
িনয়িমত হাত েধায়ার
অভ্যাস ক�ন, সু� থাকুন

১ িমটার / ৩ ফুট

হঁািচ এবং কািশর সময়
�সু্য ব্যবহার ক�ন

ব্যব�ত �সু্য� সােথসােথ এক�
ঢাকনাযু� ডা�িবেন েফলুন 

�সু্য না থাকেল কনুইেয়র
ভঁােজ হঁািচ িদন

ঘনঘন সাবান এবং পািন িদেয়
কমপেক্ষ ২০ েসেক� ধের
হাত েধায়ার অভ্যাস ক�ন

কােরা সােথ কথা বলার সময়
দরূ� বজায় রাখুন

কেরানার সং�মণ
েরাধ করেত:

কেরানা ভাইরাস মানুষ েথেক মানুেষ 
হঁািচ-কািশর সমেয় িনঃসৃত লালা বা সিদৰ্র
কণার  মাধ্যেম ছড়ায়। যা আপনার হােত, অন্য
কােরা শরীের এবং আপনার আেশপােশর
সমতেল ছিড়েয় পড়েত পাের।







cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g COVID-19 m¤ú‡K© Rvbv

01.    COVID-19 wK?
COVID-19 nj GKwU msµvgK †ivM hv m¤úªwZ Avwe®‹…Z K‡ivbv fvBiv‡mi gva¨‡g Qovq| 2019 mv‡ji wW‡m¤̂‡i Px‡bi Dnvb 

kn‡i e¨vcKfv‡e Qwo‡q covi AvM chšÍ© G fvBivm I †ivM mK‡ji Kv‡Q ARvbv wQj| 

02.    G †iv‡Mi jÿY ev DcmM©¸‡jv wK wK? 
G †iv‡Mi mvaviY DcmM©¸‡jv n‡jv: R¦i, Kvwk I k^vmKó| A‡b‡Ki kixi e¨_v, bvK eÜ, mw`©, Mjv e¨_v ev Wvqvwiqv n‡Z 

cv‡i| A‡b‡K AvµvšÍ nIqvi ciI kix‡i †Kvb DcmM© †`Lv †`q bv| 

03.    COVID-19 wKfv‡e Qovq? 
COVID-19 fvBiv‡m AvµvšÍ e¨w³i nvuwP ev Kvwki gva¨‡g gvbyl †_‡K gvby‡l G †ivM Qov‡Z cv‡i| AvµvšÍ e¨w³i bvK ev 

gyL †_‡K †ei nIqv cvwbi †duvUv hw` †Kvb e¯‘i Dci c‡o, Z‡e ‡mB e¯‘ ¯úk© Kivi ci †PvL, bvK ev gy‡L nvZ †`qvi 

gva¨‡gI Ab¨iv COVID-19 fvBiv‡m AvµvšÍ n‡Z cv‡ib|

04.    COVID-19 wK evZv‡mi gva¨‡g Qovq? 
GLb chšÍ© M‡elYvq †`Lv hv‡”Q, evZv‡mi gva¨‡gi †P‡q COVID-19 fvBivm nvuwP ev Kvwki gva¨‡g AvµvšÍ GK e¨w³ †_‡K 

Ab¨ e¨w³‡Z Qovq| 

05. G †ivM cÖwZ‡iv‡a wK wK KiYxq?
me mgq, we‡kl K‡i wb¤œwjwLZ Riæix mg‡q, mvevb I cwi®‹vi cvwb w`‡q AšÍZ 20 †m‡KÛ a‡i nvZ ay‡Z n‡e:

nuvwP ev Kvwk †`qvi mgq wUmy¨ †ccvi w`‡q bvK I gyL †X‡K ivLyb Ges 

mv‡_ mv‡_ †mwU XvKbvhy³ we‡b †djyb| wUmy¨ †ccvi bv _vK‡j AšÍZ: 

