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COVID-19 সম্পডকত  আপনাি রক জানা উরিত

নডেল কডিানাোইিাস
• কররোনোভোইরোস একটি ভোইরোস পররবোর যো ঠোন্ডো লোগোর মত অনুগ্র অসসু্থতো থেরক রনউরমোরনয়োর মত

গুরুতর থরোরগর কোরন হরত পোরর।
• এই নতুন ধররের ভোইরোরসর সংক্রমরের কেো মোরকি ন যুক্তরোষ্ট্র সহ অরনক থেরে রররপোর্ি  করো হরয়রে।

প্রভোরবত এলোকোগুরলর একটি হোলনোগোে করো তোরলকোর জনয cdc.gov/coronavirus থেখুন।
• ভোইরোসটি সম্ভবত মোনুষ থেরক মোনুরষর মরধয েড়োরত পোরর, রকন্তু বতি মোরন এর্ো স্পষ্ট নয় কত সহরজ

ভোইরোসটি েড়োয়।
• COVID-19 এর থয উপসগিগুরল সোধোরেত জোনোরনো হয় তোর মরধয আরে জ্বর, কোরে, এবং শ্বোসকষ্ট।
• COVID-19 সহ থবরের ভোগ মোনুষ (80%) অনুভব কররবন থয তোরের প্রচন্ড ঠোন্ডো থলরগরে অেবো ফু্ল

হরয়রে। রকেু মোনুষরক হোসপোতোরল ভরতি  হওয়োর প্ররয়োজন হরত পোরর। থয সব মোনুষরের খুব অসুস্থ হরয়
পরোর ঝুুঁ রক আরে তোরো হরলন বয়স্করো অেবো যোরের অনয থকোন স্বোস্থয সংক্রোন্ত সমসযো আরে।

রন ইয়কত বাসীডেি রক কিা উরিৎ?

রনউ ইয়কি বোসীরের উরচৎ তোরের দেনরিন জীবনযোত্রো অবযোহত রোখো, রকন্তু রনরেিষ্ট রকেু সতকি তো অবলম্বন করোাঃ
• ফু্লরয়র ের্ রনন - খুব থেরর হয়রন। যরেও ফু্লরয়র ের্ আপনোরক COVID-19 থেরক রক্ষো কররব নো, এটি

ইনফু্লরয়ঞ্জো প্ররতররোধ কররত সোহোযয কররব যোর উপসগি এই কররোনোভোইরোরসর মতই।
• আপনোর কোরে এবং হোুঁরচ একটি টিসুয বো আপনোর হোতো রেরয় ঢোকুন (হোত রেরয় নয়)।
• সোবোন এবং উষ্ণ গরম জল রেরয় অন্তত 20 থসকরন্ডর জনয প্রোয়েই হোত থধোরবন।

o সোবোন বো জল উপলব্ধ নো েোকরল একটি অযোলরকোহল রভরিক হযোন্ড সযোরনর্োইজোর বযবহোর
করুন।

• নো থধোয়ো হোরত থচোখ, নোক, বো মুরখ হোত থেরবন নো।
• যরে আপরন অসুস্থ থবোধ কররন তোহরল বোরড়রত েোকুন।
• আপনোর যরে জ্বর, কোরে এবং/অেবো শ্বোসকষ্ট েোরক, এবং আপরন সম্প্ররত এমন জোয়গোয় যোত্রো করর

েোরকন থযখোরন কররোনোভোইরোস ছড়িরে পরো অব্যোহত আরছ, অেবো এমন কোররো সোরে রনকর্
সংস্পরেি এরস েোরকন রযরন সম্প্ররত থসই সব জোয়গোর থয থকোরনোটিরত যোত্রো করররেন, তোহরল আপনোর
রচরকৎসরকর কোরে যোন।

• আপনোর যরে এই উপসগিগুরল েোরক, রকন্তু যোত্রোর থকোন ইরতহোস নো েোরক, তোহরল বোরড়রত েোকুন এবং
আপনোর রচরকৎসকরক কল করুন।

o আপনোর যরে একজন স্বোস্থয পরররষবো প্রেোনকোরীর সোরে সংযুক্ত হওয়োর প্ররয়োজন হয়, তোহরল
311 এ কল করুন।

o হোস্পোতোরলর কমীরো অরভবোসন রস্থরত সম্পরকি  রজজ্ঞোসো কররবন নো। স্বোস্থয পররচযিো পোওয়ো
একটি “সরকোরী সুরবধো” নয় যো পোবরলক চোজি  থর্স্ট দ্বোরো সনোক্ত করো হরয়রে।

এই সমরয়, রনউ ইয়কি বোসীরের এগুরল করোর প্ররয়োজন দনই:

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/locations-confirmed-cases.html#map
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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• েহররর রভতরর যোত্রো সীরমত করো। 

• সবিজনীন জমোরয়ত এবং সবিজনীন পররবহে এরড়রয় চলনু। 

• আপরন থকোেো থেরক খোবোর আরনন অেবো রকভোরব তো প্রস্তুত কররন তো পররবতি ন কররত হরব নো। 

• অসুস্থ নো হরল থেস মোস্ক পরো। থেস মোস্ক থকবল তখনই সপুোররেকৃত যখন একজন স্বোস্থয পরররষবো 
প্রেোনকোরী তোর রনরেিে থেন। 

o মোনুষ সরুক্ষোমূলক থেস মোস্ক বহু কোররে পররন, যোর মরধয আরে থমৌেমগত অযোলোরজি , েষূে 

অেবো তোরের চোররপোরে েোকো মোনুষরের সোধোরে ঠোন্ডো লোগো থেরক সুররক্ষত করোর জনয। থেস 

মোস্ক পরোর জনয তোরের হয়রোন করো বো লক্ষযরস্থত করো উরচৎ নয়।  

আন্তজত ারতক যাত্রীিা রনডজডেি রনিাপে িাখাি জনয রক কিডত পাডিন? 

