COVID-19 সম্পর্কে নিউ ইয়কেবাসীর্ের এখি নক জািা উনিত
COVID-19 নকভার্ব ছড়ায়?
• ভাইরাসটি সব চেয়ে চবশি ছড়ায় ার সম্ভাব া চসই সকল মা য়ু ের ময়যে যারা সংক্রশমত বেশির শ কট
(আ ুমাশ ক 6 শিয়টর ময়যে) সংস্পয়িে রয়েয়ছ যার কয়রা াভাইরাস 2019 (COVID-19) আয়ছ।
যখ একজ বেশি কায়ি বা হাাঁয়ে , এবং সম্ভবত যখ কথা বয়ল , তখ তার চথয়ক চয ক্ষু দ্র
চিাাঁটা ছশড়য়ে পয়র তার মাযেয়ম ভাইরাসটি ছড়াে।
• চকউ COVID-19 থাকা চকায় া পৃষ্ঠতল স্পিে করার পর চোখ, াক বা মুখ া চযাো হাত শিয়ে
স্পিে করার মাযেয়ম COVID-19 ছড়ায়ত পায়র।
• চয সকল মা য়ু ের চকা উপসর্ে চ ই তারা এই ভাইরাসটি ছড়ায়ত পায়র তার িশিিালী প্রমাণ
আয়ছ।
কার্ের COVID-19 হওয়ার ঝুঁ নক ববনি অথবা গুরুতরভার্ব অসস্থ হর্য় পরার সম্ভাবিা ববনি?
• চয সব মা ুেয়ির খুব অসুস্থ হয়ে পরার ঝুাঁ শক সব চেয়ে রয়েয়ছ তারা হয়ল 50 বছর বা তার চবশি
বেয়সর মা ে
ু রা (65 বছর বা তার চবশি বেসী মা ে
ু য়ির ঝুাঁ শক সবোশযক) এবং যায়ির অ ে চকা
স্বাস্থে সংক্রান্ত সমসো রয়েয়ছ, যার অন্তভুে ি:
o িু সিু য়সর চরার্ বা মাঝাশর চথয়ক তীব্র হাাঁপাশ
o হৃিয়রার্ বা অ ো ে গুরুতর হৃিযয়ের সমসো
o কোন্সার
o িুবল
ে চরার্ প্রশতয়রায ক্ষমতা
o অশতস্থূলতা
o ডাোয়বটিস
o বৃয়ের চরার্
o যকৃ য়তর চরার্
• চয সব মা ুে COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত কায়রা সায়থ শ েশমত শ কট সংস্পিে থায়ক, তায়ির
COVID-19 হওোর সম্ভাব া চবশি, চযম চয সকল মা ুে একই র্ৃয়হ থায়ক , পশরেযোকারী এবং
ঘশ ষ্ঠ সঙ্গী।
• যশিও এখ ও পযেন্ত এম চকায় া প্রমাণ পাওো যাে শ চয অন্তঃসত্ত্বায়ির COVID-19 হওোর
সম্ভাব া চবশি, শকন্তু তবুও তায়ির ওপর খুব ভায়লাভায়ব জর রাখা উশেৎ। র্ভে বতী মা ে
ু রা অতেন্ত
অসুস্থ হয়ে পরয়ত পায়র যশি তায়ির চকা ভাইরায়সর সংক্রমণ হে।
COVID-19 এর উপসর্ে গুনি নক?
