
শ্বাসযন্ত্রের ভবাইরবাস যযমন COVID-19, ইনফ্লু ন্ত়েঞ্বা (ফ্লু ) এবং যরসপিন্তরটপর পসনকবাইপি়েবাল ভবাইরবাস (Respiratory 
syncytial virus, RSV) এই িীন্তে ছপ়িন্ত়ে ি়িন্তছ।

COVID-19, ফ্লু এবং RSV হল সাধারণ অসলুখ, প্রতিটি আলাদা আলাদা ভাইরাস দ্ারা সৃষ্ট। তিনটিই মলূি অসলুস্থ কাররা 
হাঁতি, কাতি বা কথা বলার সময় সৃষ্ট জলকণার মাধ্যরম ছতিরয় পরি। এই ফ�াঁটা বা সংক্রতমি ফলেষ্া বা লালা ফিাখ, 
নাক বা মলুরখ প্ররবি কররল মানলুষ অসলুস্থ হরি পারর।

বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক, অল্পবয়সী তিশু এবং তনতদদিষ্ট তকছলু অন্ততনদিতহি স্াস্থ্যগি সমস্যা আরছ এমন ব্যততিরা এই ভাইরাসগুরলা ফথরক 
অসলুস্থ হওয়ার বা গুরুির অসলুস্থ হওয়ার ঝলুঁ তকরি ররয়রছন। তনরজরক এবং আপনার পতরবাররক সলুরতষিি রাখরি আপনার যা 
জানা প্ররয়াজন িা এখারন উরলেখ করা হরলা।

•  প্রতি বছর ফ্লু িট ফনওয়া।

RSV এর জন্য ফকারনা টিকা ফনই। যাইরহাক, একটি ওষলুধ 
আরছ (palivizumab, যা ব্্যান্ড নাম Synagis এর অধীরন 
তবতক্র করা হয়) যা অল্পবয়সী তিশুরদর মরধ্য গুরুির RSV 
সংক্রমরণর উচ্চ ঝলুঁ তকরক প্রতিররাধ কররি সাহায্য করর, 
ফযমন হৃৎতপণ্ড ও �লু স�লু রসর সমস্যা তনরয় এবং অকারল 
জন্মগ্রহণকারী তিশুরা। আপতন যতদ মরন কররন আপনার 
সন্তারনর এই ওষলুরধর প্ররয়াজন হরি পারর িাহরল আপনার 
স্াস্থ্যরসবা প্রদানকারীর সারথ কথা বললুন।

পনন্তেন্তক এবং অন্যন্তের অসলুস্থ হও়েবা যেন্তক রক্বা করবার েন্য 
আপম আর কী করন্তে িবাপর? 

এই প্রধান প্রতিররাধমলূক পদরষিপগুরলা ফমরন িললুন:

•  পাবতলক ইনর�ার ফপেস এবং জনাকীণদি জায়গায় এবং 
যখন আপতন অসলুস্থ ও অন্যরদর আরিপারি থাকরবন িখন 
একটি উপযলুতি মাস্ক পরুন। একটি উচ্চ মারনর মাস্ক, 
ফযমন একটি N95 বা KN95 বা একটি KF94 পররি 
পাররন।

•  অসলুস্থ হরল বাতিরি থাকুন — কারজ যারবন না, এবং 
অসলুস্থ তিশুরদর ফ� ফকয়ার এবং স্কলু ল ফথরক বাতিরি 
রাখলুন — এবং বাতির তভিরর ও বাইরর অন্যরদর 
আরিপারি থাকা এতিরয় িললুন।

   আপনার বা আপনার সন্তারনর COVID-19 হরল 
সববিতনক ছলুটি সম্পরকদি  জানরি তভতজট করুন 
paidfamilyleave.ny.gov/COVID19। সহায়িার জন্য 
855-491-2667 এ কল করুন।

•  আপনার এবং আপনার বাচ্চারদর হাি ঘন ঘন ফধৌি 
করুন; আপনার ফিাখ, নাক এবং মলুখ পেিদি করা এতিরয় 
িললুন; এবং ঘন ঘন পেিদি করা পৃষ্ঠগুতল পতরষ্ার করুন 
(ফযমন দরজা ও তসরকের হািল), তবরিষ করর যখন 
আপতন অসলুস্থ হন।

COVID-19, ফ্লু  এবং RSV  
সম্পরকদি  আপনার কী জানা উতিি

উিসর্গগুপল 

COVID-19, ফ্লু এবং RSV এর উপসগদিগুরলা একই রকম। 

•  COVID-19 এবং ফ্লু এর ফষিররে, উপসরগদির মরধ্য থাকরি 
পারর জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, কাতি, হাঁতি, নাক তদরয় পাতন 
পিা, নাক বন্ধ হরয় যাওয়া, ক্াতন্ত, গলা ব্যথা, 
শ্াসকষ্ট, শ্াস তনরি অসলুতবধা, ফপিীরি ব্যথা, িরীরর 
ব্যথা, মাথাব্যথা, বতম বতম ভাব, বতম এবং �ায়তরয়া। 
স্াদ বা গরন্ধর অনলুভূতিরি পতরবিদি ন বা অনলুভূতি 
হারারনাও ঘটরি পারর িরব COVID-19 এর ফষিররে 
এটির সম্াবনা ফবতি।

