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ক োভিড-১৯ (ক োভিল  ভ ো ো িোই োস) 

ভ ছু সোধো ণ জিজ্ঞোসো ও তো  উত্ত সমূহ 

১. রনাভবর কভযানা বাইযা  রকামবড-১৯ মক?  

ফতভান ভভয় মফশ্বজভু নতুন এক ‘আতভেয নাভ রনাভবর কভযানা। এটট এভন একধযভনয বাইযা মা স্তনযায়ী প্রাণী এফং 

ামিভদয ভভধয রযাগ ৃটি কভয।  রকামবড-১৯ ভরা কভযানাবাইযা রথভক ছাভনা একটট ংক্রাভক রযাগ। এই নতুন বাইযা 

এফং রযাগটট ২০১৯ াভরয মডভম্বভয চীভনয উান ভয ভাভাময য়ায আভগ মফভশ্বয কাভছ অজানা মছর। 

  

২. রকামবড-১৯ মকবাভফ ছায়? 

 

কভযানা বাইযা ভানুভলয পুপুভ ংক্রভণ ঘটায়ঃ 

 শ্বাতভেয ভাধযভভ (া াঁমচ/কাম/কপ/থুথু ) 

 আক্রান্ত ফযক্তিয ংস্পভ  আভর একজন রথভক আভযকজভন ছায় 

 

৩. রযাভগয রক্ষণগুভরা মক মক ? 

  

রকামবড -১৯ এয াধাযণ রক্ষণগুমর 'র:  

 জ্বয  

 ক্লামন্ত  

 শুকভনা কাম  

 গরাফযথা  

 যীযফযথা 

 ডায়মযয়া 

এই রক্ষণগুমর শুরুভত কভ থাভক এফং ধীভয ধীভয ফাভত থাভক । আক্রান্ত অভনভকয ভভধয ভভধয এই রযাগ এয রকান রক্ষণ 

রদিা মায়না এফং তা াঁযা অুস্থ রফাধ কভযন না। রফমযবাগ ররাক (প্রায় ৮০ %) মফভল মচমকৎায প্রভয়াজন ছাাই ুস্থ ভয় 

উভেন । রকামবড-১৯ য়া প্রভতযক ৬ জভনয ভভধয ১ জন বীলণবাভফ অুস্থ ভয় ভন এফং তা াঁভদয শ্বা মনভত অুমফধা য়। 

ফয়স্ক ফযক্তি এফং মা াঁভদয উচ্চ যি চা, াভটয ভযা ফা ডায়াভফটটভয ভভতা অুস্থতা যভয়ভছ , তা াঁভদয জনয ঝুাঁ মকটা রফম এফং 

তা াঁভদয বীলণবাভফ অুস্থ য়ায ম্ভাফনা রফম থাভক । তাই এফ ভানুভলয দ্রতু ডািাভযয যাভ  রনয়া উমচত।  

 

৪. রকামবড-১৯ আক্রান্ত য়ায কতমদভনয ভাভঝ রযাভগয রক্ষণ প্রকা ায় ?  

 

াধাযণত রযাভগয উগ গুভরা প্রকা রভত গভ া াঁচ মদন ভয় রনয়। 

তভফ মকছু মকছু গভফলভকয ভভত এয স্থাময়ত্ব ২৪ মদন ম ন্ত থাকভত াভয। মফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা ফরভছ, বাইযাটটয ইনমকউভফন 

মমযয়ড ১৪মদন ম ন্ত স্থায়ী থাভক। 

 

 

৫. ভানফভদভয ফাইভয মফমবন্ন ক্তজমনভয উয এই বাইযাটট কতমদন ফা াঁচভত াভয? 