• COVID-19 আক্রান্ত মা য়ু েরা শবস্তৃ ত সীমার উপসয়র্ের কথা জাশ য়েয়ছ , অ গ্র
ু উপসর্ে চথয়ক গুরুতর
অসুস্থতা পযেন্ত যা বেপ্ত। ভাইরায়সর সংস্পর্িে আসার 2 -14 নেি পর্র উপসর্ে বেখা নের্ত পার্র।
• এই উপসর্েযুি চলাকয়ির COVID-19 থাকয়ত পায়র:
o কাশি
o শ্বাসকষ্ট অথবা শ শ্বাস শ য়ত অসুশবযা হওো
o জ্বর
o ঠান্ডা লার্া
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o চপশিয়ত বেথা
o র্লা বেথা
o স্বাি বা র্য়ের অ ভ
ু ূ শত তু ভায়ব হারায় া
অ ো ে কম প্রেশলত উপসয়র্ের কথা জা ায় া হয়েয়ছ, যার ময়যে আয়ছ বশমভাব, বশম হওো অথবা
ডাোশরো। বেস্ক প্রাপ্তবেস্করা শবভ্রাশন্ত বা শিক ভু ল করয়ত পায়র বা পয়র চযয়ত পায়র ।
শিশুয়িরও বেস্কয়ির মত উপসর্ে চিখা যাে তয়ব অসুস্থতার মাত্রা সাযারণত কম হে। সম্প্রশত,
শেশকৎসকরা শকছু বাচ্চার মায়ঝ শবরল শকন্তু গুরুতর জটিলতা শেশিত কয়রয়ছ , যায়ক বয়ল,
মাশিশসয়েম ই য়েয়মটশর শসয়েমস ই শেলয়ে (MIS-C), যা COVID-19 এর সায়থ সম্পশকে ত।
আয়রা তয়থের জ ে nyc.gov/health/coronavirus-এ যা এবং "Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children" (মাশিশসয়েম ই েোয়মটশর শসয়রাম ই শেলয়ে ) খুজ
াঁ ু ।

আনি অসস্থ ববাধ করনছ িা। নকভার্ব আনি নির্জর্ক এবং অিযর্ের COVID-19 বথর্ক সরনিত করব?
• বানড়র্ত থাকুি ও িারীনরক েূরত্ব রাখা অিিীিি করুি। এম শক যশি আপশ সুস্থ চবায কয়র এবং
আপ ার চকা ও উপসর্ে া থায়ক, তাহয়লও আপ ায়ক যতটা সম্ভব বাশড়য়ত থাকু । সম্ভব হয়ল বাশড়
চথয়ক কাজ করু ও অপ্রয়োজ ীে চযার্ায়যার্ এশড়য়ে েলু ।
• অ েয়ির চথয়ক অন্তত 6 িু ট িূয়র থাকু ।
• সাবা এবং র্রম পাশ শিয়ে অন্তত 20 চসকয়ন্ডর জ ে প্রােিই আপ ার হাত চযা । সাবা বা পাশ
উপলব্ধ া থাকয়ল একটি অোলয়কাহল-শভশিক হোন্ড সোশ টাইজার বেবহার করু ।
• হাাঁশে বা কাশি হওোর সমে শ য়জর াক এবং মুখ একটি টিসুে অথবা জামার হাতা শিয়ে ঢাকু ।
আপ ার হাতগুশল বেবহার করয়ব
া।
•
া চযাো হায়ত চোখ, াক, বা মুখ স্পিে করয়ব
া।
• করমিে করয়ব
া।
• জ্বর, কাশি, শ্বাস চ ওোর অসুশবযা, র্লা বেথা, এবং অ ো ে উপসয়র্ের জ ে আপ ার স্বাস্থে পযেয়বক্ষণ
করু ।
• শ উইেকে চেয়টর একটি শ বোহী আয়িি অ য
ু ােী যখ আপ ার বাশড়র বাইয়র থাকয়ব তখ
অ েয়ির চথয়ক অন্তত 6 িু ট িূরত্ব বজাে রাখয়ত া পারয়ল একটি মুয়খর আবরণ পরু । একটি
মুয়খর আবরণ হল চয চকা ও ভায়লাভায়ব লার্ায় া কার্জ বা কাপড় চযম একটি বোন্ডা া বা স্কািে
যা আপ ার াক এবং মুখ চঢয়ক রায়খ। মুয়খর আবরণ সম্পয়কে আয়রা তয়থের জ ে,
nyc.gov/health/coronavirus -এ যা এবং "FAQ About Face Coverings" (মুয়খর আবরণ
সম্পয়কে প্রােিই শজজ্ঞাশসত প্রশ্ন) খুাঁজু ।
বকাি ধরর্ির COVID-19 পরীিা উপিভয?