KbyB fvuR K‡i bvK-gyL †X‡K ivLyb| 

Acwi¯‹vi nv‡Z †PvL, bvK I gyL ¯úk© Ki‡eb bv| Kv‡iv mv‡_ nvZ 

†gjv‡bv (n¨vÛ †kK), †KvjvKzwj †_‡K weiZ _vKzb|

Amy¯’ cÖvwY Ges evRv‡i ev iv¯Ívq Ny‡i †eov‡bv cÖvwYi KvQ 

†_‡K `~‡i _vKzb| 

miKvi KZ…©K RvwiK…Z wb‡`k©bvejx ev wewawb‡la ¯̂v‡c‡ÿ 

RbmgvMg †hgb agx©q ¯’vb, ¯‹zj, evRvi I mfv/mw¤§jb 

BZ¨vw` †_‡K `~‡i _vKzb| 

K‡iv‡bvfvBivm AvµvšÍ †`k n‡Z Avmvi A_ev AvµvšÍ 

e¨w³i ms¯ú‡k© Avmvi 14 w`‡bi g‡a¨ K‡iv‡bvfvBiv‡mi 

†h †Kvb jÿY †`Lv w`‡j-1) bvK-gyL XvKvi Rb¨ gv¯‹ 

e¨envi Kiæb; 2) my¯’ e¨w³ n‡Z 3 dzU `~iZ¡ eRvq ivLyb 

I 3) AvBBwWwmAvi-Gi nUjvBb b¤^‡i †hvMv‡hvM Kiæb|   

LvIqvi Av‡M

wkï‡K LvIqv‡bvi Av‡M/ey‡Ki ỳa LvIqv‡bvi Av‡M

wkïi gjg~Î cwi®‹vi Kivi Ges †d‡j †`qvi ci

Lvevi cÖ¯‘Z I 

cwi‡ek‡bi Av‡M

j¨vwUªb e¨env‡ii ci

nuvwP ev Kvwk †`qvi ci

evsjv‡`wk‡`i Rb¨



HEALTH SECTOR
COX’S BAZAR

06.     Avwg wK Kv‡iv mv‡_ nvZ †gjv‡bv (n¨vÛ †kK) ev †KvjvKzwj Ki‡Z cvi‡ev? 

bv| G mg‡q Kv‡iv mv‡_ nvZ †gjv‡bv (n¨vÛ †kK) ev †KvjvKzwj †_‡K weiZ _vKzb|

07.     COVID-19 fvBivm wK gvbyl ‡_‡K gvby‡l Qov‡Z cv‡i?
n¨vu| COVID-19 Bb‡dKkb gvbyl †_‡K gvby‡l Qov‡Z cv‡i; 

08.    COVID-19 fvBiv‡m AvµvšÍ nIqvi KZ w`‡bi gv‡S jÿYmg~n cÖKvk cvq? 
†KD GB fvBiv‡mi ms¯ú‡k© Avmvi 2-14 w`‡bi g‡a¨ Zvi kix‡i K‡ivbvfvBiv‡m AvµvšÍ nIqvi jÿY mg~n cÖKvk cvq| 

 09.     Kviv GB fvBiv‡m AvµvšÍ nIqvi me‡P‡q †ewk SzwKu‡Z?

eq¯‹ e¨w³ Ges hviv Av‡M †_‡KB ¯^v¯’¨ mgm¨v †hgb: A¨vRgv, Wvq‡ewUm, ü`‡ivM, BZ¨vw`‡Z fzM‡Qb Zviv GB fvBiv‡m 

AvµvšÍ Ges gvivZ¡Kfv‡e Amy¯’ nIqvi Rb¨ me‡P‡q SzuwKc~Y©| 

10.     wWg I Mevw` cïi gvsm wK LvIqv hv‡e? 
gvsm, wWg I gvQ mn mKj Lvevi fvjfv‡e ivbœv K‡i Lv‡eb| 

12.     hw` Avgvi ev Avgvi cwiev‡ii †Kvb m`m¨, eÜz-evÜe I mnKgx©i g‡a¨ K‡ivbvfvBiv‡mi DcmM© †`Lv 
         †`q Zvn‡j Kx KiYxq?

