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�কািভড-19-এ আ�া� অব�ায় আপনার �ারা এক� িশ� অথবা �ছাটেদর পিরচয�া

● সা�িতক তথ�সমেূহর িভি�েত, নবজাতক এবং িশ��িল, �কািভড-19-এ আ�া� হওয়ার ��ে� �া�বয়�েদর তুলনায় অিধক
ঝঁুিকযু� নয়৷

● আজেকর তািরেখর সীিমত �িতেবদন�িলর িভি�েত, িশ� এবং �ছাটেদর ��ে� �কািভড-19-এর উপসগ� এবং জ�লতা�িল
অেপ�াকৃত কম িহসােব �দখা যায়৷

● আপনার িশ� অথবা বা�া�েক সুর�া �দােনর সেব�াৎকৃ� উপায় হল সকল �কার �-পৃথকীকরণ িভি�ক সতক� তা�িল �হণ
করা এবং আপনার িশ� অথবা বা�া�েক �কািভড-19-এর িনকট উ��ু করা এিড়েয় যাওয়া৷

● আপনার পিরবােরর অসু� না থাকা সদস�েদর, যখন স�ব আপনার িশ� অথবা বা�া�র �দখােশানার ��ে� সাহায� করার
জন� বলনু৷

● আপনার িশ�(�িল) অথবা আপনার পিরবােরর অন� �যেকােনা সদস�, যােদর �িত আপিন উ��ু হেয়েছন, তােদরও
আবিশ�কভােব �-পৃথকীকরণ পালন করেত হেব৷

● �কািভড-19-এর উপসেগ�র জন� আপনার িশ��র উপর নজর রাখুন৷
● যিদ আপনার িশ��র ��ে� �কািভড-19-এর �কানও উপসেগ�র উ�ব ঘেট, তােদর এক� মলূ�ায়ন �কে� পরী�ার জন� িনেয়

আসুন৷ মলূ�ায়ন �ক��িলেত িবিভ� বয়সিভি�ক সীমাব�তা আেছ, যাওয়ার পূেব� �দেখ িনন৷
● িনি�ত ক�ন �য বািড়�েত বাস করা �েত�েকই উ��ু হওয়া এড়ােনার জন�, তােদর হাত�িল বারংবার �ধায়া এবং তােদর

মখু �শ� করা এিড়েয় যাওয়া সহ সতক� তামলূক ব�ব�া�িল অনসুরণ করেছন৷

যিদ আপিন আপনার িশ��র �থেক িনেজেক-পৃথক রাখেত অ�ম হন:
● আপনার িশ� অথবা বা�া�র সে� থাকার সময় সীিমত ক�ন৷
● আপনার িশ� অথবা বা�া�েক �শ� করার পূেব� সব�দাই আপনার হাত�িল কমপে� 15 �সেক� যাবত সাবান এবং জল িদেয়

ধুেয় িনন৷
● যখনই আপনার িশ� অথবা বা�া�র কােছ থাকেবন, তখন আপনার নাক এবং মখু আ�ািদত করা এক� �ফস মা� প�ন

এবং এেক অপেরর �থেক কমপে� ছয় ফুট দরূ� বজায় রাখার �চ�া ক�ন৷ দইু বছেরর অিধক বয়সী বা�া�িলেকও, যখন
তারা আপনার সি�কেট থাকেব, তােদর নাক এবং মখু ঢাকা �দওয়া এক� �ফস মা� পরেত হেব৷

● যিদ স�ব হয়, তাহেল আপনার িশ��র �শাবার �ান�েক আপনার মখু �থেক কমপে� ছয় িফট দেূর রাখুন, এবং আপনার
িশ��েক তার ঘের ঘুমােত পাঠান, আপনার সে� আপনার িবছানায় নয়৷

● Iযিদ আপিন এবং আপনার বা�া একই বাথ�ম ব�বহার কেরন, তাহেল �েত�কবারই আপনার �ারা �স� ব�বহার করার পের
সব�দাই অিধক বার �শ� করা তল�িলেক (তাক, কল, দরজার হাতল এবং টয়েলেটর হাতল�িল) পির�ার ক�ন এবং টয়েলেট
�াশ করার পূেব� �স�র ঢাকা ব� ক�ন৷

● আপনার িশ��র সে� খাওয়া এিড়েয় যান, এবং স�ব হেল, অন� �কানও ব�ি�েক আপনার িশ��র জন� খাবার �তির করেত
বলনু৷

