BENGALI / BENGALI

কররোনোভোইরোস ররোগ (COVID-19) সম্পর্কিত তথ্য জোনু ন
COVID-19 হচ্ছে কচ্ছরোনভোইরোস দ্বোরো সৃষ্ট একটি অসুস্থতো। হহউম্যোন কচ্ছরোনভোইরোসগুহি সর্জনীন
ব
এর্ং
সোধোরণতঃ সোধোরণ ঠোন্ডোর ম্চ্ছতো হোিকো অসুস্থতোর সোচ্ছে জহ়িত।
হহউম্যোন কচ্ছরোনভোইরোচ্ছসর িক্ষণগুহি খুর্ হোিকো র্ো গুরুতর হচ্ছত পোচ্ছর েমম্ন:
•
•
•

জ্বর
কোহি
শ্বোসকষ্ট

ভোইরোচ্ছসর সংস্পচ্ছি বআসোর পচ্ছর িক্ষণগুহি েেখো হেচ্ছত 14 হেন সম্য় িোগচ্ছত পোচ্ছর।
কচ্ছরোনভোইরোসগুহি সোধোরণত েকোনও সংক্রোহম্ত র্যক্তির ম্োধযচ্ছম্ ছহ়িচ্ছয় পচ্ছ়ি এই ভোচ্ছর্:
•
•
•

কোহির র্ো হোাঁহির ে োাঁিোর ম্োধযচ্ছম্
স্পি বকরো র্ো হযোন্ড-চ্ছিক-এর ম্চ্ছতো র্যক্তিগত েমোগোচ্ছমোচ্ছগর ম্ধযচ্ছম্
এম্ন হকছু স্পি বকরো মোহোচ্ছত ভোইরোস রচ্ছয়চ্ছছ, তোরপচ্ছর হোত েধোওয়োর আচ্ছগই েসই হোত হেচ্ছয়
আপনোর েিোখ, নোক র্ো ম্ুখ স্পি বকরোর ম্োধযচ্ছম্

এই ভোইরোসগুহি র্োয়ুিিোিি ( চ্ছভহিচ্ছিিোন) হসচ্ছেচ্ছম্র ম্োধযচ্ছম্ র্ো জচ্ছির ম্োধযচ্ছম্ ছ়িোয় র্চ্ছি জোনো েনই।
সংক্রম্চ্ছণর হর্স্তোর েরোধ করোর সচ্ছর্োত্তম্
ব
উপোয় হ'ি:
•
•
•
•
•
•
•

আপনোর হোত সোর্োন এর্ং জি হেচ্ছয় কম্পচ্ছক্ষ 20 েসচ্ছকচ্ছন্ডর জনয ধুচ্ছয় ে িুন
আপনোর েিোখ, নোক র্ো ম্ুখ স্পি বকরো েেচ্ছক হর্রত েোকুন, হর্চ্ছিষত আচ্ছধোয়ো হোত হেচ্ছয়
অসুস্থ র্যক্তিচ্ছের সচ্ছে ঘহনষ্ঠ েমোগোচ্ছমোগ হচ্ছত হর্রত েোকুন
আপনোর জোম্োর হোতোর ম্চ্ছধয কোহি এর্ং হোাঁহি েেচ্ছর্ন হোচ্ছত নয়;
সর্ সম্য় িোরীহরক েূরত্ব অনুিীিন করুন
অচ্ছনযর ম্চ্ছধয অসুস্থতো ছ়িোচ্ছনো এ়িোচ্ছত আপহন অসুস্থ হচ্ছি র্োহ়িচ্ছত েোকুন
আপনোর িোরপোচ্ছির েিোকজন এর্ং পৃষ্ঠগুহিচ্ছক সুরহক্ষত রোখোর জনয একটি নন-চ্ছম্হিচ্ছকি ম্োস্ক র্ো
ম্ুচ্ছখর আেোেন ( অেোৎ
ব
োাঁক ছো়িোই নোক এর্ং ম্ুখ পুচ্ছরোপুহর ঢোচ্ছক এম্নভোচ্ছর্ হনহম্তব এর্ং কোচ্ছনর
িুপ দ্বোরো ম্োেোর সচ্ছে র্োাঁধো) পহরধোন করুন

দ্রষ্টর্য: কোনোিো সরকোর েকোয়োচ্ছরিোইন আইন-এর অধীচ্ছন একটি জরুহর আচ্ছেি কোমকর
ব কচ্ছরচ্ছছ। এই
আচ্ছেচ্ছির অে বহ'ি েম COVID-19-এর হর্স্তোর সীম্োর্দ্ধ করচ্ছত হর্ম্োন, সম্ুদ্র র্ো স্থিপচ্ছে কোনোিোয় প্রচ্ছর্িকোরী
প্রচ্ছতযকচ্ছক 14 হেচ্ছনর জনয র্োহ়িচ্ছত েোকচ্ছত হচ্ছর্। 14 হেচ্ছনর সম্য়কোি আপহন কোনোিোয় প্রচ্ছর্চ্ছির হেন েেচ্ছকই
শুরু হয়।
•
•

আপহন মহে ভ্রম্ণ কচ্ছর েোচ্ছকন এর্ং েকোনও িক্ষণ নো েোকচ্ছি আপনোর অর্িযই পৃেকীকরণ ( স্বহর্ক্তেন্ন) করচ্ছত হচ্ছর্।
আপহন মহে ভ্রম্ণ কচ্ছর েোচ্ছকন এর্ং িক্ষণ েোকচ্ছি আপনোচ্ছক অর্িযই হর্ক্তেন্ন হচ্ছত হচ্ছর্।

কচ্ছরোনোভোইরোস সম্পহকবত আরও তচ্ছেযর জনয:

•
•
•

1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca
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