13.     COVID-19 fvBivm wb‡q Avgv‡`i AvZswKZ nIqvi †Kvb KviY Av‡Q wK?

k^vmZ‡š¿i gva¨‡g (nvwuP/Kvwk/Kd/mw`©/_y_y) Ges

AvµvšÍ e¨w³i ms¯ú‡k© Avm‡j K‡ivbvfvBivm GKRb †_‡K Av‡iKR‡b Qovq| 

3 wdU

hw` Avcbvi, Avcbvi cwiev‡ii †Kvb m`m¨, eÜz-evÜe I mnKgx© Kv‡iv g‡a¨ G †iv‡Mi fvBiv‡mi DcmM© †`Lv †`q, Zvn‡j 

Zv‡`i‡K Abvb¨ †jvKRb †_‡K `~‡i ivLyb| †jvKR‡bi mv‡_ AšÍZ 3 wdU `~iZ¡ eRvq ivLyb|B‡Zvg‡a¨ AvµvšÍ ev Amy¯’ g‡b

n‡”Q Ggb e¨w³‡`i ms¯ú©k Gwo‡q Pjyb| hw` Avcbvi mw`©-Kvwk ev R¡i n‡q _v‡K, Zvn‡j Abvb¨ Kv‡Q hvIqv †_‡K weiZ 

_vKzb|

bv| hw` Avcwb ev Avcbvi wcÖqRb‡`i Kv‡iv g‡a¨ G †iv‡Mi jÿY †`Lv †`q 

Zvn‡j AvZswKZ bv n‡q eis kvšÍ _vKzb| `ªæZ AvBBwWwmAvi-Gi nUjvBb 

b¤^‡i †hvMv‡hvM Kiæb| †ewki fvM gvbylB COVID-19 †_‡K my¯’ n‡q I‡V| 

AvBBwWwmAvi-Gi nUjvBb b¤^i
01944-333222, 01937-110011, 

01937-000011, 01927-711784, 

01927-711785, 

¯^v¯’¨ evZvqb-16263
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রসনু খাওয়া কি
িররানাভাইরারসর সংক্রামণ
প্রকিররারে িাজ িররে?

নরভল িরনাভাইরারসর কেরুরে রসনু িার্ যির –

এমন কিান প্রমান পাওয়া র্ায়কন।

িরে,রসনু এিটি উপিাকর খাোর,র্ার কিছু

জীোণুনাশিগুনাগুণ থািরি পারর।
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চীন কথরিআসা কিান
কচটি ো পারস যল গ্রহন
িরা কি কনরাপদ?

হ্াাঁ, কনরাপদ। চীন কথরিআসা কিান কচটি

ো পারস যল র্কদ কিউ গ্রহণ িরর িরে

কিকন িররানাভাইরারসর সংক্রামরণর

ঝুাঁ কিরি পররেনা।

ইকিমরে্ পাওয়া িরথ্র কভকিরি

আমরা জাকন কর্ মানেরদরহর

োইররএই ভাইরাস কেকশক্ষণ োাঁরচনা।
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গৃহপাকলি প্রাণী িী িররানাভাইরাস
ছড়ারি পারর ?  

ঘররর কপাষা প্রাণী ( কর্মন- কেড়াল/িুিুর

ইি্াকদ ) নরভল িররানাভাইরাস কদরয়আক্রান্ত

হয় এমন কিান প্রমান এখরনা পাওয়া র্ায়কন ।

িরে কপাষা প্রাণীর সংস্পরশ য আসার পর সে

সময় সাোন- পাকন কদরয় হাি কোওয়া উিম।

এইঅভ্ারসর সুোরদ কপাষা প্রাণী কথরি মানে

কদরহ করাগ ছড়ায় এমন ে্ািরিকরয়া, কর্মন –

ই –কিালাই, সালমরনলা ইি্াকদ কথরি সুরক্ষা

পাওয়া র্ায়।
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মশার িামরড়
কিাকভড-১৯ ছড়ায় না

নরভল িররানাভাইরাস শ্বাসিরের করাগ।আক্রান্ত ে্ক্তির হাাঁকচ িাকশর মাে্রম এই

করাগ ছড়ায়। কনরজর সুরক্ষায় োরোর সাোন ও পাকন কদরয় হাি েুরয় কেলুন, সকদয-

িাকশর সময় টিসু্ কপপার কদরয় অথো িনুই ভাজ িরর নাি-মুখ কেরি কেলুন এেং

হাাঁকচ িাকশআরছ এমন ে্ক্তির সংস্পশ যএকড়রয় চলুন।

মশার িামরড় কিাকভড-১৯ ছড়ায় এমন কিান িথ্/ প্রমাণ এখরনা পাওয়া র্ায়কন ।
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হ্া, কিাকভড-১৯ িাণ্ডা ও শুষ্কআেহাওয়ার কদরশর পাশাপাকশ