 

কভযানাবাইযাভয মফমবন্ন ক্তজমনভয ভয থাকায ফযাভয ফভচভয় গুরুত্বূণ  তথয ভে রম াধাযন জীফাণুনাক মদভয় মযষ্কায 

কযভর, এগুভরাভক িুফ ভজই নি কযা মায়। গভফলণায় জানা রগভছ রম এই বাইযা মির অথফা প্লামিভকয য ৭২ ঘন্টা 

ম ন্ত, রতভরয য ৪ ঘন্টা ম ন্ত এফং কাড রফাভডয য, ২৪ ঘণ্টা ম ন্ত রফাঁভচ থাকভত াভয।   

 

৬. এই রযাভগ ংক্রমভত রযাগীভদয ভতুৃযয ায কত?  

 

৫৬ াজায ভানুভলয উয গভফলণা কভয রদিা রগভছ ংক্রমভত ফায ভয এই ফযামধভত ভৃতুযয ায গভ ৩.৪%, রমিাভন ২০ 

ফছভযয মনভচয রযাগীভদয ভৃতুযয ায ০.২% এফং ৮০ ফছভযয ঊ    রযাগীভদয প্রায় ১৫%।  
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৭. রকামবড-১৯ এয মনমদি রকান মচমকৎা মক আভছ ? 

 

 এিন ম ন্ত রকামবড-১৯ এয মচমকৎা ফা প্রমতভযাভধ ুমনমদি রকান মচমকৎা রনই। তভফ মনযাভভয় অভনকাংভ কাম কয 

বযাকমন ায়া রগভছ ফভর মফভলজ্ঞযা দামফ কযভছন। 

 এছাা মফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা  তায ভমাগী প্রমতষ্ঠানভূ এ ংক্রান্ত গভফলণা তযামিত কযায জনয ভমামগতা কযভছ।  

৮. কাযা রফম ঝুাঁ মকভত যভয়ভছ, ফয়স্ক নামক তরুভণযা?  

                                                            । 

                                            (    -       ,          ,       )              

                                                             । 

                                                           (    -             ,         

        )                      ।  

৯. এই রযাগ মনণ ভয়য দ্ধমত কী?  

 

                                                                                     -            

                ।                                                                                       

                                            । 

 

১০. মনভজভক মকবাভফ মনযাদ যািভফন ?  

 ঘন ঘন াফান ামন মদভয় কভভক্ষ ২০ রভকন্ড বারবাভফ াত ধুভত ভফ অথফা যান্ড যামনটাইজায মদভয় াত 

জীফানভুুি করুন। 

 ফাইভয রফয ভর ফভয় ভাস্ক মযধান করুন। 

 া াঁমচ  কাময মিাচায রভভন চরভত ভফ। া াঁমচ ফা কাম রদয়ায ভয় টটুয ফা ফাুয বাভজ নাক ভুি রঢভক যািুন, াভথ 

াভথ ঢাকনামিু াভে রপভর মদন  াত মযষ্কায কভয রপরুন। 

 মতদযূ ম্ভফ রচাভি-নাভক-ভুভি াত মদভত স্প  কযা রথভক মফযত থাকুন 

 এই রযাগ ভানুল রথভক ভানুভল ছাভত াভয, আক্রান্ত ফযক্তিয ংস্পভ  রম রকউ এই বাইযাভ আক্রান্ত ভত াভযন। 

ুতযাং ংস্প  এমভয় চরুন। 

 

১১.রকায়াভযন্টাইন মক ? আইভাভরন মক? রকায়াভযন্টাইন  আইভাভরন-এয ভভধয াথ কয মক ?  

রকায়াভযন্টাইনঃ এয ভাধযভভ রই কর ুস্থ ফযক্তিভদয, মাযা রকান ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত ফযক্তিয ংস্পভ  এভভছ, অনয ুস্থ 

ফযক্তিভদয রথভক আরাদা যািা য়, তাভদয গমতমফমধ মনয়েণ কযা য় এফং তাযা ঐ ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত য় মকনা তা 

ম ভফক্ষণ কযা য়। 

আইভাভরনঃ এয ভাধযভভ ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত অুস্থ ফযক্তিভদয, অনয ুস্থ ফযক্তিভদয রথভক আরাদা যািা য়।  
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াথ কযঃ ‘রকায়াভযন্টাইন -এয ভাধযভভ ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত ফযক্তিয ংস্পভ  এভভছ এভন ুস্থ ফাক্তিভদয আরাদা যািা য় 

