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ক োভিড-19 পভিটিভির সময় স্তন্যপোন্
•

স্তন্যপোন্

রোভন্ো

রোভন্ো সম্পভ ে খুবই সীভমত তথ্য রভয়ভে যখন্ এটি ক োভিড-১৯-এর সভে সম্পভ ে ত। অন্যোন্য

ভরোন্ো িোইরোস সংক্রমভে, কযমন্

ভসভিয়োর অযোভ উট করসভপভরটভর ভসন্ভরোম (এসএআরএস বো সোসে) ও ভমডল ইস্ট করসভপভরটভর ভসন্ভরোম (এমইআরএস বো মোসে), বুভ র
দুভে িোইরোস শন্োক্ত হয়ভন্।
•

বুভ র দুে বহু অসুভখর ভবরুভে প্রভতরক্ষো প্রদোন্

•

স্তন্যপোন্

রোভন্ো সুপোভরশ

•

স্তন্যপোন্

রোভন্োর সময় সবর ম আত্ম-ভন্বেোসন্ সত ে তো গ্রহে

রো হভয়ভে এমন্ভ

ভর।

যভদ আপন্োর ক োভিড-19 থ্োভ ও, ক ন্ন্ো বুভ র দুভে এই িোইরোস পভরবোভহত হয় ন্ো।
রুন্ এবং এ টি কেস মোস্ক পরুন্ যোভত িোইরোসভ

আপন্োর ভশশু পযেন্ত

েভ়িভয় প়িো এ়িোভন্ো যোয়।
•

আপভন্ যভদ আপন্োর কখোলো বু
সোবোন্ ও িল ভদভয় িোভলো

•

আপভন্ যভদ স্তন্যপোন্
পোম্প

োভশন্, স্তন্যপোন্

রোভন্োর অথ্বো আপন্োর দুে কবর

রোর আভে কসই িোয়েোটো

ভর েুভয় কেলুন্।

রোভত অসুস্থ কবোে

ভরন্ অথ্বো আপন্োর ভশশুর কথ্ভ

ভবভিন্ন থ্োভ ন্, আপভন্ ‘হযোন্ড এক্সভপ্রস’ অথ্বো আপন্োর দুে

রভত পোভরন্ ২৪ ঘণ্টোয় অন্তত আটবোর, এবং রোভত এ বোর, আপন্োর বুভ র দুভের কিোেোন্ বিোয় রোখভত। টিভপ কবর

দুে আপন্োর ভশশুভ
•

বো স্তভন্র ওপর হোাঁভেন্ বো

পোন্

যভদ বুভ র দুে টিভপ কবর

রোভত পোভরন্ এ টি

োপ, েোমে অথ্বো কবোতল কথ্ভ

এমন্

রো বুভ র

োভরো দ্বোরো ভযভন্ সুস্থ আভেন্।

ভরন্, ক োভন্ো পোম্প বো কবোতভলর অংশ স্পভশের আভে আপন্োর হোতদুভটো েুভয় ভন্ন্ এবং এ টি কেস মোস্ক

লোেোন্। প্রভতবোর বযবহোভরর পর প্রস্তুত োরভ র ভন্ভদে শোন্ুযোয়ী পোম্প পভরষ্কোর

রুন্।

•

েোর রো বো কসভ ন্ড-হযোন্ড কেস্ট পোম্প বযবহোর রভবন্ ন্ো যভদ-ন্ো এগুভল হসভপটোল কগ্রড করন্টোল পোম্প হয় (হোসপোতোভলর ভন্ভদে শোবভল
অন্ুসরে রুন্)। ভ েু বযবহৃত অথ্বো কসভ ন্ড-হযোন্ড কেস্ট পোভম্প অিযন্তরীে অংশ থ্োভ কযগুভল িোভলোিোভব িীবোেুশূন্য রো খুব ঠিন্।

•

টিভপ কবর

•

সব পভরেযেো োরীভ

রো বুভ র দুে পোন্

রোভত যভদ এ টি কবোতল বযবহোর

অবশযই সুন্দর স্বোস্থযভবভে পন্থো অিযোস

রো হয়, ভন্ভিত

রুন্ কয এটি সঠি িোভব িীবোেুশূন্য হভয়ভে।

রভত হভব, যোর মভেয রভয়ভে হোত কেোয়ো এবং কেস মোস্ক পরো, ক োভন্ো ভশশুভ

স্পশে, কেস্ট পোম্প অথ্বো খোওয়োভন্োর কবোতল ও সরঞ্জোম স্পভশের আভে।
•

ঘন্ ঘন্ স্পভশেত বস্তু ও পৃষ্ঠ পভরষ্কোর ও িীবোেুশূন্য

রুন্।

আরও তথ্য
স্তন্যপোন্

রোভন্ো ও ক োভিড-১৯ ও স্তন্যপোন্

রোভন্ো সম্পভ ে আরও িোন্ুন্।

ক োভিড-19 সম্পভ ে আরও িোন্ভত আমোভদর ওভয়বসোইট www.toronto.ca/COVID19
আমারেে কল করুন ।

কদখুন্ অথ্বো 416-338-7600 নম্বরে

Bengali

