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ক োভিড-19 সম্পর্ ে  আমরো যো জোভি 

ক োভিড-19 

ম োধিড-19 এ টি শ্বোসযশের মরোগ যো এ টি নতুন  শরোনোিোইরোস দ্বোরো সষৃ্ট। এটি প্রিোনত ফুসফুসশ  প্রিোধিত 
 শর, তশি হৃদধিণ্ড িো েধিশের ক্ষধতও  রশত িোশর। ম োধিড-19 সংক্রেণ সহ ধ ছু েোনুশের েশিে সংক্রেণটি 
চশে যোওয়োর  শয়  েোস িশরও উিসগগগুধে থো শত িোশর। দীর্ঘমেয়াদী উিসগগগুলির েমযে ক্ল়ালি, শ্ব়াসকষ্ট, ক়ালি, 

জমযমে ব্েথ়া, িু  িড়িড়  রো, েমি়ালিমব্ি করমে সেসে়া, ত্বমকর ফুসকুল়ি ব়্া চুি প়ি়া অিরু্ঘ ক্ত থ়াকমে প়ামর। 

কমর়াি়ার়্াইর়াসটি অধিরত রূিোন্তধরত এব্ং পলরিধতগ ত হশয় চশেশছ।অন্টোধরওশত এখন এর ধিধিন্ন রূিগুধে রশয়শছ। 
এগুধে আরও সহমজ সংক্রেণ ছল়িময দদয এব্ং আরও ে়ার়াত্মক দর়ামের ক়ারণ হয। 

সংক্রমণ 
ম োধিড-19 শ্ব়াস প্রশ্ব়ামসর দফ়াোঁট়া এব্ং এমর়ামস়ামের েোিেশে ছল়িময পম়ি, দব্লিরর়্াে দেমেই এ জন সংক্র়ালেে 
ব্েলক্তর র্লিষ্ঠ দ ়াে়াম ়ামগ আসোর ফশে। এ জন ব্েলক্তর উিসগগগুলি প্রদধ গত হওয়োর আমেই সংক্রেণ র্টমে 
প়ামর। 

ম োলর্ড -19 ছল়িময িড়শত প়ামর: 

• আলিঙ্গি এব্ং চুম্বি কর়ার সেয 

• েোনুে  খি একধিত হময কথ়া ব্মেন, হ়ামসন, ে়াি কমরন, হ়াোঁলচ দদন ব়্া ক়াম ন 

•  খি েোনেু ি়ারীলরক দরূত্ব রু্মি ধগশয় দীর্গতর সেশয়র জনে কথ়া ব্মেন 

• জি়াকীণঘ অিেন্তরীণ স্থোনগুধেশত 

• র়্াইর়াস দ্ব়ার়া দলূিে পষৃ্ঠতেগুলির স্পিঘ কর়ার পমর  খি েুখ, ি়াক ব়্া দচ়াখ স্পিঘ কর়া হয়  

ম োধিড-19 ব়্াযুচি়াচি ধসশেশের ে়াযেমে ব়্া খ়াদে ব়্া জমির ে়াযেমে, ব়্াে়ামসর ে়াযেমে দীর্ঘ দরূত্ব িযগন্ত ছল়িময 
পম়ি ব্মি জ়াি়া  ়ায ি়া। ম োধিড-19 সংক্রেণ, এশরোশসোে এিং ব়্াযুচি়াচি  সম্পমকঘ  আরও জ়ানুন। 