 তাভদয গমতমফমধ মনয়েণ কযা য়; আইভাভরন -এয ভাধযভভ ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত অুস্থ ফযক্তিভদয আরাদা যািা য়। 

“রকায়াভযন্টাইন -এয ভাধযভভ ম ভফক্ষনাধীন ুস্থ ফযক্তিফগ  ঐ মনমদি ংক্রাভক রযাভগ আক্রান্ত য় মকনা তা রদিা য়। 

আইভাভরন -এয ভাধযভভ অুস্থ ফযক্তি ভত রমন ুস্থ ফযক্তিযা আক্রান্ত না য় । এ জনয অুস্থ ফযক্তিভদয অনয ুস্থ ফযক্তিভদয 

রথভক আরাদা যািা য়। 

১২. ভাস্ক রাগাভনা, রিারা, রপভর রদয়ায  ফযফায কযায টেক দ্ধমত মক?   

                            -                                                   ।  

                                                   ।  

                                                                l  

                                             ।  

                             ।                                                                 

                                 । 

                                                               । 

                                 -                                                               

                                                                             l 

                                                 ।  

                                                  -                                                  

         -                           । 

 

১৩. রাভ রকায়াভযন্টাইভন থাকা ফযক্তিয জনয রকান মফভল মনভদনা আভছ কী? 

উত্তযঃ -                                   -               -  ২                                       

                        । -                                                                            

                                      - -                             ২                         

                                      ।                                                          

                                                                                                   

     ২                                           ।                    । 

 

১৪. রাভ রকায়াভযন্টাইভন থাকাকারীন মযফাভযয অনযানয দযভদয কযণীয় কী?  

                                                                                               

                                                           ।                                    

                       

                                                                 । 
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                                                                              -             

                                       -                                   -                    

-                     -                              

                                                                                         ।  

                                                                                                  

                   ।                                               ।  

                                                                               । 

                                ২       ২                                                       

                                           ।                    ২                          ।  

                                                                                               

                                                                                ।  

                                       ।                                                        

                              ।  ।                                           । 

 

১৫. অযামন্টফাভয়াটটক মক রকামবড-১৯ এয মচমকৎা ফা প্রমতভযাভধ কাম কযী?  

 অযামন্টফাভয়াটটক বাইযা-এয মফফুভদ্ধ নয়, ফযাকভটমযয়ায মফরুভদ্ধ কাম কযী। 

 নভবর কভযানা বাইযা এক ধযভণয বাইযা মফধায় এয মচমকৎা ফা প্রমতভযাভধ অযামন্টফাভয়াটটভকয ফযফায কযা উমচৎ 

নয়। 

 তভফ, মমদ রকউ রকামবড-১৯ মদভয় আক্রান্ত ভয় াাতাভর বমত ন, মতমন মচমকৎভকয যাভভ  ফযাকভটমযয়া রথভক 

-ংক্রভভণয (co-infection) জনয অযামন্টফাভয়াটটক রভত াভযন। 

 

১৬. মডভ  গফামদ শুয ভাং মক িায়া মাভফ?  

ভাং, মডভ  ভাছ  কর িাফায বারবাভফ যান্না কভয িাভফন। 

১৭. আভায কী কী কযা উমচৎ নয় ?  

মনম্নমরমিত দ্ধমতগুভরা রকামবড-১৯ এয মফরুভদ্ধ কাম কযী রতা নয়-ই, ফযং আনায জনয ক্ষমতয কাযণ ভত াভয 

 ধূভান 

 রদীয় রবলজ লধ িায়া 

 অভনকগুভরা ভাস্ক যা 

 মনভজ মনভজ লধ, মফভল কভয অযামন্টফাভয়াটটক, রফন কযা 
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মমদ আনায জ্বয, কাম এফং স্বাকি থাভক, তভফ মত দুত ম্ভফ মনকটস্থ যকাময াাতার। মচমকৎভকয যণান্ন উন 

এফং অমতমযি অুস্থ য়ায কুাঁ মক কভান। মচমকৎভকয কাভছ আনায াম্প্রমতক ভ্রভণ ফৃত্তান্ত ূণ াঙ্গবাভফ করুন। 

১৮. মফভদ ভ্রভভণ রগভর আমভ মক রকামবড-১৯ এ আক্রান্ত ভত াময?  

