নার এবং জীবাণুনাশক ব?বহার 
কrন। 

• গরম পািন এবং সাবান িদেয় বা িডশ ওয়াশার িদেয় বাসনপ� Iধান।  
• িচিকৎসা বজK ? (েযমন গজ এবং ব?াে{জ) এক= টাইট ওয়াটার�ফ �াি�েকর ব?ােগ (ডবল 

ব?াগযুO, সoব হেল) রাখুন এবং িনয়িমত আবজK নার সােথ Iফেল িদন। 
• ব?বWত িলেনন, Iতায়ােল এবং কাপড়েচাপড়সমহূ এক= আলাদা লি� ব?ােগ বা আবজK নার ব?ােগ 

রাখুন। বাড়িত, িবdািরত িনেদKশনার জন?, nyc.gov/monkeypox িভিজট কrন এবং "How to 
Safely Wash Your Laundry if You Have Monkeypox" (আপনার মাি$প& হেল িকভােব 
িনরাপেদ আপনার লিP (ধােবন) এর জন? অনসু�ান কrন। 
 

মাি$পে&র জন3 যt এবং িচিকৎসা 
 
আপনার কী ধরেনর ওষুধ এবং য: [েয়াজন তা িনভK র কের আপনার কী ধরেনর উপসগK রেয়েছ, আপিন 
কতটা ব?থা Iবাধ করেছন এবং আপনার শরীের Iকাথায় ফুসQিড় এবং Rত রেয়েছ। যােদর এইচআইিভ বা 
অন?ান? অসু^তা রেয়েছ যা তােদর Iরাগ [িতেরাধ Rমতা দবুKল কের Iদয়, যারা গভK বতী, বা যােদর cেকর 
িনিদKt Iকােনা সমস?ার ইিতহাস রেয়েছ তারা arতর Iরােগর ঝঁুিকেত থাকেত পােরন, ফেল তােদর জন? 
লRণaিল পযKেবRণ করা এবং য: Iনওয়া িবেশষভােব arcপূণK। 
 
মাি.পে/র জন? অনেুমািদত Iকােনা িনিদKt িচিকৎসা Iনই। তেব, Tecovirimat (TPOXX) নামক এক= 
অ?াি�ভাইরাল, যা a=বসেNর িচিকৎসার জন? অনেুমািদত, এমন Iলাকেদর জন? ব?বহার করা Iযেত পাের 
যারা arতর অসু^তার ঝঁুিকেত রেয়েছন বা যােদর মাি.পে/র arতর লRণ রেয়েছ। আপনার Iসবা 
[দানকারীেক TPOXX এর ব?াপাের িজে স কrন — TPOXX পাওয়া সJেকK  তারা আেরা জানেত পারেবন 
nyc.gov/monkeypox িভিজট কের, উপেরর Iমন ুবাের "Monkeypox Providers" (মাি.প/ Iসবা 
[দানকারী) এ ি�ক কের, তারপর "Antiviral Treatment" (অ?াি�ভাইরাল িচিকৎসা) িশেরানােমর িনেচ 
থাকা Iলখা পড়ার মাধ?েম। এছাড়াও আপনার Iসবা [দানকারী ব?থা, Iফালাভাব এবং চুলকািন কমােত 
সাহায? করার জন? মাউথওয়াশ, Iজল এবং অন?ান? ওষুধ িলেখ িদেত সRম হেত পােরন এবং ওভার-দ?-
কাউ�ার উপসগK উপশম সJেকK  পরামশK িদেত পােরন। 
 