• মূলত িু যরয় র পরীক্ষা আয়ছ:
o ভাইরাস বেস্ট: বতেিার্ি কায়রার COVID-19 হয়েয়ছ শক া (অথোৎ তারা বতে মায় অসুস্থ
শক া) তা শ ণেে করয়ত চসাোব বা লালা পরীক্ষা।
o অযানিবনি বেস্ট (বা বসর্রািনজ বেস্ট): অতীর্ত চকায় া সময়ে কায়রার COVID-19
হয়েশছল শক া তা শ ণেে করার জ ে রি পরীক্ষা। চয ভাইরাসটি COVID-19 এর কারণ,
চকায় া বেশি চসই ভাইরাসটিয়ত বতে মায় সংক্রশমত শক া তা শ ণেে করয়ত অোশিবশড চটে
বেবহার করা যায়ব া, া চসই পরীক্ষা COVID-19 এর প্রশত প্রশতয়রায ক্ষমতা পশরমাপ কয়র।
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পরীক্ষার যর সম্পয়কে আয়রা তয়থের জ ে nyc.gov/health/coronavirus -এ যা এবং "COVID-19
Testing: Frequently Asked Questions" (COVID-19 পরীক্ষা: প্রােিই শজজ্ঞাশসত প্রশ্নসমূহ) খুজ
াঁ ু ।

বতেিার্ি সংক্রানিত নকিা বেখর্ত COVID-19 ভাইরাস পরীিা কার করার্িা উনিৎ?
• শ য়ে বশণেত মা ে
ু য়ির COVID-19 এর জ ে চসাোব বা থুথুর ভাইরাস পরীক্ষা পাওো উশেত:
o উপসর্ে যক্ত চয চকউ।
o COVID-19 শ শিত হওো চয চকায় া বেশির সায়থ আয়র্র 14 শিয় র ময়যে শ কট চযার্ায়যায়র্
আসা চয চকউ, শবয়িে কয়র পাশরবাশরক পশরশেশত ও ঘশ ষ্ঠ অংিীিাররা।
o েিবদ্ধ আবানসক পনরর্বি বযিি াশসেং চহাম, প্রাপ্তবেস্ক পশরেযো চকন্দ্র, এবং র্ৃহহী আশ্রয়ে
কাজ করা চয চকউ।
• আপ ার উপসর্ে থাকয়ল এবং যশি ময় কয়র চয আপ ার পরীক্ষা করা িরকার, তাহয়ল আপ ার
প্রিা কারীয়ক চিা করু । এছাড়াও আপশ আপ ার আয়িপায়ি কমুেশ টি পরীক্ষা চকন্দ্র খুজ
াঁ য়ত
nyc.gov/covidtest পশরিিে করয়ত পায়র অথবা 311 ম্বয়র চিা করয়ত পায়র ।
আিার নক করা উনিত যনে আনিCOVID-19 এর উপসর্ে সহ অসস্থ হর্য় পনড়?
• আপিার যনে অল্প বথর্ক িধযি িাত্রার উপসর্ে থার্ক তাহর্ি বানড়র্ত থাকুি। আপ ার জ ে অ ে
চকউ এয় শিয়ত া পারয়ল, প্রয়োজ ীে শেশকৎসা চসবা (COVID-19 এর পরীক্ষা সহ) বা চমৌশলক
প্রয়োজ চযম মুশির শজশ েপত্র আ ার জ ে ছাড়া বাইয়র যায়ব
া।
• আপশ প্রয়োজ ীে কমী হয়লও কায়জ যায়ব
া।
• আপশ 50 বা তিূর্ধ্ে বেস্ক, র্ভে বতী হয়ল বা এম চকায় া িারীশরক অবস্থা যা আপ ায়ক গুরুতর
অসুস্থতার বশযেত ময়যে চিলয়ত পায়র, তাহয়ল আপ ায়ক আয়রা শ শবড়ভায়ব পযেয়বক্ষয়ণর জ ে আপ ার
শেশকৎসকয়ক চিা করু ।
• আপ ার যশি শ য়জর স্বাস্থে শ য়ে শেন্তা থায়ক অথবা শত চথয়ক োর শিয় র ময়যে আপ ার
উপসরর্গুশল েয়ল া যাে, তাহয়ল আপ ার স্বাস্থে পশরেযো প্রিা কারীর সায়থ পরামিে করু ।
• সম্ভব হয়ল সিরীয়র শেশকৎসা করায়ত া শর্য়ে চটশলয়িা চটশলয়মশডশস বেবহার করু ।
কখি আিার 911 এ ব াি করা উনিৎ অথবা হাসপাতার্ি যার্বা?