● আপনার বািড়র বারংবার �শ� করা ব� এবং তল�িলেক পির�ার এবং জীবাণমু�ু ক�ন৷
● যিদ আপনার িশ��র �দখােশানার জন� �ধুমা� আপিনই থােকন এবং তােদর পিরচয�ার করার জন� অিতির� অসু� হন,

তাহেল আপনার বািড়র বাইেরর �কানও ব� অথবা পািরবািরক সদেস�র অনসু�ান ক�ন যার সে� আপনার িশ�� থাকেত
পাের৷ তােদর 14 িদেনর জন� পৃথক থাকেত হেব৷ যিদ আপনার সাহােয�র �েয়াজন হয়, তাহেল 211 ন�ের কল ক�ন৷

�ছাট িশ��িলেক খাওয়ােনা:
● যিদ আপিন �ন�পান করান, তাহেল আপনার িশ��েক �শ� করার পূেব� সব�দাই আপনার হাত�িলেক কমপে� 15 �সেক�

যাবত সাবান এবং জল িদেয় ধুেয় িনন এবং �ন�পান করােনার সমেয় এক� �ফস মা� প�ন৷
● যিদ আপিন আপনার িশ��েক এক� ইনফ�া� ফরমলুা (িশ�র জন� �তির করা খাবার) খাওয়ােনার জন� এক� অবিহত

িস�া� িনেয় থােকন, তাহেল:
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o যিদ স�ব হয়, তাহেল সু� কাউেক আপনার িশ��েক খাওয়ােনার জন� বলনু৷
o সব�দাই খাবার �তির করার এবং িশ��েক খাওয়ােনার সমেয় আপনার হাত�িল ধুেয় িনন এবং এক� �ফস মা� প�ন৷
o �বাতল এবং অন�ান� সর�াম�িলেক জীবাণমু�ু ক�ন এবং পির�ার �বাতল এবং সর�াম�িল �শ� করার পূেব� আপনার

হাত�িল ধুেয় িনন৷
o দইু �থেক চার স�ােহর ফরমলুা (িশ�র খাবার �তিরর উপাদান) মজতু কের রাখুন৷
o যিদ আপনার িশ�� দইু মােসর �থেক কম বয়সী হয়, তাহেল তরল ঘন উপাদান অথবা খাওয়ােনার জন� ��ত ফরমলুা

ব�বহার ক�ন৷
o বািড়েত �তির িশ�র খাবােরর সুপািরশ করা হয় না, কারণ �স�িল পুি�গতভােব অস�ূণ�৷ ইনফ�া� ফরমলুা-এর স�েক�

জাননু৷

ভ�াকিসেনশন ও পূব�বত� �কািভড-19 সং�মণ

● �য সম� ব�ি�র পূেব� �কািভড-19 হেয়িছল তােদরও এখন ভ�াকিশন �নওয়া উিচত। �কািভড-19 �থেক �াকৃিতক অনা�ম�তা
দীঘ��ায়ী নাও হেত পাের এবং হয়েতা �কািভড-19 ভ�ািরেয়ে�র িবপরীেত সুরি�ত নাও হেত পাের।তাই সুরি�ত থাকেত
ভ�াকিসন �দওয়াই ভােলা।

● �র সহ �কািভড-19 উপসগ� থাকা �য �কােনা ব�ি�র ভ�াকিসন ি�িনেক যাওয়া উিচত নয়। অন�ুহ কের ন�ূনতম 10 িদন
অেপ�া ক�ন অথবা আপনার �-িবি�� থাকার �ময়াদ স�ূণ� হেল অথবা আপনার উপসগ� চেল যাওয়া পয�� অেপ�া ক�ন।

আরও তথ�
যিদ আিম �কািভড-19-এ আ�া� িহসােব িনণ�ত হই, তাহেল িক আিম �ন�পান করােত পাির?
�কািভড-19-এর সমেয় গভ� ধারণ, স�ান �সব এবং এক� নবজাতেকর পিরচয�া
�রাগ িনয়�ণ �ক��িল: অসু� িপতা-মাতা এবং পিরচয�াকারী
এক� িশ�র পিরচয�া �য িনেজ-পৃথক আেছ অথবা �কািভড-19-এ আ�া�

�কািভড-19-এর িবষেয় আরও তেথ�র জন�, www.toronto.ca/COVID19 �ত আমােদর ওেয়বসাইট �দখুন অথবা 416-338-7600
ন�ের কল ক�ন৷
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https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/pregnancy-childbirth-newborn.html
http://www.toronto.ca/COVID19