উষ্ণ ওআর্দ্য আেহাওয়ার কদরশও কেস্তার লাভ িরররছ।

কর্খারনই থািুন, কর্আেহাওয়াই থািুি না কিন, সিিযিা অেলম্বন িরা জরুকর।

োরোর হাি েুরয় কেলুন, সকদয-িাকশর সময় টিসু্ কপপার কদরয় অথো িনুই ভাজ

িরর নাি-মুখ কেরি কেলুন এেং ে্েহৃি টিসু্টি োিনা র্ুি কেরন কেলুন।

নরভল িররানাভাইরাস কি
উষ্ণ ওআর্দ্য আেহাওয়ায়
োাঁচরি পারর?
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‘হ্ান্ড ড্রায়ার’ কি নিুন
িররানাভাইরাস ধ্বংরস
িার্ যিরী?

না, হ্ান্ড ড্রায়ার নরভল িররানাভাইরাস ধ্বংরস িার্ যিরী নয় ।

কনরজর সুরক্ষার জন্ দইুহাি োরর োরর সাোন-পাকন কদরয়

ো হ্ান্ড স্াকনিাইজার কদরয় পকরষ্কার িরুন ।

হাি পকরষ্কাররর পর টিসু্ কদরয় হাি মুরছ শুকিরয় কেলুন।



7

EMERGENCIES
HEALTH

programme

Produced by:
Health Emergencies Programmes (WHE) Unit

WHO Country Office, Bangladesh
Monday, 20 January 2020

আলট্রা- ভারয়ারলি
জীোণুনাশি ল্াম্প কি
নিুন িররানা ভাইরাস ধ্বংস
িররি পারর?
হাি ো শরীররর অন্ কিান অংশ

জীোণুমুি িরার জন্আলট্রা-

ভারয়ারলি ল্াম্প ে্েহার িরা

উকচি না। এর েরল ত্বরি সমস্া

হরি পারর।



8

EMERGENCIES
HEALTH

programme

Produced by:
Health Emergencies Programmes (WHE) Unit

WHO Country Office, Bangladesh
Monday, 20 January 2020

েূমপারন কি কিাকভড-১৯ 
সংক্রামরণ কিান প্রভাে পরর ?

েূমপান কিাকভড-১৯ সংক্রামরণ কিান সুরক্ষা কদয়না।

েূমপান শরীররর জন্ ক্ষকিির। প্রকি েছর ৮ কমকলয়ন

মানুষ েূমপারনর জন্ মৃিু্েরণ িরর। েমূপারনর েরল

ো র্ারদরআরগ কথরি কিান অসুস্থিা আরছ কর্মন-

হৃদররাগ, এমন ে্ক্তির গুরুির কিাকভড-১৯ হোর

ঝুাঁ কি কেকশ।
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েিযমান প্রমাণ সারপরক্ষ কদখা কগরছ কর্আক্রান্ত

ে্ক্তির িাছািাকছ থািরল অথো িার

হাাঁকচ-িাকশর মাে্রম, কিাকভড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত

হোর সম্ভােনা থারি।

এই হাাঁকচ-িাকশর মাে্রম ভাইরাস এি কমিাররর কেকশ

কর্রি পাররনা, োিারসও ভাসরি পাররনা কিন্তু কর্ কিান

কিছুর উপকরভারগ অেস্থান কনরি পারর। এই জন্ হাি

পকরষ্কার িরা এেং িাকশর সময় নাি-মুখ োিা অি্ন্ত

জরুরী।

কিাকভড-১৯িী োিারস ছড়ায়
(কর্মন- এয়ার িক্তন্ডশন ো ই-
কসগারররির মাে্রম) ?
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োজীর কোয়া ো গ্াস িী
কিাকভড-১৯ কথরি সুরক্ষা কদয়?

না। োজীর কোয়া ো গ্াস কিাকভড-১৯ কথরি সুরক্ষা কদয় না, েরং

িা শরীররর জন্ ক্ষকিির ।

োজীর কোয়া ো গ্ারস সালোর ডাই অক্সাইডআরছ

র্া কেষাি। এিা কচারখ, নারি , গলায় এেং েুসেুরস

জ্বালা েরায়। এরি পুরড় র্াোর সম্ভােনা থারি।
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অ্ালরিাহল (মদ)পান িররল
িী কিাকভড-১৯ কথরি সুরক্ষা
পাওয়া র্ায়? 