• আপশ হাসপাতাল বা ডািায়রর অশিয়স যাবার শবেয়ে শেশন্তত হয়ত পায়র । শকন্তু এটা গুরুত্বপূণে চয
প্রয়োজয় COVID-19 বা অ ো ে স্বাস্থে সংক্রান্ত সমসোর চক্ষয়ত্র আপ ার জরুরী শেশকৎসা সংক্রান্ত
পশরেযো পাওো উশেত।
• আপ ার যশি শ য়ের চকায় া উপসর্েগুশলর ময়যে চকা টি থায়ক, তাহয়ল একটি সঙ্কটকালী কয়ক্ষ যা
অথবা 911 এ অশতসত্ত্বর চিা করু :
o শ্বাসকষ্ট
o বুয়ক বা তলয়পয়ট অবোহত বেথা অথবা োপ
o তু শবভ্রাশন্ত অথবা চজয়র্ থাকার অক্ষমতা
o শ লয়ে চঠাাঁট অথবা মুখ
o কথা বলার অসুশবযা
o মুখ হঠাত ঝু য়ল যাওো
o মুয়খ, বাহুয়ত, বা পায়ে অসাড়ভাব
াঁ ু শ
o শখে
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•

o চকা আকশিক এবং তীব্র যেণা
o অশ েশেত রিক্ষরণ
o প্রবল এবং েলমা বশম অথবা ডােশরো
o অ ে চয চকা জরুশর অবস্থা
আপ ার উপসর্েগুশল যশি গুরুতর হে, শকন্তু যশি পশরশস্থশত জরুশর া হে, তাহয়ল আপ ার স্বাস্থে
পশরেযো প্রিা কাশরয়ক ডাকু অশবলয়ম্ব। বহু প্রিা কারী আপ ায়ক চিায় অথবা চটশলয়মশডশস
সাক্ষায়তর মাযেয়ম সাহাযে করয়ত পায়র ।

আিার িাক্তার িা থাকর্ি কী করা উনিৎ?
• আপ ার যশি একজ স্বাস্থেয়সবা প্রিা কারীর প্রয়োজ হে, NYC চহলথ + হসশপটালস (NYC Health
+ Hospitals) সকল শ উ ইেকে বাসীয়ক তায়ির অশভবাস অবস্থাবা অথে প্রিায় র সক্ষমতা শবয়বে া
বেশতয়রয়কই পশরেযো প্রিা কয়র থায়ক।
• nychealthandhospitals.org -এ যা আয়রা তয়থের জ ে এবং একজ শেশকৎসকয়ক চখাাঁজার জ ে,
অথবা311 ম্বয়র চিা করু ।
আিার COVID-19 বা COVID-19 এর উপসর্ে আর্ছ। আিার বানড়র অিযর্ের সরনিত রাখার জিয আনি
নক করর্ত পানর?
