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COVID-19 কী?
COVID-19 হর্ া একটি ভাইরাস যা গুরুতর অসু স্থতা সৃ টি করর্ত পার্র। যযর্কার্না ব্যটি এর্ত আক্রান্ত
হর্ত পার্রন। প্রব্ীণ প্রাপ্তব্ স্করা এব্ং দু রার্রাগ্য যরার্গ্ আক্রান্ত ব্যটিরা এই ভাইরার্সর কারর্ণ অসু স্থ
হও ার অটিক ঝুুঁটকর্ত থার্কন।
এটি টকভার্ব্ ছডা ?
এই ভাইরাস প্রিানত আক্রান্ত ব্যটির সংস্পর্শে আসার মািযর্ম ছডা । একজন আক্রান্ত ব্যটি হাুঁ টি,
কাটশ টদর্ ব্া কথা ব্ ার সম শ্বাস-প্রশ্বার্সর সার্থ ড্রপর্ িগুট কাছাকাটছ থাকা মানু ষর্দর মুখ ব্া
নার্ক টগ্র্ পর্ড। আক্রান্ত হর্ র্ছন টকন্তু যকার্না ক্ষণ প্রকাটশত হ টন এমন ব্যটিরাও অনযর্দর
সংক্রটমত করর্ত পার্রন। এজনয য ার্কর্দর জনয পরীক্ষা করার্না গুরুত্বপূ ণে।
ক্ষণগুট কী কী?
ভাইরার্সর সংস্পর্শে আসার ২ যথর্ক ১৪ টদর্নর মর্িয

জ্বর বা ঠান্ডা
কাশি
শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস শিতে
সমসযা হওযা
অবসাদ
মাাংসতেিী বা িরীতর বযাথা
স্বাদ বা ঘ্রাতের অিুভূশে হাশরতে ফেলা

ক্ষণ প্রকাশ পা ।

জরুরী সতকেতার ক্ষণ: শ্বাসকি
ব্ুর্ক অব্যাহত ব্যাথা ব্া িাপ অনু ভব্ করা
টিিাদন্দ্ব ব্া যজর্গ্ উঠর্ত না পারা যঠাুঁি ব্া
মুখ নী হর্ যাও া
আপনার এই সতকেতা ক্ষণগুট যদখা টদর্
অটব্ র্ে যমটির্ক সাহাযয টনর্ত 911 এ
ক করুন।

গলা বযাথা
িাক বন্ধ হতে যাওো বা সশদি
বশমবশম ভাব বা বশম হওো
ডােশরো
আমার টনর্জর্ক অসু স্থ মর্ন হর্

আমার কী করা উটিত?

যটদ আপনার ক্ষণগুট যদখা টদর্ থার্ক, তাহর্ আপনার উটিত আপনার কমেস্থর্ অথব্া টনকিব্তেী
যকার্না যিস্ট সাইর্ি পরীক্ষা কটরর্ যন া। যকার্না যিস্ট সাইি খুুঁর্জ যপর্ত ব্া অনয সাহার্যযর জনয
য ান যথর্ক 211 িা া করুন। অনযর্দর সার্থ সংস্পশে এটডর্ ি ু ন যার্ত তারা অসু স্থ না হন।

ট ন র্ জ র্ ক ট ক ভ া র্ ব্ সু র ট ক্ষ ত র া খ র্ ব্ ন
সাব্ান ও পাটন টদর্ ঘনঘন
আপনার হাত িু র্ টনন। অনযথা ,
হযান্ড সযাটনিাইযার ব্যব্হার করুন।

হাুঁটি ব্া কাটশ যদ ার সম টিসু য ব্া
কনু ই ব্যব্হার কর্র আপনার মুখ ও
নাক যের্ক টনন।

যখন আপনার অনয য ার্কর্দর
কাছাকাটছ থাকার প্রর্ াজন হ
তখন একটি কাপর্ডর
মুখ াব্রণ পডুন। আপনার মুখ স্পশে
করা যথর্ক টব্রত থাকুন।

অসু স্থ ব্যটির্দর সংস্পশে এটডর্
ি ু ন । যতিা সম্ভব্ ব্াটডর্তই
থাকুন।

ঘনঘন স্পশে করা পৃষ্ঠগুট
প্রটতটদন পটরষ্কার ও জীব্াণুমুি
করুন।

আপনার ও আপনার সার্থ ব্াস
কর্রন না এমন ব্যটির্দর মর্িয ৬
ু ি দূ রত্ব রাখু ন।

আ র্ র া জ া ন ু ন
শমশিগাি ফেতের েক্ষ ফথতক গুরত্বু েূে ি েথয https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7406-98178_98541_100405---,00.html
শিতেতক শকভাতব সুরশক্ষে রাখতবি ফস সম্পতকি শবিদ েথয
https://www.michigan.gov//documents/coronavirus/Culturally__Linguisticall
y _Competent_Recommendations_for_Diverse_Communities_FINAL_bnBD_692596_7.pdf
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