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কররোনোভোইরোস ররোগ (COVID-19) গভভোবস্থো, প্রসবোবস্থো এবং নবজোরের যত্নশীলেো:

COVID-19 চলোকোলীন মোর়েরের জনয পরোমশ ভ
গভভোবস্থো
COVID-19 মহোমোরী চলোকোলীন গভভবেী হও়েোটো মোনসসক চোরপর কোরন হরে পোরর এবং আপনোর গভভোবস্থো
এবং অনোগে সশশুর উপর ভোইরোরসর প্রভোব সম্পরকভ সচসিে হও়েোটো স্বোভোসবক।
COVID-19 একটট নেু ন ররোগ এবং এটট কীভোরব গভভবেী মসহলোরেররক প্রভোসবে করর েো আমরো এখনও
সশখসি। বেভমোরন, এমন রকোনও প্রমোণ রনই যো গভভবেী মসহলোরের COVID-19 হও়েোর উচ্চের ঝুঁ সক আরি, বো
হরলও েোরো আরও গুরুেরভোরব অসস্থ হরবন। গভভোবস্থো়ে রকোনও মো েোর সিোনরক COVID-19 রয সেরে
পোররন েো সনশ্চিে করোর জনয এই মহুরেভ রকোন পযোপ্ত
ভ প্রমোণ রনই। গভভবেী মসহলোরের সনরজরের অসস্থ
হও়েোর হোে রেরক রক্ষো কররে সনম্নসলসখে সোবধোনেো অবলম্বন করো গুরুত্বপূণ :ভ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

গুরুত্বপূণ ভরমসিরকল অযোপর়েন্টরমন্ট বযেীে যেটো সম্ভব বোস়িরে েোকন, এবং সম্ভব হরল বোস়ি রেরক
কোজ করুন।
রটসলরফোন বো সভসিও কনফোররন্স এযোপর়েন্টরমরন্টর সম্ভোবনো সম্পরকভ আপনোর িোক্তোর, প্রসূসে
সবরশষজ্ঞ বো ধোত্রীর সোরে কেো বলন।
সচসকৎসোর উরেশয বযসেে আপনোর বোস়িরে েশণোেীরের
ভ
আসোটো এস়ির়ে চলন।
সোবোন এবং জল সের়ে প্রো়েশই কমপরক্ষ 20 রসরকরের জনয আপনোর হোে ধর়ে সনন, বো েো যসে নো
পোও়েো যো়ে, েরব এযোলরকোহল-সভসিক হযোে সযোসনটোইজোর বযবহোর করুন।
শোরীসরক েূরত্ব অনশীলন করুন। অনযরের রেরক কমপরক্ষ েই সমটোর েূরত্ব বজো়ে রোখন।
আপনোর মখ, নোক এবং রচোখ স্পশ ভকরো এস়ির়ে চলন।
জনসমরক্ষ েোকোকোরল ঘন ঘন স্পশ ভকরো পৃষ্ঠগুসলরক স্পশ করো
ভ
এস়ির়ে চলন।
জনোকীণ ভস্থোন এবং ভীর়ির সম়েগুসল এস়ির়ে চলন। প্রর়েোজনী়ে দ্ররবযর জনয রেোকোরন সীসমে
আসোযোও়েো করুন।
সবজনীন
ভ
যোেো়েোে-মোধযরম ভ্রমণ করো এস়ির়ে চলন।

রযসব গভভবেী মসহলোরের COVID-19 রেরক জটটলেোর ঝুঁ সক রর়েরি েোরের মরধয যোরের হৃেসপণ্ড বো
ফসফরসর ররোগ, িো়েোরবটটস বো েবলভ প্রসেররোধ ক্ষমেো অিভুক্ত
ভ রর়েরি েোরের অসেসরক্ত সেকভেো অবলম্বন
করো েরকোর, রযমন:
•
•