অতযাফযক না ভর মফভদভ, মফভল কভয, চীন/অনযানয আক্রান্ত রদভূভ (রমিাভন স্থানীয় ংক্রভণ আভছ), ফতভাভন ভ্রভণ 

মযায কযা উত্তভ। রম রকান রদভ অতযাফযকীয় ভ্রভভণ মনম্নমরমিত তকতা রভভন চরুন 

 প্রভয়াজভনয অমতমযি ঘভযয ফাইভয অফস্থান কযভফন না। জনভাগভ য় এযকভ স্থান মতদুয ম্ভফ এমভয় চরুন। 

 জীমফত ফা ভৃত জীফজন্তু রফচাভকনা য় এভন ফাজায ফ াফস্থায় এমভয় চরুন। 

 কযভদন, রকারাকুমর ইতযামদ রথভক মফযত থাকুন। 

 আক্রান্ত ফযক্তিভদয ংস্প  এমভয় চরুন। 

 অুস্থ শুামিয ংস্প  মযায করুন। 

 ভাছ-ভাং বাভরাবাভফ যান্না কভয িাভফন। 

 ফ াফস্থায় ভাস্ক ফযফায কযভফন। 

 ঘন ঘন াফান-ামন মদভয় াত ধুভফন (অন্তত ২০ রভকন্ড মাফৎ)। 

 

১৯. নতুন কভযানা বাইযাভ আক্রান্ত ফযক্তি নািকযভণ থাভ ার স্কযানায কতটা কাম কযী?  

 থাভ ার স্কযানায মদভয় জ্বভয আক্রান্ত ফযক্তিভক নাি কযা মায়। 

 নতুন কভযানা বাইযাভ আক্রান্ত য়ায ২-১৪ মদভনয ভাভঝ অুস্থতাজমনত উগ  (ভমভন-জ্বয, কাম ইতযামদ) রদিা 

মায়। 

 এই বাইযাভ আক্রান্ত য়ায কাযভণ মমদ                                                           

            ।                                                         । 

 

 ২০. ভায কাভভ রকামবড-১৯ ছায় ?  

                 -                                                 । 

২১. গৃামরত শু মক রনাভবর কভযানা বাইযা ছাভত াভয ? 

                 (    -     /            )                                                              । 

                                                                    । 
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                                                                    -  -                          

                    । 

২২. রকামবড-১৯ রুগীয ভর-ভুে রথভক মক এই রযাগ ছাভত াভয ?  

                           -                -                                        ।             

                                       -                                        ।        -           

                          ,                                ।                            ,                  

                                                      ।  

২৩. ংক্রমভত জায়গা ফা ংক্রমভত অঞ্চর রথভক আা যাভকজ (যাভকট, রমভন প্লামিক ফযাগ, মরমথন ফযাগ, কাড রফাভডয 

ফাক্স, কাগভজয ফযাগ) রথভক মক রকামবড-১৯ এয ংক্রভণ ভত াভয ? 

                                                                                                  

                                                               -                                      

  ।                                                                                                   

            l                                                   l 

 

২৪. রকামবড-১৯ িুফ তাাতাম ছমভয় ভভছ এভন জায়গায় ফাা ভর ফা এভন জায়গায় অফস্থান কযভর আভায মক কযা 

উমচত?   

                                                                                                      

                                                                    ।              l                   

                                      l                                                            ।      

                                                                                                     

                                                                     -                              

           l                                          -                               ২            

।                                                                                            ।     

       -                                         । 