•  RSV এর �রল সাধারণি হালকা ঠাণ্ডা লাগার মরিা 
উপসগদি ফযমন কাতি, হাঁতি, নাক তদরয় পাতন পিা, নাক 
বন্ধ হরয় যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা, হালকা জ্বর এবং ষিলুধা 
করম যাওয়া ফদখা ফদয়। অল্প বয়স্ক তিশুরদর মরধ্য, 
একমারে উপসগদিগুতল হরি পারর তবরততি, িঞ্চলিা হ্াস 
পাওয়া, এবং খাওয়া বা শ্াস তনরি অসলুতবধা।

প্রপেন্তরবাধ

আপম পনন্তেন্তক, আমবার সন্বানন্তের এবং অন্যন্তের কীভবান্তব 
COVID-19, ফ্লু  এবং RSV যেন্তক রক্বা করন্তে িবাপর?

টিকা তনন! COVID-19 এবং ফ্লু টিকাসমহূ আপনার 
অসলুস্থ হওয়া, হাসপািারল ভতিদি  হওয়া এবং মারা যাওয়ার 
সম্াবনা হ্াস করর। 6 মাস এবং িার ফবতি বয়সী সবার 
উতিি:

•  COVID-19 এবং ফ্লু ভ্যাকতসন ফনওয়া, এমনতক যতদ িারা 
আরগ COVID-19 বা ফ্লু রি আক্রান্ত হরয় থারক িবলুও। 

•  উপযলুতি হওয়ার পর একটি হালনাগাদ COVID-19 
বলুস্ার িট তনরয় ফনওয়া, এমনতক িারা আরগ বলুস্ার 
িট ফপরয় থাকরলও।

https://bn.paidfamilyleave.ny.gov/COVID19


•  এমন জ্বর যা তিন তদরনর ফবতি স্থায়ী হয় বা 104 
ত�তগ্র �াররনহাইট (40 ত�তগ্র ফসলতসয়াস) এর উপরর 
থারক, বা 3 মারসর কম বয়সী হরল ফয ফকারনা জ্বর

• অস্াভাতবক অতস্থরিা, ফখরি না িাওয়া বা ঘলুম ঘলুম ভাব

যতদ আপনার ফসবা প্রদানকারীর সারথ ফযাগারযাগ কররি 
না পাররন, িাহরল একটি জরুরী পতরিযদিা ফকন্দ্র বা 
ইমারজদি তসি রুরম যান। 

প্রাপ্তবয়স্করদর বা শ্াস তনরি কষ্ট হয় এমন তিশুরদর 
(ফছাট বাচ্চারদর ফষিররে, এটি দ্রুি শ্াস-প্রশ্াস, ঘিঘি 
িব্দ হওয়া, নারকর তছদ্র �লু রল ওঠা বা শ্াস ফনওয়ার জন্য 
ঘারির ফপিী ব্যবহার করার মি উপসগদি তহসারব ফদখা 
তদরি পারর), ফঠাঁট বা মলুরখর িারপারি �্যাকারি বা নীল 
হরয় যাওয়া, তবভ্াতন্ত, গুরুির পাতনিনূ্যিা, বা অন্যান্য 
উরদ্গজনক উপসগদি ফদখা তদরল, 911 এ কল করুন বা 
কাছাকাতছ হাসপািারল যান। 

আপনার বা আপনার সন্তারনর ফকারনা উপসগদি না থাকরল 
বা শুধলুমারে হালকা বা মাঝাতর উপসগদি থাকরল বা শুধলুমারে 
পরীষিার জন্য হাসপািারল যারবন না। ফবতিরভাগ মানলুষই 
তনরজ ফথরক বা বাতিরি বরসই ফনওয়া যায় এমন ওষলুরধর 
সাহারয্য COVID-19, ফ্লু এবং RSV ফথরক ফসরর ওরঠন।

আপম যকবােবা়ে যসববা িবাব?