মাি.পে/র কারেণ arতর অসু^তার মেধ? sর, Rেতর সংখ?া ¦ত বিৃ§, িব¨ািN, ঘাড় আড়t হেয় যাওয়া, 
Zাস িনেত অসুিবধা, িখচুঁিন, ডায়িরয়া এবং বিম অNভুK O থাকেত পাের। যিদ ব?থা, লালভাব বা Iফালাসহ 
আপনার লRণaিল আেরা খারাপ হয়; Rত হওয়ার জায়গায় Iঘালােট বা সাদা রেঙর তরল Iদখা Iদয়; 
অথবা যিদ আপনার ব?থার ফেল খাওয়া, বসা বা বাথrেম Iযেত অসুিবধা হয় তাহেল আপনার Iসবা 
[দানকারীর সােথ Iযাগােযাগ কrন। আপনার যিদ Iসবা [দানকারী না থােক, তাহেল 631-397-2273 
ন�ের িনউ ইয়কK  িস= (NYC) Health + Hospitals ExpressCare at এ কল কrন বা িভিজট কrন 
expresscare.nyc। অিভবাসন �?াটাস, িবমা বা অথK [দােনর Rমতা িনিবKেশেষ NYC Iত পিরচযKা উপল¹। 
যিদ জrরী অব^া Iদখা Iদয়, 911 এ কল কrন অথবা হাসপাতােল যান।  
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উপসেগEর উপশম 
 
িনºিলিখত তািলকা= িনেজর য: Iনওয়ার উপায়aিল [দান কের এবং এমন সব ওষুধ ও িচিকৎসা ব?বহার 
কের লRণaিল কমােত সাহায? কের যার জন? I[সিMপশেনর [েয়াজন হয় না। ওভার-দ?-কাউ�ার ওষুধ 
Iবেছ িনেত সহায়তার জন? আপনার Iসবা [দানকারী বা ফামKািস�েক িজ াসা কrন। ওষুেধর বাে/র 
উপের এবং প?ােকেজর িভতের থাকা Iডাজ, ব?বহােরর ি»েকােয়ি¼, কার ওষুধ খাওয়া বা ব?বহার করা 
উিচত নয় এবং অ?ালািজK  সংMাN তথ?াবলী স�িলত Iয Iকােনা িনেদKশাবলী পড়ুন এবং ঘিনgভােব অনসুরণ 
কrন। 
  

• [চুর পািন এবং অন?ান? তরল পান কের পািনর ঘাটিতমOু থাQন, িবেশষ কের যিদ আপনার 
ডায়িরয়া হয়। 

• ফুসQিড় এবং Rতaিলেক সংMিমত হওয়া Iথেক রRা করার জন? Iগাসল বা ½ান সময় বােদ 
পির�ার এবং bকেনা রাখুন। 

• ফুসQিড় এবং Rেতর ব?থা ও চুলকািন উপশম করেত: 
o আইবেু[ােফন (েযমন Advil এবং Motrin), ন?াে[াে/ন (েযমন Aleve), এবং 

অ?ািসটািমেনােফন (েযমন Tylenol) এর মত ওষুধaেলা ব?থা, Iফালা ভাব এবং sর 
কমােত সাহায? করেত পাের। [িত= ওষুেধর সুপািরশকৃত Iডাজ এবং িবরিত Iমেন চলা 
arcপূণK। 

o অ?াি�িহ�ািমন (েযমন Benadryl), ক?ালামাইন Iলাশন, IপেÂািলয়াম Iজিল এবং শীতলকারী 
Iলাশন (েযমন IমÃল এবং কপূKর Iলাশন) সামিয়কভােব চুলকািন উপশম করেত পাের।  

o উÄ ওটিমল |ান চুলকানী ও ব?থা উপশম করেত পাের। 
• যিদ আপনার মেুখ Rত হয়:  

o মেুখর Rত পির�ার রাখেত িদেন অNত চারবার পির�ার লবণ পািন িদেয় আপনার মখু 
ধুেয় Iফলনু; অ?ালেকাহল ছাড়া এক= মাউথওয়াশ (IযমনListerine Zero Alcohol) 
ব?বহার করা Iযেত পাের। 

o বরেফর টুকেরা বা আইস পপস চুষুন, এবং পািনর ঘাটিতমOু থাকেত পািন খান।  
o Rত Iঢেক রােখ এমন পিÅ Iযমন (Dentemp Canker Cover) এবং মেুখর ব?থা কমােত 

