কর োনো ভোই োস 2019 কক ?
এ (করোনা) ভাইরাস হলো 2019 সালে আবিস্কিত একটি নতুন
ভাইরাস যা এই মুহূরত
্ ে বিশ্বব্যাপী প্রচলন রয়েছে /
ককভদ-19 কক ?
কভিদ-19 হলো ভাইরাস দ্বারা স্রিষ্ট একটি রোগ /
ককভদ-19 এ

লখ্খন গুরলো কক কক ?

সর্বাধিক দেখা দেয়া লখ্খন গুলো হলো-জ্বর, ক্লান্তি বা দূর্বলতা এবং শুষক
্ কাশি
/
এ ভাইরাসে আক্রান্ত কিছু কিছু রোগীর খেত্রে মাথা ব্যথা, নাকের সমস্যা-নাক দিয়ে
পানি পরা, গলা ব্যথা অথবা দায়রিয়া দেখা দিতে পারে / এ লখ্খন গুলো ধীরে ধীরে
প্রাথমিক ভাবে শুরু হয় /
আবার কিছু লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে তবে তাদের খেত্রে কোন লখ্খন দেখা
য়াযনা এবং অসুস্হয
্ বোধ করেন না / সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি
উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় কোন চিকিত্সা ছারাই সুস্হ্য হয়ে উঠে /
যাইহোক, কিছু রোগী
ধারন করে থাকে /

খুব গুরত
ু র অসুস্হ্য হয়ে পরে, কিছু খেত্রে মারাত্বক আকার

সাধারণত যে সকল ব্যক্তির বয়স 65 বছরের উপরে এবং যারা পুর্ব থেকেই বিভিন্ন
শারিরীক সমস্যায় ভুগছে তাদের জন্যে এটা গুরত
ু র আকার ধারন করতে পারে /
ককভোরে এই র োগ ছ োয় ?
কভিদ-19 আক্রান্ত কোন ব্যক্তির হাাঁচি-কাশি বা নি:শ্বাসের ছোট ছোট
কনার দ্বারা এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তির মধ্যে নাক ও মুখের মাধ্যমে
ছরিয়ে থাকে /
হাাঁচি-কাশির বা নি:শ্বাসের কনা গুলো আমাদের চারপাশের ব্যবহারিত
(যেমন-মোবাইলফোন,দরজার-হাতল,কাগজ-কলম ইত্যাদি)দ্রব্যাদি গুলোতে
অবস্হান করে এবং সে সকল দ্রব্যাদি যখন অন্য কোন ব্যক্তি তা
ব্যবহার করার পর, নাক-মুখ স্পর্শ করে, তখন আক্রান্ত হওয়ার
সম্ভাবনা থাকে/

ভ্রমন েো যোত্রোকোলীন অেস্হোয় আকম েো পক েোর
তোহরল কক ক রেো ?

রকহ যকদ অসুসহ
্ য রেোধ কক

যদি আপনি বিমান বন্দরে (এয়ারপোর্ট) থাকা অবস্হায় অসুস্থ্য বোধ করেন এবং
সেখানে যদি কর্তব্যরত আই,ও,এম(IOM) কর্মী থাকে তাহলে তাকে সতর্ক করুন
যে আপনাকে সহায়তা করবে/ আপনার যদি শ্বাসনালীর সমস্যার লখ্খন দেখা দেয়,
তাহলে মাস্ক(musk) পরিয়ে পূনরায় কনফার্ম হওয়ার জন্য বিমান বন্দরের ক্লিনিকে
নেয়া হবে /
যদি আপনি বিমানের ভিতর অসুস্হ্য বোধ করেন-তাহলে অনুগ্রহ করে
কর্তব্যরত বিমানবালা কে সতর্ক করুন, সে বিমানের রীতি নীতি অনুযায়ী
ব্যবস্হা গ্রহন করবে /
যদি ভ্রমনরত দলের সাথে আই,ও,এম (IOM ) মেদিক্যাল সাহায্যকারী
থাকে,তাহলে অনুগ্রহ করে তাকে সতর্ক করুন /
ভ্রমনকোলীন অেস্হোয় রনোরভল কর োনো ভোই োস 2019 রেরক আকম ককভোরে
কনরে কন োপত্তো ও প্রকতর োধ ক রত পোক ?
1. যে সকল মানুষ আক্রান্ত বা সংক্রামিত হয়েছে তাদের থেকে দুরত্বে
থাকুন / সম্ভব হলে কমপখ্খে এক মিটার দুরত্ব রাখুন /
2. হাাঁচি-কাশি দেওয়ার পূর্বে টিস্যু বা হাতের কনুই ব্যবহার করুন, হাত
ব্যবহার হতে বিরত থাকুন ! ব্যবহারিত টিস্যুটি ময়লার পাত্রে (Trash)
ফেলে দিয়ে হাত পানি দিয়ে ধুয়
াঁ ে পরিস্কার করুন বা স্যানিটারীজ
অ্যালকোহল দ্রব্য ব্যবহার করুন /

3. নাক-চোখ-মুখ স্পর্শ হতে বিরত থাকুন /

4. মাঝে মাঝে সাবান-পানি দিয়ে হাত কমপখ্খে বিশ (20 sec.) সে: ধোাঁয়ে
পরিস্কার রাখুন অথবা সাবান পানি না থাকলে হাত স্যানিটারীজ দ্রব্য
দিয়ে পরিস্কার রাখুন /
কোন কিছু জানতে চান ? কোন ইতস্তত: না করে আই,ও,এম (IOM) সদস্য
কে জিগ্গেস করুন /
নিরাপদে থাকুন এবং ভ্রমন করুন !

