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শিশু পশিচর্যা কেন্দ্রে প্রন্দেি েিযাি আন্দে 
অনগু্রহ েন্দি এটযা সম্পূর্ েরুন। 

নযাম:                              তযাশিখ:              সময়:

নযাে েন্ধ েযা নযাে 
শিন্দয় জল পডযা 

মযাথযাে্যথযা 

1. নীন্দচ কিওয়যা কেযানও এেটট উপসে্ আপনযাি সন্যান্দনি মন্দ্্য নতুন েন্দি কিখযা শিন্দয়ন্দে অথেযা গুরুতি হন্দয় উন্দেন্দে শে?*

স্যাি েযা েন্ধ নযা-পযাওয়যাজ্বি > 37.8°C েযাশি
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অথেযারশি কেযানও উপসে্ ‘থযান্দে’, 
তযাহন্দল:

েযাটডন্দত থযােুন এেং কস্চ্যা 
টনভৃতেযান্দস থযােুন 

পিীক্যা 
েিযান্দত হন্দে

স্যাস্্য পশিন্দেেযা প্রিযানেযািীি 
সন্দগে করযােযান্দরযাে েিন্দত হন্দে

2. আপনযাি পশিেযান্দিি েযািও উল্লিশখত কেযানও এেটট েযা এেযাশ্ে উপসে্ শে আন্দে?
 
3. েত 14 শিন্দন আপনযাি পশিেযান্দিি কেউ শে  েযানযাডযাি েযাইন্দি গেন্দয়টেল?
 
4. আপনযাি পশিেযান্দিি কেউ শে কেযাল্ভড-19 আক্যান্ কেযানও ে্যল্তিি টনেট সংস্পন্দি্ এন্দসটেল 
েন্দল িনযাতি হন্দয়ন্দে অথেযা পশিেযান্দিি েযাউন্দে েযাটডন্দত থযােন্দত এেং কস্চ্যা টনভৃতেযান্দস থযােন্দত 
েলযা হন্দয়টেল শে?

হযাাঁ নযা

হযাাঁ নযা

হযাাঁ নযা

কেব্রুয়যাশি 23, 2021-এ হযালনযােযাি েিযা হন্দয়ন্দে

* রশি কেযানও শিশুি আন্দে কথন্দেই স্যাস্্য পশিন্দেেযা প্রিযানেযািীি দ্যািযা িনযাতি েিযা স্যাস্্য সংক্যান্ কেযানও সমস্যযা কথন্দে থযান্দে, তযাহন্দল তযান্দিিন্দে ‘হযাাঁ’ েন্দল উত্তি শিন্দত হন্দে নযা, রশি নযা উল্লিশখত উপসে্গুন্দলযা 
নতুন েন্দি, আলযািযা েন্দি েযা আিও গুরুতি নযা-হন্দয় ওন্দে। আপনযাি শিশুি স্যাভযাশেে উপসন্দে্ কেযানও পশিেত্ন কিখযা শিন্দচ্ শে নযা কখয়যাল িযাখুন।

2, 3 েযা 4 নং. 
প্রন্দনেি উত্তি ‘হযাাঁ’ 
হন্দয় থযােন্দল: 

েযাটডন্দত থযােুন টিন্দ্যা জন স্যাস্্য সংক্যান্ 
পিযামি্ কমন্দন চলন্দত হন্দে

শ্যাসেষ্ট

অসসু্ অনভুে েিযা, 
কপশিন্দত ে্যথযা েযা ক্যান্ 

ভযাে

েযা কেযালযান্দনযা, 
েশম েযা ডযায়শিয়যা

েলযা কেযালযা অথেযা খযাি্য 
গেলন্দত ে্যথযা 

ljunkin
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Bengali
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হযাাঁ

• আপনার সন্াননর মন্যে যেদিন যেনে উপসর্গ যিখা 
যিনে যসদিন যেনে 10 দিন তানে োড়িনত এেং যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে।

• 10 দিন পর তানির উপসর্গ দিে হনত োেনে তারা যের 
তানির পদরচে্গা প্রিানোরী যেন্রে যেনত পারনে।

• পদরোনরর যে যেউ, োরা দিশু পদরচে্গা যেন্রে অংিগ্রহণ 
েনরডিে, তানিরও  14 দিন োড়িনত োেনত হনে।।

• বোস্যে পদরনেো প্রিানোরী েদি আপনার সন্াননর বোস্যে 
পরীক্া েনর েঝুনত পানরন যে োচ্ার মন্যে যিখা যিওয়া 
উপসর্গ যোভভড-19 সংক্ান্ নয়, যস-যক্নরে উপসর্গ 
দিে হওয়ার 24 ঘণ্ার মন্যেই োচ্া তার পদরচে্গা যেন্রে  
যেনত পারনে।  পদরোনরর োদে সিসযেরা দিশু পদরচে্গা 
যেন্রে অংিগ্রহণ েরনত পারনে।

