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ধিয় ধির্ামার্া/অধিিািক: 
 

নবষোঃ শ্বোস-প্রশ্বোস সম্পন ি ত িোইরোকসর নবস্তোর হরোধ  
 

আিোওয়া ঠান্ডা েওয়ার সাযথ সাযথ, ধিশুযের মযিয করধিযরটধর সনসাইটিয়াল িাইরাস (আরএসধি), ইনফু্লযয়ঞ্জা 
এিং ককাধিড-19 এর মযর্া শ্বাস-িশ্বাযসর িাইরাস জধনর্ অসুখ্ কিিী েযে। এই ধর্ন িাইরাসযক "নিপল হেে" 

("নি-নবপদ") িলা েযে কারণ এগুধল গুরুর্র অসুখ্ সৃধি করযে, ধিযিষর্ িাাঁি িেযরর কম িয়ধস ধিশুযের, 

িয়স্ক এিং  াযের স্বাস্থ্য জধনর্ অিস্থ্া আযে, র্াযের মযিয। 
  

ইোধনং, সািারযণর কথযক কিিী সংখ্যক ধিশুরা এই িাইরাসগুধলর একটি িা অধিক দ্বারা আক্রান্ত েযয় োসিার্াযল 

িধর্ত  েযে। ধিশুযের এিং অনযযের ধনরািে রাখ্ার জনয টরযটা জনস্বাস্থ্য স্তর নিনি  নিরোপিোর িরামিত 
ধেযেেঃ  
 

 মোস্ক পনরধোি  রো: সু্কল এিং ধিশু-িধরি তাযকন্দ্রসমূে সহ , সমস্ত িকািয িধরযিযি  থা থ মাযির 

মোস্ক িধরিান করুন। 2 িেযরর কম িয়ধস ধিশুযের ও  াযের ধিধকর্সা-জধনর্ অিযােধর্ আযে র্াযের 

মাস্ক িরার িরামিত কেওয়া েযে না। 
 

 টি ো রণ: 6 মাযসর কিিী বয়যসর সকযলর উধির্ সাম্প্রধর্কর্ম হ োনিড-19 টি ো ধনযয় রাখ্া, 
এিং 5  িের এিং র্ার ওিযর সিার কেমন্তকালীন (ফল ঋরু্র) িসু্টার কডাজ এিং কেমন্তকালীন ইিফু্লকেঞ্জো 
টি ো কনওয়া উধির্। 5 িেযরর এিং র্ার ওিযর সিাই র্াযের ককাধিড-19 িসু্টার ও ফু্লযয়র টিকা একই 
সমযয় ধনরািযে ধনযর্ িাযরন।  

 

 অসুস্থ্ থো কল বোনিকত থোকুি: আিনার ধিশুর জনয এই দদনি  লক্ষণ পরীক্ষো সম্পন্ন করুন। 
লক্ষণসমেু মেৃ ুেযলও,  র্ক্ষন না র্ারা িাযলা কিাি করযে, ধিশুযের িাধিযর্ রাখু্ন। 

 

 েোত পনরষ্কোর রোখিু: েযান্ড সযাযনটাইজার িযিোর করুন িা িায়ই োর্ িুযয় ধনন। 
 

 পষৃ্ঠতল বো বনেিি োগ পনরষ্কোর  রুি: িাযর িাযর িিত করা েয় এমন িৃষ্ঠর্ল িা িধেিত াগ 
ধনয়ধমর্ িধরষ্কার করুন। 
 

আিনার ধিশুর স্বাস্থ্য সম্বযে ককানও িশ্ন থাকযল র্ার ধিধকর্সািোনকারীর সাযথ কথা িলনু অথিা 811 

নম্বযর কফান করুন। আিনার ধিশু  ধে অসুস্থ্ থাকযল র্াযক িধরি তা করার িযািাযর র্থয এখোকি িাযিন।  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain
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শ্বাস-িশ্বাস জধনর্ িাইরাযসর িসার হ্রাস করার মিয ধেযয় আমরা সকযলই আমাযের িধরিার এিং সু্কল কমযুধনটিযক 

িাযলা রাখ্যর্ িাধর। িসার হ্রাস করার মািযযম আমরা এটাও ধনধির্ করযর্ িাধর ক   ারা অসুস্থ্, আমাযের 

ধিধকর্সা িযিস্থ্া র্াযের কেখ্াযিানা করযর্ সক্ষম থাযক।    

 

একান্ত িাযি,  

 
ধনযকাল ওযয়ল্ি 

ডাইযরটার িাইল্ড এন্ড ইয়ুথ করিন্স এিং ধিফ নাধসতং অধফসার 