পসরবোর, প্রসেরবশী বো বন্ধরক প্রর়েোজনী়ে কোজগুসল কররে ( রযমন, রপ্রসশ্চিপশন ঔষধ আনরে, মসে
রকনরে সহো়েেো কররে অনররোধ করুন।
কীভোরব সনরজরক সরক্ষো কররবন এবং আপনোর সনধোসরে
ভ
ওষধ এবং সচসকৎসো সরবরোরহর রয পযোপ্ত
ভ
পসরমোণ রর়েরি েো কীভোরব সনশ্চিে কররবন রস বযোপোরর আপনোর স্বোস্থযরসবো সরবরোহকোরীর সোরে
কেো বলন।

গে 14 সেরন আপসন যসে কোনোিোর বোইরর ভ্রমণ করর েোরকন, বো যোর COVID-19 আরি বো েোকরে পোরর েোর
সোরে ঘসনষ্ঠ রযোগোরযোগ হর়ে েোরক, েোহরল আপনোরক পৃেকীকরণ (স্ব-সবশ্চিন্ন হরে হরব।
যসে আপনোর COVID-19 ধরো পর়ি েোরক, বো COVID-19 এর জনয রকোনও লযোব পরীক্ষোর ফলোফল রশোনোর
জনয অরপক্ষো কররিন, আপনোরক অবশযই বোস়িরে সবশ্চিন্ন হরে হরব।

প্রসবোবস্থো
COVID-19 মহোমোরী চলোকোলীন জন্ম রেও়েোটো মোনসসক চোপ সৃটি কররে পোরর। েুঃখীে, ভীে বো সবভ্রোি রবোধ
করোটো স্বোভোসবক। সিোন প্রসরবর সম়ে রকোনও মো েোর সিোনরক COVID-19 রয সেরে পোরর রসটোর পযোপ্ত
ভ
প্রমোণ বেভমোরন রনই। COVID-19 কীভোরব আপনোর জন্ম পসরকল্পনো এবং জরন্মর পরর কীভোরব আপনোর
পসরবোররক প্রভোসবে কররে পোরর রস সম্পরকভ আপনোর স্বোস্থযরসবো সরবরোহকোরীর সোরে কেো বলো গুরুত্বপূণ :ভ
•

•
•

•

আপসন যসে রকোনও হোসপোেোল বো জন্ম রকরে জন্ম রেও়েোর পসরকল্পনো কররন, েরব আপনোর স্বোস্থয
পসরকল্পনো প্রেোনকোরীর সোরে আপনোর জন্ম পসরকল্পনো এবং COVID-19-এর কোররণ কীভোরব এটট
পসরবেভরনর প্রর়েোজন হরে পোরর রস সম্পরকভ কেো বলন।
সহো়েেো প্রেোনকোরী এবং েশনোেী
ভ
সম্পসকভে COVID-19 নীসে সম্পরকভ জোনন।
আপসন যসে বোস়িরে জন্ম রেও়েোর পসরকল্পনো করর েোরকন েরব আপনোর প্ররেরশ বো অঞ্চরল এখনও
বো়িীরে প্রসরবর রকোনও সবকল্প আরি সকনো এবং আপনোর বোস়ির পসররবশ রয সনরোপে েো সনশ্চিে
করোর জনয সেকভেো অবলম্বন করো উসচে সকনো রস সম্পরকভ আপনোর ধোত্রীর সোরে কেো বলন।
আপনোর যসে COVID-19 েোরক েরব এটট কীভোরব জন্ম রেও়েোর রক্ষরত্র প্রভোব রফলরে পোরর রস
সম্পরকভ আপনোর স্বোস্থযরসবো সরবরোহকোরীর সোরে কেো বলন।

প্রর়েোজন অনযো়েী আপনোর স্বোস্থযরসবো সরবরোহকোরী আপনোর বো আপনোর সিোরনর বযোপোরর অনযোনয
সবরশষরজ্ঞর সোরে পরোমশ ভকররে পোররন।