কটস্ট েিযান্দনযা 
নযা-হন্দল

• আপনার সন্াননর যোভভড-19 পজিডিভ হনয়নি 
েনে তার পদরচে্গা প্রিানোরী যে্রেনে িাডননয় দিন।

• আপনার োচ্ার মন্যে যেদিন যেনে উপসর্গ যিখা 
দিনয়নি যসদিন যেনে 10 দিননর িনযে তানে োড়িনত 
এেং যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে।

• োড়ির যোেিন এেং তার ডনেি সংস্পনি্গ আসা 
অনযোনযে যোেিননেও 14 দিন যবেচ্া ডনভৃতোনস 
োেনত হনে।

• সে দেিু খভতনয় যিখার িনযে িরন্া পােজেে যহে্ে 
আপনার সনগে যোরানোর েরনে এেং পরেত্গ ী 
ডননি্গ ি িাদর েরনে 

পজজটটভ

• আপনার সন্াননর উপসর্গ েমনত শুরু েরার 24 
ঘণ্া পর যস যের তার পদরচে্গা প্রিানোরী যেন্রে 
যেনত পারনে।

• োড়ির অনযে যোননা সিনসযের উপসর্গ যিখা 
না দিনে অেো পজিডিভ োো েযেভতির ঘডনষ্ঠ 
সংস্পনি্গ না এনস োেনে ভাই/যোন এেং 
প্রাপ্তেয়স্ক, োরা দিশু পদরচে্গা যেন্রে অংিগ্রহণ 
েনরডিে তারাও দিশু পদরচে্গ যেন্রে যেনত 
পারনে।

টনন্দেটটভ

নযা

• োচ্ার উপসর্গ যিখা দিনয়নি েনে তার পদরচে্গা প্রিানোরী যে্রেনে িাডননয় দিন।

• আপনার োচ্ানে োড়িনত যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে এেং তার বোস্যে পরীক্া েরানত 
হনে।

• পদরোনরর অনযে যোননা সিসযে, যে দিশু পদরচে্গা যেন্রে অংিগ্রহণ েনরডিে, তানেও 
োড়িনত এেং যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে, েতক্ণ না োচ্ার পরীক্ার েোেে না 
হয়।

• োড়ির যোেিন সহ সোইনে োড়িনত এেং যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে। ডননির সন্াননর 
বোস্যে পরীক্া েরান।

• েদি যোভভড-19 ্রা পন়ি, তাহনে োচ্ার পদরচে্গা প্রিানোরী যে্রেনে িাডননয় দিন। এর 
পরেত্গ ী ডননি্গ ি িাদর েরনে িরন্া পােজেে যহে্ে।

• েদি ্রা না-পন়ি, তাহনেও যসই োচ্ানে পজিডিভ োো েযেভতির সংস্পনি্গ আসার দিন যেনে 14 
দিন যবেচ্া ডনভৃতোনস োেনত হনে। পদরোনরর অনযে োচ্ানেও দিশু পদরচে্গা যে্রে যেনে যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে, েতক্ণ না সংদলিষ্ট পজিডিভ োো েযেভতিডির যবেচ্া ডনভৃতোস সম্পূণ্গ 
হনচ্।

• েদি আপনার োচ্ার বোস্যে পরীক্া েরাননা না-হনয় োনে, তাহনে তানে 10 দিন যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে। তার সংস্পনি্গ োো োড়ির যোেিননেও 14 দিন োড়িনত এেং  যবেচ্া 
ডনভৃতোনস োেনত হনে।

েদি আপনার পদরোনরর যেউ 14 দিননর িনযে োনাডার োইনর ভ্রমণ েরনত দরনয় োনে, তাহনে সংদলিষ্ট ভ্রমণোরী েযেভতিনে 14 দিননর িনযে যবেচ্া ডনভৃতভানস োেনত হনে। সংদলিষ্ট ভ্রমণোরী েযেভতির 14 দিননর 
যোয়ানর্াইন সম্পূণ্গ না হওয়া পে্গন্ পদরোনরর প্রনতযেেনে দিশু পদরচে্গা যে্রে যেনে িপূনর োেনত হনে।েদি সংদলিষ্ট েযেভতিনে িরুরীোেীন চােদরর িনযে (যিমন ট্াে চােে, পাইেি) ভ্রমণ যোয়ানর্াইন 
যেনে অেযোহভত যিওয়া হয়, যসই যক্নরে পদরোনরর অনযোনযেরা দিশু পদরচে্গা যেন্রে অংিগ্রহণ েরনত পারনে।

আমযাি সন্যান্দনি মন্দ্্য কেযাল্ভড-19’এি এে েযা এেযাশ্ে উপসে্ কিখযা শিন্দয়ন্দে। 
আমযান্দে এখন েী েিন্দত হন্দে?

আপনযাি সন্যান শে এমন েযািও সংস্পন্দি্ এন্দসটেল, রযাাঁি কেযাল্ভড-19 ্িযা 
পন্দডন্দে পিীক্যা েিযান্দনযাি পি?

আপনযাি সন্যান্দনি কেযাল্ভড-19 কটন্দস্টি েল েী কেি হন্দলযা?




