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জেনে নেে কখে আত্ম-নেরীক্ষণ করনেে, 
জবেচ্ছা-নেভৃতেছানে যছানেে েছা নেনের েছাচ্ছানক 
স্কু নে পছাঠছানেে
েছােছা-মছানেনের মনে জকছাভভড-19 নেনে অনেক প্রশ্ন, এেং তছঁারছা এ-ও েছােনত চছাে জয নেনের 
পররেছার ও েমছােনক েকুরক্ক্ষত রছাখছার েে্য তছঁানের কী-কী করছা উনচত। তথ্য েহ েম্ছাে্য কনেকনি 
পরররথিভতর উেছাহরণ েীনচ জেওেছা হে, যছার েছাহছানয্য েছােছা-মছানেরছা রেশছা-নেনেদে শ জপনত পছানরে। 

যদি…
জলুিয়ার শরীরর ক�াভিড-19’এর উপসর্গ কিখা কিয়:
• জলুিয়ার� অভি অবরশযেই বাড়িরি থা�রি হরব, কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব এবং ডিরজর কেডড�যোি কেস্ট �রারিার 

বযেবস্া ডিরি হরব।

• জলুিয়ার কযসব িাই-কবারিরা এবং পদরবাররর প্াপ্তবয়স্ক সিসযেরা সু্করির পদররবরশ দররয়ডিরিি, িাঁরিরর�ও বাড়িরি 
থা�রি হরব, কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব, যি দিি িা-পয্গন্ত ক�াভিড-19’এর আশঙ্া িরূ হরচ্।

• জলুিয়ার কেডড�যোি কেরস্টর ফি ডিররডেি এরি এবং িার উপসর্গ যদি অন্তি 24 ঘণ্ার ের্যে কসরর যায়, িাহরি কস কফর 
সু্করি কযরি পারর।

• জলুিয়ার কেডড�যোি কেরস্টর ফি ডিররডেি এরি সু্করির পদররবরশ যাওয়া িার িাই-কবাি এবং পদরবাররর প্াপ্তবয়স্ক 
সিসযেরা কফর সু্করি কযরি পাররব। 

অযোদবরশািার শরীরর উপসর্গ কিখা দিরয়রি এবং িার ক�াভিড-19 কেরস্টর ফি পলজডেি পাওয়া 
কররি:
• কযদিি কথর� অযোদবরশািার উপসর্গ কিখা দিরয়ডিি কসদিি কথর� 10 দিরির জিযে িার� বাড়িরি থা�রি হরব এবং কবেচ্া-

ডিিৃিবারস থা�রি হরব।

• অযোদবরশািার বাড়িরি থা�া প্রিযে�র� অন্তি 14 দিরির জিযে বাড়িরি থা�রি হরব এবং কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব।

• কেরস্টর ফি কয পলজডেি এরসরি কস-�থা সু্কির� জািারিার িাডয়ত্ব বাবা-োরয়র। অ্যেক্ষ িখি অযোদবরশািার ক্াস 
বরখাস্ত �ররবি। পদরবাররর সরগে পাবলি� কহি্থ কযারারযার �রর দবসৃ্তি ডিরি্গ শিা কিরব।  

বাও-লির শরীরর ক�াভিড-19’এর উপসর্গ আরি, দ�ন্তু কস কেস্ট �রারি যায়ডি:
• কযদিি কথর� বাও-লির উপসর্গ কিখা দিরয়রি, কসদিি কথর� 10 দিরির জিযে িার� বাড়িরি থা�রি হরব এবং কবেচ্া-

ডিিৃিবারস থা�রি হরব।

• িার কযসব িাই-কবাি এবং িার বাড়িরি থা�া পদরবাররর প্াপ্তবয়স্ক সিসযেরা সু্করির পদররবরশ যাওয়া-আসা �রররিি, 
িাঁরির 14 দিরির জিযে বাড়িরি থা�রিই হরব এবং কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব।