না। অ্ালরিাহল (মদ) পান িররল কিাকভড-১৯

কথরি সুরক্ষা পাওয়া র্ায় না।
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সারা গারয় অ্ালরিাহল ো
কলাকরন কছটিরয় কি নিুন
িররানাভাইরাস কমরর কেলা
সম্ভে ?
না, িররানাভাইরাস শরীরর প্ররেশ িররল অ্ালরিাহল ো

কলাকরন কছটিরয় িা কমরর কেলা সম্ভে নয়।

এই সিল পদাথ যে্েহার কচাখ –মুখ-এর জন্

ক্ষকিির। র্রথাপর্ুি কনরদযশনা ছাড়া এসে পদাথ য

ে্েহার িরা উকচি নয়।
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ে্াংিরনাি,পয়সা ো কক্রকডি িাডয
এর মাে্রম কি িররানাভাইরাস
ছড়ারি পারর?

কনরজর সুরক্ষার জন্ দইুহাি োরর োরর সাোন-পাকন কদরয় ো হ্ান্ড স্াকনিাইজার কদরয়

পকরষ্কার িরুন । িরে, িররানাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ে্ক্তিরস্পরশ যক্তজকনসপত্র দকূষি হরি

পারর। সমীক্ষরণ কদখা কগরছ, নরভল িররানাভাইরাস কর্ কিান ক্তজকনরসর উপর কেশ িরয়ি

ঘণ্টা জীকেি থািরি পারর।

ভাল ভারে হাি েুরল িািাপয়সার মাে্রম নরভল িররানাভাইরাস ছড়ারনার ঝুাঁ কি

িম।
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কর্ কিান েয়রসর ে্ক্তি নরভল িররানাভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হরি পারর।

শুেু কি েয়স্করাইআক্রান্ত হরে, নাকি
িরুণরাও ঝুাঁ কিরি?

েয়স্ক এেং র্ারদরআরগ কথরি কিান অসুস্থিা আরছ

(এজমা, ডায়রেটিস, হৃদররাগ), এমন ে্ক্তির গুরুির

অসুস্থ হোর ঝুাঁ কি কেকশ।

কেশ্ব স্বাস্থ্ সংস্থা সে েয়সী মানষুরি এই ভাইরাস

কথরি প্রকিরক্ষা মুলি ে্েস্থা কমরন চলার উপরদশ

কদরয়রছ।
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অ্াকিোরয়াটিি িী নরভল
িররানাভাইরাস এর
কচকিৎসা ো প্রকিররারে
িার্ যিরী?
না, অ্াকিোরয়াটিি ভাইরাস-এর

কেরুরে নয়, ে্ািরিকরয়ার কেরুরে

িার্ যিরী।

নরভল িররানাভাইরাস এি েররনর ভাইরাস কেোয় এর কচকিৎসায় ো

প্রকিররারে অ্াকিোরয়াটিি ে্েহার িরা উকচি নয়। িরে কিউ র্কদ

িররানাভাইরাস কদরয়আক্রান্ত হরয় হাসপািারল ভকিয হন, কিকন

ে্ািরিকরয়ার দ্বারা সহ- সংক্রামরণর জন্ অ্াকিোরয়াটিি কপরি

পাররন।
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নরভল িররানাভাইরাস এর
কচকিৎসা ো প্রকিররারে িার্ যিরী
কিান ঔষেআরছ িী? 

না, এখরনা পর্ যন্ত নরভল িররানাভাইরাস এর কচকিৎসা

ো প্রকিররারে িার্ যিরী কিান ঔষে কনই।

কিন্তুআক্রান্ত ে্ক্তিরদর উপসগ যউপশরমর জন্ উপরু্ি কচকিৎসা এেং গুরুির

অসুস্থরদর জন্ পর্ যাপ্ত স্বাস্থ্ কসো কদরি হরে ।

সুকনকদযষ্ট কচকিৎসা ে্েস্থা পরীক্ষােীন, র্া কলকনি্াল ট্রায়াল এর মাে্রম সম্পন্ন হরে।

কেশ্ব স্বাস্থ্ সংস্থা ও িার সহরর্াগী প্রকিষ্ঠানসমূহ এই সংক্রান্ত গরেষণা ত্বরাকিি িরার

জন্ সহরর্াকগিা িররছ।
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িররানাভাইরাস প্রকিররারে
কনউরমাকনয়া ভ্ািকসরনর কিান
ভূকমিাআরছ?