উপসর্ে 
ম োধিড-19 এর সোিোরণ উিসগগগুধে হে জ্বর, ক়ালি, গ্র়াস করমে সেসে়া, েি়া ব্েথ়া, ি়াক লদময জে িরো, স্ব়াদ ব়্া 
েন্ধ নো িোওয়, ব্লে ব্লে র়্াব্, ব্লে, ড়াযলরয়া এব্ং শ্ব়াসকষ্ট হওয়া। উিসগগগুধে প্রদলিঘে হমে 14 লদি িযগন্ত সেয 
লিমে প়ামর। এছোড়োও ব্যস্ক িেধি এব্ং লিশুমদর স়ায়ারণ উিসগগগুধেও থ়াকমে প়ামর দ েি ঠ়ান্ড়া ি়াে়া, 
ে়াথ়াব্েথ়া হওয়া, স্ব়ার়্ালব্মকর দচময দব্লি র্ুে়ামি়া, লদমিহ়ার়া হওয়া, লব্ভ্র়ালি, দপিীর ব্েথ়া, ে়াথ়া দর়্ার়া, দবু্ঘিে়া ব়্া 
েোথো র্ুশর িশড় যোওয়ো। 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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জটিলতোর সম্ভোবিো  
ব্যস্ক িেধি এব্ং স্ব়াস্থ্েজধনত সেসেো সহ েোনুশেরো গুরুের অসুস্থ্ে়ার ঝুোঁ লকমে দব্লি,  ়ার জিে হ়াসপ়াে়ামির  ত্ন 
প্রময়াজি হশত িোশর। লব্রি দেমে, লকছু লিশুমদর অস্ব়ার়্ালব্ক প্রদ়াহজিক সেসেো হশত প়ামর।  লদ এ টি লিশুর 
অিস্থোয় দক়ািও উন্নলে ি়া হয় ব়্া ফুসকুল়ি, দীর্ঘস্থ়্াযী জ্বর, দে়াি়াপী দচ়াখ এব্ং/ব়্া হ়াে এব্ং প়া ফুশে যোয় 
তোহশে তখিই লচলকৎসোগত  ত্ন লিি। 

সবোইর্  ভিরোপর্ে রোখোর জিয পের্েপসমহূ 
• ম োধিড-19 টি ো ধনন। 

• আিনোর িোধড়র িোইশর অপ্রশয়োজনীয় যোতোয়োত সীধেত  রুন।  

• আিধন অসুস্থ মিোি  রশে িোধড়শত এিং স্ব-ধিধিন্ন হশয় থোকুন। িরীক্ষো  রোন। 

• অনেশদর মথশ   েিশক্ষ দইু ধেটোশরর  োরীধর  দরূত্ব িজোয় রোখুন। 

• সোিগজনীন অিেন্তরীণ স্থোনগুধেশত এিং িধহরঙ্গশন যখন  োরীধর  দরূত্ব িজোয় রোখো সম্ভি নো হয় তখন এ টি 
মফস েোস্ক িশড় থোকুন। 

• প্রোয় ই ধনশজর হোত িুশয় ধনন িো অেোেশ োহে-ধিধি  সেোধনটোইজোর িেিহোর  রুন। 

• হোত নো িুশয় আিনোর েখু স্প গ  রো এধড়শয় চেুন। 

• আিনোর  োধ  িো হোাঁধচ  নুই িো এ টি টিসুে ধদশয় ঢোকুন।  

• উচ্চ স্প গ  রো িষৃ্ঠতে িধরেোর এিং জীিোণুেিু  রুন। 

• COVID Alert মেোিোইে অেোিটি ডোউনশেোড  রুন। 

আপিোর যভে উপসর্ে থোর্  তোহর্ল  ী  রর্বি 
আপি়ার  লদ ম োধিড-19 এর একটি ব়্া এক়ালযক উিসগগ থ়ামক ব়্া আপধন ম োধিড-19 এ আক্রোন্ত ম োনও 
িেধির স়ামথ র্লিষ্ঠ দ ়াে়াম ়াে লছমেন, তোহশে পরীে়া কর়ান। আিনোর  োছো োধছ এ টি েূেেোয়ন ম শে এ টি 
অেোিশয়ন্টশেন্ট ধনন। আপলি লিমজর পরীে়ার ফি়াফমির জিে অমপে়া কর়ার সেয ব়্াল়িমে থোকুন এব্ং স্ব-
লব্লিন্ন থ়াকুি। 

স্ব-ধিধিন্ন থো োর অথগ হে িোধড়শত থো ো, আপি়ার পলরব়্ামরর সদসেশদর সহ অিেমদর মথশ  দশূর থো ো,  োরণ 
আিধন সংক্রোে  হশত িোশরন। ব়্াইমর, সব্ঘজিীি স্থোশন যোশিন নো ব়্া প়াব্লিক ট্র়ািলজট ব্েব্হ়ার করমব্ি ি়া। 

