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আপনোর ক োভিড-19 থো ো োলীন সমক্ে এ টি ভিশুর পভরচর্যো
•

বর্য মোন র্থ্য অনুর্োেী, ভিশু ও বোচ্চোক্ের ক োভিড-19-এ আক্রোন্ত হওেোর আিঙ্কো পভরণর্ বেস্কক্ের র্ু লনোে উচ্চর্র নে।

•

আজ পর্যন্ত প্রোপ্ত সীভমর্ ভরক্পোক্টযর ভিভিক্র্ বলো র্োে কর্ পভরণর্ বেসক্দে র্ু লনোে ভিশু ও বোচ্চোক্ের কেক্ে ক োভিড-19-এর লেণ ও

•

জটিলর্ো অক্ন

ম।

আপনোর ভিশুক্

রেো

রোর কেষ্ঠ উপোে হক্ে সবর ম আত্ম-ভনবযোভচর্ সর্ য র্ো গ্রহণ

রো এবং আপনোর ভিশুক্

ক োভিড-19-এর সোমক্ন

কর্ক্র্ নো কেওেো।
•

আপনোর ভিশুক্

•

আপভন র্খন আপনোর ভিশুর

•

র্ভে সম্ভব হে, আপনোর মুক্খর কথক্

•

বন্ধু ও পভরবোক্রর সেস্যক্ের, র্োাঁরো অসুস্থ নন, বলুন আপনোর ভিশুর র্ত্ন ভনক্র্।

•

র্ভে আপভন স্তন্য পোন

স্পিয

রোর আক্ে অন্তর্ 15 কসক্ ন্ড ধক্র সোবোন ও জল ভেক্ে আপনোর হোর্েুক্টো ধুক্ে ভনন।
োক্ে রক্েক্েন আপনোর নো

ও মুখ কেক্

এ টি কেস মোস্ক পক্র থোকুন।

আপনোর ভিশুর ঘুক্মর জোেেো অন্তর্ েে েু ট েূক্র রোখুন।

রোন, সবযেো ভিশুক্

স্পিয

রোর আক্ে আপনোর হোর্েুক্টো ধুক্ে ভনন এবং স্তন্যপোন

রোক্নোর সমে এ টি কেস মোস্ক

পরুন।
•

•

র্ভে আপভন এ টি র্থ্যপূণয ভসদ্ধোন্ত ভনক্েক্েন আপনোর ভিশুক্
o

এমন

o

েমুযলো প্রস্তুর্

োউক্

বলুন ভর্ভন ভিশুক্

o

পভরষ্কোর কবোর্ল ও সরঞ্জোম নোডোচোডো

o

েমুযলোর েুই কথক্

o

র্ভে আপনোর ভিশুর বেস হে েুমোক্সর

o

ঘক্র-প্রস্তুর্ ইনেযোন্ট েমুযলো সুপোভরি

রো এবং ভিশুক্

খোওেোক্র্ ইনেযোন্ট েমুযলো :

িোক্লোিোক্ব খোওেোক্র্ পোক্রন, র্ভে সম্ভব হে।
খোওেোক্নোর সমে সবযেো আপনোর হোর্ েুক্টো ধুক্ে ভনন এবং এ টি কেস মোস্ক পরুন।
রোর আক্ে কবোর্ল ও সরঞ্জোম জীবোণুিূন্য

রুন এবং আপনোর হোর্েুক্টো ধুক্ে ভনন।

চোর সপ্তোক্হর কজোেোন রোখুন।
ম, র্রুল

নক্সনক্েট অথবো খোওেোক্নোর-জন্য-তর্ভর েমুযলো ব্যবহোর

রুন।

রো হেভন ক ননো এটি কপৌভি িোক্ব অসম্পূণয। ইনেযোন্ট েমুযলো সম্পক্ য জোনুন।

ঘন ঘন স্পভিযর্ বস্তু ও পৃষ্ঠ পভরষ্কোর ও জীবোণুিূন্য

রুন।

আরও তথ্য
আপনোর ক োভিড-19 থো ো োলীন সমক্ে এ টি ভিশুর পভরচর্যো সম্পক্ য আরও জোনুন
ক োভিড-19 সম্পক্ য আরও জোনক্র্ আমোক্ের ওক্েবসোইট www.toronto.ca/COVID19

কেখুন অথবো 416-338-7600 নম্বরে

আমারেে কল করুন ।
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