• যতটা সম্ভব অ েয়ির চেয়ে 6 িু ট িূয়র থাকু এবং া পারয়ল একটি মুয়খর আবরণ পরু ।
• উপলভে থাকয়ল একটি পৃথক বাথরুম বেবহার করু । আপশ যশি একটি বাথরুম চিোর কয়র ,
তাহয়ল প্রশতবার বেবহায়রর পয়র ঘ ঘ চয পৃষ্ঠতলগুশল স্পিে করা হে তা জীবাণুমুি করু ।
• সাবা এবং র্রম পাশ শিয়ে অন্তত 20 চসকয়ন্ডর জ ে প্রােিই আপ ার হাত চযা ।
• একটি টিসুে বা জামার হাতা শিয়ে আপ ার মুখ ঢাকু কািা বা হাাঁোর সমে। টিসুেগুশল অশবলয়ম্ব
চিয়ল শি এবং তারপর আপ ার হাত যুয়ে শ ।
• কাউিার, িরজার হাতল, শরয়মাট কয়রাল ও চিায় র মত শ েশমত স্পিে হওো পৃষ্ঠতলগুয়লা প্রশতবার
বেবহায়রর পর অথবা অন্তত শিয় একবার পশরষ্কার করু । একটি র্াহে স্থ পশরষ্কার করার চে বা
ওোইপ বেবহার করু ।
• বেশির্ত র্াহে স্থ বস্তু চযম গ্লাস, কাপ, খাওোর বাস এবং চতাোয়ল চিোর করয়ব
া।
• আপশ যশি কায়রা সায়থ একই শবছা াে ঘুমা , তাহয়ল একজ চসািাে ঘুমা বা মাথা-পা উিা
কয়র ঘুমা ।
• িারীশরক িূরত্ব বজাে রাখয়ত বসার জাের্া ও অ ো ে আসবাবপত্র সরা ।
• অশতশথয়ির আপ ার বাশড়য়ত আসয়ত চিয়ব
া।
আিার COVID-19 হর্য়র্ছ বা COVID-19 এর উপসর্ে আর্ছ, থাকার জায়র্ার প্রকৃনতর কারর্ে আনি
বানড়র অিয সেসযর্ের বথর্ক নির্জর্ক পৃথক রাখর্ত পানর িা। আনি কী করর্ত পানর?
• যায়ির COVID-19 আয়ছ বা থাকয়ত পায়র অথবা যারা COVID-19 থাকার কায়রা সায়থ বসবাসকারী
এবং যারা িারীশরক িূরত্ব বজাে রাখয়ত পায়র
া, তায়ির জ ে শ উ ইেকে শসটি চহায়টল ভাড়া
কয়রয়ছ।
• অ ুয়মাশিত প্রিা কারীরা চযার্েতা বাছাই কয়র এবং একজ চযার্ে বেশির জ ে চহায়টল ঠিক কয়র ।
একজ অ য়ু মাশিত প্রিা কারী খুাঁজয়ত nyc.gov/covidhotel যা ।
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আনি অসস্থ হর্ি এবং নিনকৎসা সংক্রান্ত পনরর্েবা ও প্রর্য়াজিীয় নজনিেপত্র বপর্ত বানড়র বাইর্র যাবার
েরকার হর্ি আনি কী করর্বা?
• মুয়খর আবরণ পশরযা করু এবং অ ে বেশিয়ির চথয়ক কমপয়ক্ষ 6 িু ট িূরয়ত্ব অবস্থা করু ।
• বাইয়র যাবার আয়র্ আপ ার হাত যুয়ে শ
এবং বাইয়র থাকার সমে একটি হোন্ড সোশ টাইজার
বেবহার করু ।
• যতটা পায়র অ ো ে চলাকজ এশড়য়ে েলু - পারয়ল হাাঁটু এবং শভড় চিাকা এবং পশরবহয়ণ
প্রয়বি করয়ব
া।
আিার COVID-19 হর্ি আিার্ক কতনেি বানড়র্ত থাকর্ত হর্ব?