অিি়াইমি দকি়াক়াট়া করুি ব়্া আপি়ার প্রশয়োজনীয় ধজধনসিি ধদশয় যোওয়োর জনে দক়ািও ব্নু্ধমক কি করুি। 

আপি়ার উিসগগগুলি দথমক উপিমের প্রময়াজি হশে আপি়ার স্ব়াস্থ্েমসব়্া সরব্র়াহক়ারীমক কি করুি। আপি়ার ব়্া 
অিে ক়ারও যধদ শ্ব়াস লিমে সেসে়া হয় তোহশে 911 এ কি করুি। 

বোয়ুচলোচল বো বোয় ুপ্রবোহ 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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র়্াি ব়্াযু প্রব়্াহ ম োধিড-19 এর লব্স্ত়ার হ্র়াস করমে সহ়াযে়া করমে প়ামর। আপি়ার ব়্াল়িমে র়্াি ব়্াযু প্রব়্াহ 
লিলিে করমে: 

• যধদ ধনরোিদ হয় িো সম্ভি হয়, জোনোেো এিং দরজো খুেুন। 

• আিনোর ধহটিং এিং এয়োর  ধি ধনং ধসশেেগুধে িোেিোশি রোখুন। 

• আিনোর চুধি, এয়োর  ধি নোর ইতেোধদর সোশথ সোেঞ্জসেিূণগ সশিগোচ্চ দক্ষতোর ধফল্টোরটি িেিহোর  রুন। 

• লসলিং ব়্া দপ়ামটঘ ব্ি ফে়াি ব্েব্হ়ার কর়ার সেয, উর্ধ্ঘেুখী িোয়ু প্রিোহ র্ণূঘি ব্েব্হ়ার করুি। 

• ব়্াযু দর্মের আমিপ়ামির অঞ্চিটি আসব়্াব্ ইেে়ালদ দথমক পলরষ্ক়ার র়াখুি। 

ব্হিম ়ােে ব়্াযু পলরষ্ক়ারকগুধে ম োধিড-19 এর লব্স্ত়ার দর়ায করমে প়ামর িশে দক়ািও প্রে়াণ দিই েমব্ 
অর্েিরীণ জ়াযে়াগুলিমে র়্াি ব়্াযুচি়াচি স়াহ়া ে করমে প়ামর। ব্হিম ়ােে ব়্াযু পলরষ্ক়ারকগুধে র়্াি ব়্াযুচি়াচি 
ধিহীন অঞ্চিগুধেশত দরক়ারী হমে প়ামর, উদ়াহরণস্বরূপ, জোনেো ছোড়ো একটি দছ়াট র্মর। 

ক োভিড-19 টি ো 
অে়ালরওমে ব্েব্হৃে ম োধিড-19 টি োগুধে দব্লিরর়্াে ে়ািুমির জিে লির়াপদ,  ়ার েমযে রশয়শছন এেন িেধিরো 
যোশদর স্ব়াস্থ্েজধনত সেসেো, দবু্ঘি প্রলেমর়ায ক্ষেতো, অমট়াইলেউি মরোগ রশয়শছ এব্ং ের্ঘ ব্েী ও িনেিোন  রোশনো 
ব্েলক্তর়া। টি োগুলি ম োধিড-19 দথমক গুরুের অসসু্থ্ে়া প্রলেমর়ায  রোর মক্ষশি ক়া ঘকর।  লদও টিক়া রণ 
ব়্াযেে়ােূিক িয, স েশ   ে ে়া়ি়াে়াল়ি সম্ভব্ টিক়া রশণর জিে দঢ়ৃিোশি উত্স়ালহে  রো হয। ম োধিড-19 টি ো 
সম্পশ গ  আরও জোননু। 

আরও তথয 
আেোশদর ওশয়িসোইট মদখোর জনে toronto.ca/COVID19 এ যোি িো আেোশদর 416-338-7600 নম্বশর  ে 
 রুন।  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19