সশশুর যত্ন
যসে সম্ভব হ়ে েরব সচসকৎসোর প্রর়েোজন িো়িো আপনোর এবং আপনোর সশশুর বো়িী রির়ি যোও়েো উসচে হরব
নো। একটট সশশুর জরন্মর পর েোরো অরনযর রেরক COVID-19 রপরে পোরর, েোই সংিমরণর সবস্তোর ররোধ করোর
জনয যেোযে বযবস্থো রনও়েো গুরুত্বপূণ।ভ আপনোর যসে COVID-19 হর়ে েোরক বো মরন হ়ে রয আপনোর COVID-19
আরি, েরব আপনোরক অবশযই সনরজর ঘরর সনরজরক সবশ্চিন্ন করর রফলরে হরব। এর মরধয অিভুক্ত
ভ রর়েরি
আপনোর বোস়িরে, রকবলমোত্র সশশুটট িো়িো, শোরীসরক েূরত্ব অনশীলন করো। আপসন আপনোর সনরজর এবং
আপনোর বোচ্চোর ত্বরকর-সোরে-ত্বক ধরর রোখরে পোররন এবং চোইরল আপনোর সিোরনর ঘররই েোকরে পোররন,
সবরশষে বরকর েধ খোও়েোরনোর সম়ে এবং বন্ধরনর ( বশ্চেং-এর জনয।

2

আপনোর যসে লক্ষণ েোরক (লক্ষণগুসল হোলকো হরলও আপনোর বোচ্চোরক ভোইরোস ি়িোরনো এ়িোরে আপনোর
সম্ভোবয সমস্ত সোবধোনেোসমূহ অবলম্বন করো উসচে:
•
•
•

•

আপনোর সশশু এবং অনযোনয সশশুরের স্পশ ভকরোর আরগ এবং পরর প্রো়েশই আপনোর হোে ধর়ে সনন।
যেোযে শ্বোস-প্রশ্বোরসর সশিোচোররর অনশীলন করুন
আপসন যখন আপনোর সশশুর সনকটবেী হরবন ( সবরশষে: 2 সমটোররর কম সবরশষ করর খোও়েোরনোর
সম়ে একটট নন-রমসিরকল মোস্ক বো মরখর আিোেন পসরধোন করুন( অেোৎ
ভ ফোুঁক িো়িোই নোক এবং
মখ পররোপসর ঢোরক এমনভোরব সনসমেভ এবং কোরনর লপ দ্বোরো মোেোর সরে বোুঁধো
সনশ্চিে করুন রয আপনোর আরশপোরশর পসররবশটট পসরষ্কোর এবং অনরমোসেে শক্ত-পৃরষ্ঠর
জীবোণনোশক দ্বোরো জীবোণমক্ত করো হর়েরি।

স্তনযপোন করোরনোর পরোমশ ভরেও়েো হ়ে, যখন সম্ভব, কোরণ এরে অরনকগুসল স্বোস্থয সসবধো রর়েরি এবং শশশব
এবং শশশবকোরল সংিমণ এবং অসস্থেোর সবরুরে সবোসধক
ভ
সরক্ষো সরবরোহ করর। রয ভোইরোসটট COVID-19এর কোরণ রসটো মোর়ের েরধ পোও়েো যো়ে সন। স্তনযপোন করোরনো আপনোর সশশুর জনয গুরুত্বপূণ ভখোেয সরক্ষো
সোধন কররে পোরর।
আপনোর যসে COVID-19 হর়ে েোরক বো মরন কররন রয হর়েরি, েখন খোও়েোরনোর সম়ে উপররর েোসলকোভুক্ত
সেকভেো অনসরণ করুন। এিো়িোও, সপেোমোেোর সনম্নসলসখে সবষ়েগুসল সবরবচনো করো উসচে:
•
•

