
আমরা এইখানে একসানে।
কনরাোভাইরাস ব�াঝার 
জে্য একটি স্াস্্য ব�বি



কর�োনভোই�োস কক?

2019 েনভল কনরাো 
ভাইরাস (2019 
এেবসওবভ) একটি েতুে 
শ্াসযন্রের ভাইরাস যা 
এর আনে খুঁনজ পাওযা 
যায বে। এটি কনরাো 
ভাইরাস োনম একটি 
�ৃহত পবর�ানরর একটি 
অংশ মাত্র।



কর�োনো ভোই�োস কীভোরে 
ছডোয়?

েোয়়ুেোকিত শ্োস প্রশ্োরস� ড্রপ 
(থ়ুত়ু  েো কফ )।

সংক্াবমত �্যবতির 
কাবশ �া হঁাবি 
দ্ারা �াযু�াবহত 
শ্াসতন্রের ড্রপস



কর�োনো ভোই�োস কীভোরে 
ছডোরত পোর�?

শো�ীক�ক স্পশ্শ।

সংক্াবমত অে�া 
পবর�াহক  �্যবতির 
স্পশ্শ।



কর�োনো ভোই�োস কীভোরে 
ছডোয়?

েস্তু এেং তোরে� পৃষ্ঠরেশ ।

যবি আপবে বকােও 
সংক্াবমত �্যবতির দ্ারা 
�্য�হৃত বকােও বকছু 
স্পশ্শ কনর োনকে তন� 
এই ভাইরাসটি আপোর 
মুখ, োক এ�ং বিানখর 
মাি্যনম আপোর শরীনর 
প্রন�শ করনত পানর।



কীভোরে কনরেরক �ক্ো ক�রেন

সোমোকেক ে�ূত্ব ততক� ক�ুন।

বয বকােও অসুস্ 
�্যবতির সানে 
ঘবেষ্ঠ বযাোনযাে 
এব়িনয িলুে।



কীভোরে কনরেরক �ক্ো ক�রেন

িোত ধ়ুরয় ফফল়ুন|

সা�াে বিনয ঘে 
ঘে আপোর হাত 
িুনয বেে।



অঙ়ু রল� ফা োক গুরলো  
ঘরস কনন

তোল়ুরত নখ ঘরস পক�স্ো� 
ক�ুন

ভোল কর� িোরত� তোল়ু ে়ুর�ো 
ঘরস কনন

কভরে িোরত সোেোন েো 
স্োকন�োইেো� লোগোন

তোল়ু� ফপছন কেক ভোল 
 কর� ঘস়ুন

সোেোন ে্োেিো� ক�রল িোত ধ়ুরয় পক�স্ো� কোপ ড কেরয় নল 
েন্ধ ক�ুন। স্োকন�োইেো� ে্োেিো� ক�রল িোত শুকরনো িওয়ো 
অেকধ ঘস়ুন এেং শুককরয় ফগরল িোত কন�োপে 

তোল়ু কেরয় িোরত� ফপছন ঘস়ুন

ে়ুরডো অঙ়ু ল ও েোকক অঙ়ু ল 
গুরলো কচরল কনন

ককভোরে িোত পক�স্ো� ক�রেন ?
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কীভোরে কনরেরক �ক্ো ক�রেন

আপনো� ম়ুখ স্পশ্শ ক�রেন নো।

হাত ো িুনয 
আপোর োক, 
মুখ �া বিাখ 
স্পশ্শ করার বিষ্া 
করন�ে ো।



কীভোরে কনরেরক �ক্ো ক�রেন

পক�ষ্ো� এেং েীেোণ়ুম়ুক্ত 
থোক়ু ন।

ঘে ঘে ঘে 
�্য�হৃত 
আইনেমগুবল 
পবরষ্ার এ�ং 
জী�াণুোশক 
রাখুে।



লক্ণগুকল� ফখয়োল �োখ়ুন 

COVID-19-এ� ফ�োগী�ো 
িোলকো ফথরক গু�ুত� 
শ্োসযর্রে� অস়ুস্থতোয় ফভোরগন।

এই লক্ণগুকল সংস্পরশ্শ 
আসো� 2-14 কেন পর� প্রেরশশিত 
িরত পোর�। এেং লক্ণগুরলো 
িরলো

জ্ব�: 
কোকশ, 
এেং শ্োসকষ্ট



লক্ণগুকল� ফখয়োল �োখ়ুন  

যকে আপনো� ফকোকভড-১৯ এ� 
কেরশষ লক্ণগুরলো* ফেখো 
যোয় ফতো সোরথ সোরথ কচককৎসক 
ফেখোন:

*শ্োস কনরত সমস্ো িরছে 
ে়ুরক ক্রমোগত ে্থো েো চোপ 
ফেরগ উঠরত নত়ু ন কেভ্োকতি েো 
অক্মতো 
নীল ফঠ াো� েো ম়ুখ|

কর�োনোভোই�োস 2019 ফ�োরগ� 
লক্ণ



শো�ীক�ক ে�ূত্ব কীভোরে কোে 
কর�?