• আপ ার যশি COVID-19 হয়ে থায়ক বা হয়ে থাকয়ত পায়র বয়ল ময় হে তাহয়ল আপশ বাশড় চথয়ক
চবয়রায়ত পায়র যখ শ ম্নশলশখত সবগুনি সতে হয়ব:
o আপ ার উপসর্েগুশল শুরু হয়েয়ছ অন্তত েি নেি হয়ে চর্য়ছ;
o জ্বর-হ্রাসকারী ওেুয বেবহার া কয়র আপ ার আয়র্র শত শি জ্বর হেশ ; এবং
o আপ ার সাশবেক অসুস্থতার উন্নশত হয়েয়ছ।
• আপশ চসাোব বা থুথর
ু ভাইরাস পরীক্ষার মাযেয়ম COVID-19 এর পরীক্ষাে পশজটিভ িল লাভ
করয়ল শকন্তু যশি কখয় া উপসর্ে া চথয়ক থায়ক, তাহয়ল পরীক্ষার শি চথয়ক 10 শি বাশড়য়ত
থাকু ।
• আপ ার স্বাস্থের্ত অবস্থা ও অসুস্থতার মাত্রার উপর শভশি কয়র ডািাররা আয়রা লম্বা সময়ের জ ে
শবশিন্নতার পরামিে শিয়ত পায়র । এছাড়াও, শকছু অপশরহাযে কমী (চযম
াশসেং চহায়মর কমী)
যায়ির COVID-19 শছয়লা বা থাকয়ত পায়র, তারা অবিেই শ উ ইেকে চেয়টর প্রয়োজ ীেতা অ ুসায়র
কায়জ চিরার আয়র্ আয়রা িীঘে সমে অয়পক্ষা করয়ব ।
• আমরা এখ ও জাশ া চয কায়রা COVID-19 আবার হয়ত পায়র শক া, তাই িারীশরক িূরত্ব বজাে
রাখা, মুয়খর আবরণ পরা ও বাশড়র বাইয়র যাওোর সমে ভায়লা স্বাস্থেশবশয অ ুিীল করা গুরুত্বপূণ।
ে
এ অনত কঠিি সিয়। নকভার্ব আনি িাপ বা উর্ের্ নিয়ন্ত্রে করব?
• শবহ্বলতা, িুঃখ, উশদ্বগ্নতা চবায এবং ভে পাওো বা ঘুয়মর সমসোর ময়তা চেয়ির অ ো ে উপসর্েগুশল
অ ভ
ু ব করা স্বাভাশবক। আপ ার োপ কমায়ত এবং পশরশস্থশত শ েেণ করয়ত ইশতবােক থাকার চেষ্টা
করু এবং শ য়জয়ক শ য়জর গুণগুশল ময় কশরয়ে শি ।
• চিা কল, চসািাল শমশডো, এবং শভশডও েোয়টর মাযেয়ম বেু বােব এবং শপ্রেজ য়ির সায়থ সংযুি
থাকু ।
• আপশ যশি অসুস্থ া হ , বাইয়র শর্য়ে িারীশরক অ ুিীল করু , শকন্তু মুয়খর আবরণ পরা,
িারীশরক িূরত্ব বজাে রাখা ও আপ ার হাত শ েশমত চযাবার কথা ময় রাখয়ব ।
• nyc.gov/nycwell-এ "App Library" (অোপ লাইয়ব্রশর) -চত যা অ লাই সরঞ্জায়মর জ ে যা
আপ ায়ক আপ ার স্বাস্থে এবং মা শসক সুস্থতা শ েেণ করয়ত সাহাযে করয়ব।
• NYC Well হয়লা শব ামূয়লের একটি চর্াপ ীে মা শসক স্বাস্থে সংক্রান্ত পশরয়েবা যায়ির শিয় 24 ঘণ্টা,
সপ্তায়হ 7 শি , অল্প সময়ের জ ে কাউয়ন্সশলং বা চসবাে চরিায়রল চিবার জ ে প্রশিশক্ষত কাউয়ন্সলর
আয়ছ। 888-692-9355 কল করু বা nyc.gov/nycwellএ যা ।
• শ উইেকে চেয়টর COVID-19 ইয়মাি াল সায়পাটে চহল্পলাই এর সহােতা ও চরিায়রল চিবার জ ে
প্রশিশক্ষত চপিাজীবী আয়ছ । এটি সপ্তায়হ সাত শি 844-863-9314 ম্বয়র সকাল 8টা চথয়ক রাত
10টা পযেন্ত উপলভে।
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আর্রা তর্থযর জিয:
• nyc.gov/health/coronavirus ও cdc.gov/covid19 এ যা ।

পনরনস্থনতর পনরবতেি বযভার্ব ঘের্ব, বসই অিযায়ী নিউ ইয়কে নসটি স্বাস্থয েপ্তর তার সপানরিগুনি পনরবতেি
করর্ত পার্র।
5.20.20
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