• প্রভোরবত এলোকোয় পররহোযি যোত্রো এরড়রয় চলুন। সোম্প্ররতকতম যোত্রো সংক্রোন্ত স্বোস্থয রবজ্ঞরির জনয 
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers থেখুন।  

• আপরন যরে সম্প্ররত মোরকি ন যকু্তরোরষ্ট্রর বোইরর রগরয় েোরকন এবং আপনোর যরে জ্বর, কোরে এবং/অেবো 
স্বোসকষ্ট নো েোরক তোহরল স্বোভোরবকভোরব আপনোর দেনরিন জীবনযোপন করুন রকন্তু এই উপসগিগুরলর 

জনয রনরজরক পযিরবক্ষে করুন। যরে থসগুরল শুরু হয় তোহরল আপনোর রচরকৎসরকর কোরে যোন। 

• আপরন যরে সম্প্ররত মোরকি ন যকু্তরোরষ্ট্রর বোইরর রগরয় েোরকন এবং আপনোর যরে জ্বর, কোরে অেবো শ্বোসকষ্ট 

হরয় েোরক, তোহরল আপনোর রচরকৎসরকর কোরে যোন। 

• যরে আপনোর রচরকৎসক আপনোরক বোরড়রত েোকরত বরলনাঃ 
o জন সমরক্ষ যোওয়ো, সু্কল অেবো কোরজ যোওয়ো এরড়রয় যোন, যতক্ষে নো আপরন অন্তত 72 ঘন্টো 

জ্বর-মুক্ত অবস্থোয় কোটিরয়রেন র্োইরলনল অেবো আইবুরপ্রোরেরনর মত জ্বর কমোরনোর ওষধু 

বযবহোর নো করর।  

o একটি টিসুয বো হোতো রেরয় আপনোর কোরে এবং হোুঁরচ ঢোকুন, হোত রেরয় নয়। 

o সোবোন এবং উষ্ণ গরম জল রেরয় অন্তত 20 থসকরন্ডর জনয প্রোয়েই হোত থধোরবন। সোবোন বো জল 

উপলব্ধ নো েোকরল একটি অযোলরকোহল রভরিক হযোন্ড সযোরনর্োইজোর বযবহোর করুন। 
 

প্রকৃত তথ্য দথ্ডক েয়ডক পথৃ্ক কিা এবং লজ্জা বা দবইজ্জরতি রবরুডে সতকত তা অবলম্বন কিা 
গুরুত্বপরূ্ত।  

থসোেোল রমরিয়ো এবং সংবোরের অরনক তেয রবজ্ঞোন বো প্রকৃত তরেযর উপর রভরি করো নয় এবং আপরিকর, 

অবমোননোকর এবং জোরতরবরদ্বষী। আপনোর বনু্ধ, প্ররতরবরে এবং সহকমীরের সহোয়তো প্রেোন করুন তোরের সোরে 

এই বোতি োটি সরক্রয়ভোরব থেয়োর করর এবং ভুল তরেযর প্রচোর প্ররতহত করর। COVID-19 সম্পরকি  তেয রবশ্বস্ত উৎস 

থেরক প্রোি করুন থযমন রনউ ইয়কি  রসটির স্বোস্থয েির, CDC এবং ওয়োর্ল্ি  থহলে ওগিোনোইরজেন (WHO) থেরক। 

 
আপনোরক যরে জোরত, জোরতগত উৎস অেবো অনযোনয পররচরয়র জনয হয়রোন করো হয়, আপরন দবষরমযর বো 
হয়রোরনর ররপররোর্ কররত পোররন NYC করমেন অন রহউমযোন রোইর্রস 311 নম্বরর কল করর এবং 
“মোনবোরধকোর” বরল।  

 
আপরন যরে চোপ বো উেরবঘ্ন থবোধ কররন, NYC ওরয়রলর সোরে থযোগোরযোগ করুন 888-NYC-WELL (888-692-

9355) নম্বরর অেবো 65173-থত থর্ক্সর্ বোতি ো পোঠোন। NYC ওরয়ল একটি থগোপনীয় থহল্প লোইন থযখোরন প্ররেক্ষে 

প্রোি পরোমেিেোতোরো 24/7 পরররষবো প্রেোন কররন, তোরো সংরক্ষি সহোয়তোমূলক থেরোরপ, সঙ্কর্কোলীন কোউরেরলং, 
এবং আচরেগত স্বোরস্থযর রচরকৎসোর সংরযোগ প্রেোন কররন 200টিরও থবরে ভোষোয়। 

http://www.nyc.gov/health/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/
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পরিরিরতি পরিবতত ন দযোডব ঘেডব, দসই অনুযায়ী রনউ ইয়কত  রসটি স্বািয েপ্তি তাি সপুারিশগুরল 

পরিবতত ন কিডত পাডি।  
 

http://www.nyc.gov/health/coronavirus