এটি ফ�োগ ছকডরয় 
ফেওয়ো� শৃঙ্খলো ভঙ্গ 
কর�।
আপনো� এেং অন্রে� 
মরধ্ যত ফেকশ েোয়গো 
থোকরে ভোই�োস তত কম 
ছডোরে
এরত ফ�োগ েলকে ছ 
ডোয়নো



প্রকতরষধক কক সিোয়ক িরে?

পূে্শেতীতী  মিোমো�ী ফথরক 
প্রমোকণত িরয়রছ ফয শো�ীক�ক 
ে�ূত্ব চ�েলকেএেং দ্রুত 
েোস্তেোয়ন সংক্রমরণ� কেস্তো� 
হ্োস কর� এেং মৃত়ু ্� িো� 
ককমরয় ফেয়

আমোরে� লখ্ িল “েক্রর�খো 
সমতল” ক�ো যোরত ফ�োগী� 
সংখ্ো করম।



পৃথকীক�ণ, কেকছেন্নতো এেং 
শো�ীক�ক ে�ূত্ব

কেকছেন্নতো: সংক্রোকমত ফ�োরগ 
আক্রোতি ে্কক্তরে� স়ুস্থ ে্কক্তরে� 
ফথরক পৃথক কর� যো�ো অস়ুস্থ নয়।

পৃথকীক�ণ: সংক্রোকমত ফ�োরগ� 
সংস্পরশ্শ আসো ফলোকরে� 
চলোচলরক আলোেো কর� এেং 
ফসগুকল সীমোেদ্ধ কর� তো�ো ফেখ়ুন 
অস়ুস্থ ককনো ফেখো

শো�ীক�ক ে�ূত্ব : কনরেশিষ্ট সংক্রোমক 
ফ�োগরক ছকডরয় ফেওয়ো ে্কক্তরে� 
মরধ্ শো�ীক�ক ে্েধোন ততক�� 
প্ররয়োেন



আকম স়ুস্থ, আমো� কক যত্ন 
ফনওয়ো উকচত?

আপনো� ে্কক্তগতভোরে ঝ়ু াকক কম 
থোকরত পোর�, তরে এই েোতীয় 
পেরক্প ফনওয়ো প়ুর�ো সমোেরক 
উপকৃত ক�রে। ফয ে্কক্ত খ়ুে 
অস়ুস্থ নয় ফস এখনও তো� েোেো-
মো, কশশু, প্রকতরেশী এেং এমনকক 
েোরস ভ্মণকো�ী ে্কক্তরে� সি 
অন্রক সংক্রোকমত ক�রত পোর�। 
এই কো�রণই এটি প্রকতটি এেং 
আমোরে� প্ররত্রক�ই েক্রর�কখরক 
সমতল ক�ো এেং এক সোরথ এই 
মিোমো�ীটি� তেঘ্শ্ সংকক্প্ত ক�ো।



সংিকত েোতে্ নয়

এই মহামারীটি হারানত আমানির 
সকনলর প্রনযাজে। আমানির 
অনেক বলাক খাি্য, জল, 
�াব়ির উপায এ�ং আশ্রযহীে। 
এজে্য এমেবক ব�বছিন্নতার 
মনি্যও সংযুতি রাখা গুরুত্বপূণ্শ। 
কবমউবেটি বেেওযাক্শ গুবল 
কনরাোভাইরাসজবেত মহামারী 
িলাকালীে প্রবতন�শীনির 
রক্া করনত একবত্রত হনছি। 
অ্যাডনভানকবসর অেুনরানির জে্য 
এবেনয োকুে কারণ আমরা 
এটিনক স�ার জে্য সংহবত এ�ং 
স্ানস্্যর ক্ণরূনপ বিখনত বিনযবছ।



THANK YOU!

Thank you to the many people who helped 
to make this happen, including the  

translation supervisors and the many 
translators who put in heroic efforts, the 
World Health Organization, the CDC, and 
the Indian Ministry of Health and Family 

Services. We also want to thank Dr. Rajan 
MD, Sonia Joseph PhD Public Health, and 

Dr. Thilakavathy Soundararajan who 
reviewed this material. 


