BENGALI / BENGALI
কররোনোভোইরোস ররোগ (COVID-19): প্রস্তুত থোকুন তথযপত্র
কানাডার স্বাস্থ্য ব্যব্স্থ্াসমূহ কানাডায় উত্থাপিত ককইসসমূহহর ব্যািাহর প্রপতক্রিয়া করহত প্রস্তুত, তহব্ কেহে ব্যািক
অসুস্থ্তা হহে ব্যক্রি এব্ং সম্প্রোয়সমূহ প্রস্তুত হওয়া জরুরী।

অপিম িপরকল্পনা করুন
আিপন ব্া িপরব্াহরর ককানও সেসয যপে অসুস্থ্ হহয় িহ়ে এব্ং যহের প্রহয়াজন হয আিপন কী করহব্ন তা পব্হব্চনা
করার জনয সময় পনন। পচন্ত করুন:
•

আিনার এব্ং আিনার িপরব্াহরর জনয আিনার কী কী খাব্ার এব্ং সরব্রাহ প্রহয়াজন

•

আিনার কী কী ঔষধ প্রহয়াজন হহব্, কসই সাহে সমহয়র আাহে আিনার কপ্রসক্রিিোন পরপনউ এব্ং পরপিে
করা

আিনার িপরব্ার, ব্ন্ধুব্ান্ধব্ এব্ং প্রপতহব্েীহের সাহে আিনার িপরকল্পনাগুপে পনহয় আহোচনা করুন এব্ং
প্রহয়াজহনর সময় কিান, ই-কমইে ব্া কেক্সে কমহসজ-এর মাধযহম এহক অিহরর খব্র কনয়ার একটে িদ্ধপত স্থ্ািন
করুন।

প্রস্তুত হউন
হাহত সরব্রাহ রাখুন যাহত অসুস্থ্ হহয় ি়েহে আিনার ব্াপ়ে কেহ়ে যাওয়ার েরকার না হয়। প্রপতব্ার ককনাকাো
করার সময় আিনার কাহেে কহয়কটে অপতপরি ব্স্তু যুি করুন। এটে সরব্রাহকারীহের উির কব্াঝা কম কহর এব্ং
আিনার উির আপেক
ে কব্াঝাও কপমহয় আনহত সহায়তা কহর।

সরব্রাহ:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

শুকহনা িাস্তা এব্ং চাে
িাস্তা সস
কযান্ড (ধাতু িাহে রপিত) সুযি, োকসব্ক্রজ এব্ং মেরশুটে
কিাষা িশুর খাব্ার ও সরব্রাহ
কমহয়পে স্বাস্থ্য িণ্য
োহমাপমোর
ে
ডায়ািার
সাব্ান
এযােহকাহে পিপিক হযান্ড সযাপনোইজার
জ্বর হ্রাস করার ঔষধ ( প্রাপ্তব্য়স্ক এব্ং পেশুহের জনয এপসোপমহনাহিন ব্া আইব্ুহপ্রাহিন)
মুহখর টেসুয
েয়হেে কিিার
কােহজর কতায়াহে
প্লাপিহকর আব্জেনার ব্যাে
োো-ব্াসন কধাওয়ার সাব্ান
কাি়ে কধাওয়ার সাব্ান
পনয়পমত ব্যব্হাহরর ঘর িপরষ্কাহরর িণ্য

•

েি-িৃহের জীব্াণ্ুনােক, ব্া যপে না িাওয়া যায় তহব্ ঘনীিূ ত (5%) তরে পিচ এব্ং ঘনত্ব হ্রাহসর জনয একটে
িৃেক ধারক

সুস্থ্ োকুন এব্ং পব্স্তার সীপমত করুন
•
•
•
•
•
•

•

সব্ সময় োরীপরক েূরত্ব অনুেীেন করুন
কমিহি 20 কসহকহন্ডর জনয আিনার হাত সাব্ান এব্ং উষ্ণ জে পেহয় প্রায়েই ধুহয় কিেুন।
আিনার ব্াহু ব্া আক্রস্তহন হাাঁপচ ব্া কাপে পেন।
হযান্ডহেক, আপেঙ্গন ব্া চু ম্বহনর িপরব্হতে হাত না়োন।
যখন পি়ে োহক না, কসই সময় ককনাকাো কহর ব্া েণ্ িপরব্হন ব্যব্হার কহর জনাকীন স্থ্াহন
ে
আিনার
সংস্পে েকমান
আিপন জাহনন এমন অসুস্থ্হেরহক ঘহর োকহত উৎসাপহত করুন যতিণ্ না িযন্ত
ে তাহের আর ককানও
েিণ্ কেখা না কেয়।
আিপন যপে অসুস্থ্ হহয় িহ়েন, তাহহে যতিণ্ না িযন্ত
ে আিপন আর ককানও েিণ্ কেখাহেন না ততিণ্
িযন্ত
ে ব্াপ়েহত োকুন। আিনার স্বাস্থ্যহসব্া কিোোর ব্া স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য কতৃি
ে হির সাহে কযাোহযাে করুন
এব্ং তাহের েিণ্গুপে ব্েুন। িরব্তীহত কী করহব্ন তারা আিনাহক কস সম্পহকে িরামে কেহব্ন।
ে

অব্েত োকুন
কহরানািাইরাস সম্পপকেত আরও তহেযর জনয:

1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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