না, িররানাভাইরাস জকনি করারগ কনউরমাকনয়া

ভ্ািকসরনর কিান ভূকমিা কনই।

িররানাভাইরাস সমূ্পণ যনিুন হওয়ায় এর জন্আলাদা ভ্ািকসরনর প্ররয়াজন হরে।

েিযমারন কেশ্ব স্বাস্থ্ সংস্থার সহায়িায় গরেষিরা এই ভ্ািকসন উদ্ভােরনর িাজ

র্ারে।
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স্ালাইন কদরয় কনয়কমি নাি
পকরষ্কার িরর কি িররানাভাইরাস
সংক্রামণ প্রকিররাে সম্ভে?

না, স্ালাইন কদরয় কনয়কমি নাি পকরষ্কার িররল িররানাভাইরাস

সংক্রামণপ্রকিররাে সম্ভে - এমন কিান কনক্তিি প্রমান পাওয়া র্ায়কন।

কদখা কগরছ, স্ালাইন কদরয় কনয়কমি নাি পকরষ্কার

িররল সাোরণ িাণ্ডা কথরি র্দ্িু উপশম হয়। কিন্তু

এর েরল শ্বাসিরের সংক্রামণ প্রকিররাে হয় িা

জানা র্ায়কন।
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পর্ যাপ্ত পাকন পান িরা শরীররর জন্

উপিাকর কিন্তু িা কিাকভড-১৯ সংক্রামণ

কথরি সুরক্ষা কদয় না।

র্কদ জ্বর, িাকশ ও শ্বাসিষ্ট হয়, র্দ্িু স্বাস্থ্ কসো গ্রহন

িররি হরে এেং স্বাস্থ্িমীরি পূে যেিী ভ্রমরনর ইকিহাস

জানারি হরে। স্বাস্থ্রিরে র্াোরআরগই জাকনরয়

কর্রি হরে।

পর্ যাপ্ত পাকন পান িররল কি কিাকভড-১৯ 
কথরি সুরক্ষা পাওয়া র্ারে?
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কিাকভড-১৯ প্রকিররারে িী
েররনর জীোণুনাশি ে্েহার
িররো ?

র্কদ কিান কিছুর উপকরভাগ ময়লা থারি সাোরণ সাোন ও

পাকন কদরয় িা পকরষ্কার িরা র্ারে। এর উপাদান সমূহ

(কসাকডয়াম হাইরপারলারাইড) ে্ািরিকরয়া, োঙ্গাস এেং

ভাইরাস দমরন সাহার্্ িরর।

সাোন ো ক্ষার ে্েহাররর সময় কনরজর হাি সুরকক্ষি

রাখরি হরে। প্ারিরির গারয় কনরদযশনা কমরন িা

ে্েহার িররি হরে।
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কদািারন হ্ান্ড স্াকনিাইজার কশষ
হরয় কগরল িী িরে?

সাোরণ সাোন কদরয় হাি েুরলও কিাকভড-১৯

কথরি সুরক্ষা সম্ভে।

মরন রাখরি হরেআঙুরলর ভারজ, সামরন ও নরখর

চারপাশ ভালভারে পকরষ্কার িরা জরুরী।
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কিভারে কনক্তিি হরো কর্
িাপড় ও কেছানার চাাঁদর
কদরয় কিাকভড-১৯ ছড়ায় না

অপকরষ্কার িাপড় পকরোন িরা উকচি না। গরম

পাকন, কডিাররজি ো সাোন কদরয় েুরয় িা পকরোন

িরা উকচি।

সম্ভে হরল প্ারিরির গারয়র কনরদযকশিামিক্ষার

ে্েহার িরা উকচি, সূরর্ যর িারপ, কমকশন কদরয়

শুকিরয় পকরোন িরা উকচি।
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