• 10 দিি পর, বাও-লির উপসর্গ কসরর কররি কস কফর সু্করি কযরি পারর।

• িার বাড়িরি থা�া প্াপ্তবয়স্করা ও দশশুরির যদি ক�ািও উপসর্গ িা-থার�, িাহরি সবাই কফর সু্করির পদররবরশ কযরি 
পারর। 
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আবিিু এেি এ�জরির ডি�ে সংস্পরশ্গ এরসডিি, যার ক�াভিড-19 হরয়রি:
• আবিিুর� অভি অবশযেই বাড়িরি থা�রি হরব, কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব এবং জি বোস্যে দবিাররর পরােশ্গ 

কেরি চিরি হরব।

• আবিিু যখি 14 দিি কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রব, িখি িার িাই-কবাির�ও বাড়িরি থা�রি হরব।

• প্াপ্তবয়স্করির ের্যে �ারও ক�ািও উপসর্গ িা-থা�রি িাঁরা সু্করি বা �ারজ-�রে্গ কযরি পাররবি।

• আবিুরির শরীরর উপসর্গ কিখা দিরিই িার বাড়িরি থা�া প্রিযে�র� বাড়িরি ও কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি 
হরব। আবিিুর� কেস্ট �রারি কযরিই হরব।

• আবিুরির কেস্ট ডিররডেি এরিও কস যি দিি ডিিৃিবারস থা�রব িি দিি িার িাই-কবাির�ও বাড়িরি থা�রি 
হরব। বাড়ির প্াপ্তবয়স্করির ের্যে যদি ক�ািও উপসর্গ কিখা িা-কিয়, িাহরি িাঁরা সু্করি/�ারজ-�রে্গ কযরি 
পাররবি। প্াপ্তবয়স্করির কেরস্টর করজাল্ট ডিররডেি এরিও আবিিুর� কফর সু্করি যাওয়ার আরর 14 দিি কবেচ্া-
ডিিৃিবারস থা�রি হরব  

বাে্গ ার ো এেি এ�জরির ডি�ে সংস্পরশ্গ ডিরিি, যারঁ কেস্ট �রা পর ক�াভিড-19 পলজডেি 
্রা পর়িরি:
• বাে্গ ার োর� অবশযেই 14 দিরির জিযে বাড়িরি এবং কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব এবং ডিরজর কেডড�যোি 

কেস্ট �রারিার বযেবস্া �ররি হরব।

• বাে্গ ার ো পুররা 14 দিি ডিিৃিবারস থা�ার সেয় বাে্গ া ও িার িাই-কবাির� সু্করি িা-দররয় শু্ুই বাড়িরি 
থা�রি হরব।

• কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�ার সেয় বাে্গ ার োরয়র যদি ক�াভিড-19 উপসর্গ কিখা কিয় িাহরি িাঁর বাড়ির 
প্রিযে�র� কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব, যি দিি িা-পয্গন্ত িাঁর কেস্ট কথর� এো জািরি পারা িা-যায় কয 
িাঁর ক�াভিড-19 হয়ডি। 

জযো�সরির বাবা রি 14 দিরি �ািাডার বাইরর দররয়ডিরিি:
• জযো�সরির বাবার� অভি অবশযেই 14 দিরির জিযে বাড়িরি এবং কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব, যদি ভিডি 

বাড়ির অিযেরির কথর� আিািা এ�ডে ঘরর এ�া থার�ি, িাহরি িাি হয়।

• জযো�সি ও িাঁর কযসব িাই-কবাি ও ক�ািও প্াপ্তবয়স্ক যদি সু্করির পদররবরশ যাওয়া-আসা �রর থার�ি, 
িাহরি সবাইর� পুররা 14 দিি ট্ারিি ক�ায়াররন্টিরি থা�রি হরব।

• জযো�সরির বাবার শরীরর ক�ািও উপসর্গ কিখা দিরি, িাঁর উডচি ডিরজর কেস্ট �রারিা।

• জযো�সরির বাবার কেস্ট �রার পর ক�াভিড-19 পলজডেি ্রা প়িরি, জযো�সি ও িার বাড়ির প্রিযে�র� 14 
দিরির জিযে বাড়িরি ও কবেচ্া-ডিিৃিবারস থা�রি হরব।
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? জেনে নেে কখে আত্ম-নেরীক্ষণ করনেে, 
জবেচ্ছা-নেভৃতেছানে যছানেে েছা নেনের েছাচ্ছানক 
স্কু নে পছাঠছানেে
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