যতদ আপনার বা আপনার সন্তারনর একটি ফসবা প্রদানকারী 
না থারক িাহরল:

•  একটি তনকটস্থ জরুরী পতরিযদিা ফকন্দ্র বা তক্তনরক যান।

•  আপনার ফহলথ প্্যানরক তজজ্াসা করুন ফয িারদর 
ফটতলরহলথ হটলাইন আরছ তকনা।

•  expresscare.nyc বা 631-397-2273 নম্বরর NYC 
Health + Hospitals Virtual ExpressCare এর সারথ 
ফযাগারযাগ করুন। অতভবাসন স্্যাটাস বা অথদি প্রদারনর 
ষিমিা তনতবদিরিরষ, 24/7 এবং 200 টিরও ফবতি ভাষায় 
পতরিযদিা উপলব্ধ। 

•  nyc.gov/covidtest তভতজট করর বা 212-268-4319 
নম্বরর কল করর একটি NYC COVID-19 "Test & Treat" 
(পরীষিা ও তিতকৎসা) ফকন্দ্র খলুরঁজ তনন।

যসববা িবাও়েবা

কখন এবং কীভবান্তব আপম িরীক্বা করবান্তে িবারব?
আপনার যতদ উপসগদি থারক, িাহরল সারথ সারথ 
COVID-19 এবং ফ্লু এর জন্য পরীষিা করান যারি 
উপযলুতি হরল আপতন তিতকৎসা শুরু কররি পাররন। 
অরনক �াতিাররর অত�স, তক্তনক, জরুরী ফসবা ফকন্দ্র 
এবং �ারমদিতস COVID-19 এবং ফ্লু পরীষিা প্রদান করর — 
শুধলুমারে পরীষিার করারনার জন্য ইমারজদি তসি রুরম যারবন 
না। একটি COVID-19 পরীষিার সাইট খলুরঁজ ফপরি,  
nyc.gov/covidtest-এ যান। এছািা আপতন বাতিরি 
ব্যবহাররর COVID-19 পরীষিাও গ্রহণ কররি পাররন। 

RSV পরীষিা সাধারণি আপনার বা আপনার সন্তারনর ফয 
ফসবা পাওয়ার কথা িারক প্রভাতবি করর না। এই কাররণ, 
অরনক ফসবা প্রদানকারী শুধলুমারে দলুগ্ধরপাষ্য তিশু, 65 বছর 
বা িার ফবতি বয়সী ব্যততিরদর এবং গুরুির অসলুস্থিার 
ঝলুঁ তকরি থাকা অন্যরদর জন্য পরীষিার ব্যবস্থা রাখরি পারর।  

যকবান পিপকৎসবাগুন্তলবা এখন উিলব্ধ?

COVID-19 এবং ফ্লু এর মলুরখ খাওয়ার অ্যাতটিভাইরাল 
বতির মি তিতকৎসাগুরলা জটিলিা, হাসপািারল ভতিদি  হওয়া 
এবং মিৃলু ্যর ঝলুঁ তক হ্াস করর। 

•  যতদ COVID-19 বা ফ্লু এর পরীষিায় ইতিবািক �ল 
পান, িাহরল সারথ সারথ তিতকৎসার জন্য আপনার ফসবা 
প্রদানকারীর সারথ ফযাগারযাগ করুন, ফযরহিলু  এটি যি 
দ্রুি শুরু করা হয় িি ভাল কাজ করর।

•  ফ্লু ফথরক জটিলিা ফদখা ফদওয়ার উচ্চ ঝলুঁ তকরি থাকা 
ব্যততিরদর ফ্লু পরীষিার �লা�রলর জন্য অরপষিা না করর 
িারদর ফসবা প্রদানকারীর সারথ কথা বলা উতিি।

RSV এর জন্য ফকারনা তনতদদিষ্ট তিতকৎসা ফনই। 

আপনার বা আপনার সন্তারনর ফয ভাইরাসই থাকুক না 
ফকন, জ্বর এবং অন্যান্য উপসগদি কমারি ওভার-দ্য-
কাউটিার ওষলুধ সম্পরকদি  আপনার ফসবা প্রদানকারীর সারথ 
কথা বললুন। পযদিাপ্ত পাতন পান করা এবং অসলুস্থ তিশুরা 
ফযন পযদিাপ্ত পাতন পান করর িা তনতচিি করাও গুরুত্বপূণদি।

কখন আমবার পিপকৎসবা যসববা পনন্তে হন্তব?

আপনার বা আপনার সন্তারনর ব্যততিগিভারব ফসবা ফনওয়া 
উতিি তকনা এবং তিতকৎসা ও উপসরগদির উপিম সম্পরকদি  
আপনার ফসবা প্রদানকারীর সারথ কথা বললুন। আপনার 
ফসবা প্রদানকারীরক ফ�ান করুন যতদ আপনার সন্তারনর এই 
উপসগদিগুরলা ফদখা ফদয়: 

•  পাতনিনূ্যিার লষিণ, ফযমন মলুরখর তভির শুতকরয় যাওয়া 
বা প্রস্াব কম হওয়া (কম-ফভজা �ায়াপার)

আররা িরথ্যর জন্য 311 এ কল করুন, বা nyc.gov/health/coronavirus, 
nyc.gov/flu এবং nyc.gov/rsv তভতজট করুন। 
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https://expresscare.nyc/
https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main-be.page
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/flu-seasonal.page
https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/respiratory-syncytial-virus.page