Iবনেজােকইন Iজল ব?বহার করেত পােরন, িবেশষ কের আপনার খাওয়া ও পান করায় 
সুিবধার জন?।  

• যিদ আপনার Iযৗনাে~ বা মলjার বা মলনালীেত বা এর আেশপােশ Rত হয়:  
o [িতিদন কেয়কবার কমপেR 10 িমিনট ধের উÄ িসটজ |ান িনন।  
o িডবেুকইন মলম, যা [ায়ই Iহেমারেয়েডর জন? ব?বWত হয়, অথবা িলেডােকইন Iজলও 

সামিয়কভােব উপশম িদেত পাের। এaিল bধুমা� বািহ?ক ব?বহােরর জন?। 
o আপিন যখন বাথrেম যােবন তখন ব?থা কমােনার জন? এক= ডQেসট বা মল নরমকারক 

(েযমন Colace) িনন। 
 
মানিসক }া~3 এবং সহায়ক পিরেষবাসমূহ  
 
Access NYC িনউ ইয়কK বাসীেদরেক জrরী পিরি^িতেত নগদ টাকা বা খােদ?র মত সুিবধা Iপেত সাহায? 
কের। আেরা তেথ?র জন?, access.nyc.govএ যান। 
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সংMামক Iরােগর এক= [াদভুK াব আপনার, আপনার ি[য়জনেদর এবং আপনার ব�ুেদর জন? চাপ সৃিt 
করেত পাের। িবÉলতা, দঃুখ, উিjËতা Iবাধ এবং ভয় পাওয়া বা ঘুেমর সমস?ার মেতা I�েশর অন?ান? 
উপসগKaিল অনভুব করা lাভািবক। আপিন এই lাভািবক [িতিMয়াaিলর জন? [Xত Iথেক এবং IÌস-
Íাসকারী কাযKকলাপaিল অনশুীলন কের আপনার চাপ কমােত পােরন। ইিতবাচক থাকা, িনেজেক আপনার 
শিOর কথা মেন কিরেয় Iদওয়া এবং চােপর লRণaিল অব?াহত থাকেল বা অ[িতেরাধ? হেয় উঠেল সাহায? 
চাওয়াও আপনােক সহায়তা করেত পাের। 
[িশিRত কাউে¼লরেদর সােথ কথা বলেত, সহায়তার জন? এক= িবনামেূল?র ও Iগাপনীয় মানিসক lা^? 
IহÎলাইন, NYC Well এর সােথ Iযাগােযাগ কrন। NYC Well কমxরা 24/7 উপলভ? এবং 200=রও 
Iবিশ ভাষায় সংিR} কাউে¼িলং এবং পিরচযKার Iরফােরল [দান করেত পােরন: 888-692-9355 ন�ের 
Iফান কrন। NYC Well ওেয়বসাইেট অ?াপ ও সং^ানসহ এক= অ?াপ লাইেÔিরও আেছ যা আপনােক 
বািড়েত Iথেকই আপনার lা^? ও মানিসক ভাল থাকা বজায় রাখেত সাহায? করেত পাের। আপিন যিদ 
arতর চাপ Iবাধ কের থােকন বা িনেজর বা অন?েদর Rিত করার কথা ভাবেত থােকন, 911 এ Iফান 
কrন। 
 
মাি.প/ সJেকK  আেরা তেথ?র জন?, nyc.gov/monkeypox এবং cdc.gov/monkeypox িভিজট কrন। 
 
পিরি~িত অনযুায়ী NYC Health Department (NYC }া~3দ�র) তার সপুািরশAিল পিরবতE ন করেত পাের।     
9.7.22 Bengali 