•

নোসসংভ বোসলশ বযবহোর কররল, প্রসেবোর বোচ্চোরক খোও়েোরনোর সম়ে বোসলরশ একটট পসরষ্কোর রেো়েোরল
রোখন।
যসে স্তন পোম্প ( েধ সনষ্কোশন যন্ত্র বযবহোর করর েোরকন েরব প্রসেটট বযবহোররর আরগ এবং পরর
সোবধোনেোর সোরে আপনোর সরঞ্জোম সনবীজন করুন। েরল সোবোন ( অেোৎ
ভ বোসন রধোও়েোর সোবোন এবং
গরম জল সের়ে প্রসেটট বযবহোররর পরর পোম্প/পোত্র ধর়ে রফলন। 10-15 রসরকরের জনয গরম জল
সের়ে ধর়ে রফলন।
রবোেল বো স্তন পোম্প অনযরক বযবহোর কররে রেরবন নো।

আপসন যসে বরকর েধ খোও়েোরে বো সন়েসমে সশশুর যত্ন কররে অসস্থ রবোধ কররন েরব রকোন স্বোস্থযবোন
প্রোপ্তব়েস্করক সশশুরক খোও়েোরে এবং যরত্ন কররে অনররোধ কররে উৎসোসহে করো হরি। রযরহেু বোস়িরে
COVID-19 রর়েরি, েোরের উসচে হরব সশশুর যত্ন রনও়েোর সম়ে একটট নন-রমসিরকল রফস মোস্ক বো মরখর
আিোেন পসরধোন করো এবং ঘন ঘন হোে রধো়েো।

আপনোর সশশুর জন্মরিোর েশনেীগণ
ভ
আপনোর সিোরনর জরন্মর পরর বন্ধগণ এবং পসরবোরবগ ভএরস আপনোর সিোরনর সোরে রেখো কররে চোইরে
পোরর। সচসকৎসোর উরেশয বযেীে েশনোেীরের
ভ
অনমসে রেও়েো উসচে ন়ে। এটট খব কটিন হরে পোরর, েরব
আপনোর পসরবোররক সরসক্ষে রোখো জরুরী। ভোচুভ়েোল েশনভ এবং অনলোইন সরঞ্জোম বযবহোর করর আপসন
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আপনোর নেু ন সিোরনর জন্ম উেযোপন কররে পোররন। অবরশরষ, পসরবোর এবং বন্ধগণ আপনোরক এবং
আপনোর সশশুরক বযশ্চক্তগেভোরব রেখরে, ধররে এবং আসলেন কররে সক্ষম হরব – মরন রোখোর রচিো করুন
রয এটো অস্থো়েী এবং এই মহুরেভ আপনোর পসরবোররক COVID-19 রেরক রক্ষো করোর জনয শোরীসরক েূরত্বই রসরো
উপো়ে।

মোনসসক সোস্থয
COVID-19-এর সম়ে সপেৃমোেৃত্ব একটট চযোরলঞ্জ হরে পোরর এবং গভভবেী/প্রসরবোির মসহলোরো মোনসসক স্বোস্থয
সংিোি সমসযোর ঝুঁ সকরে রবসশ েোরকন। এই সমর়ে, এই ঝুঁ সকগুসল আরও রবসশ হরে পোরর এবং আপনোর
সহো়েেো এবং সংস্থোনগুসল বযবহোর করোর সসবধো নোও েোকরে পোরর, যো আপনোর সোধোরণে রেরক েোরক। এই
কটিন সমর়ে েোরের মোনসসক স্বোস্থয সম্পরকভ কেো বলরে বোবো-মোরক পসরবোর, বন্ধবোন্ধব, সম্প্রেোর়ের সহো়েেো
এবং েোরের স্বোস্থযরসবো সরবরোহকোরীর প্রসে হোে বো়িোরে উৎসোহ রে়েো হর়ে েোরক।

কররোনোভোইরোস সম্পরকভ আরও েরেযর জনয:
Canada.ca/coronavirus
অেবো রযোগোরযোগ করুন

1-833-784-4397

গভভোবস্থো সম্বরন্ধ আরও েরেযর জনয:
www.pregnancyinfo.ca–রে যোন
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