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প্রতিবন্ধী বযক্তিদের জন্য এবং পক্ষ থেদে COVID-19 িেয 

 

COVID-19 েী? 

• এটি একটি নতুন অসুস্থতা যা সারা বিশ্বে 

ছব়িশ্বে প়িশ্বছ। 

• এটির উপনাম হশ্ব া কশ্বরাশ্বনাভাইরাস।   

 

 আপতন্ তেভাদব সংক্রতিি হন্?  

• COVID-19-এ সংক্রবমত একজন িযক্তি 

বনশ্বজর জীিাণুর মাধ্যশ্বম আপনাশ্বক 

সংক্রবমত কশ্বর।  

• যখন তারা কাশ্বেন অথিা হা াঁশ্বেন তাশ্বের 

জীিাণু িাতাশ্বস, আপনার মশ্বধ্য এিং অনযানয 

িস্তুর ওপর েশ্ব  আশ্বস।   

• আপনার মুখ, নাক এিং আপনার চোশ্বখর 

মাধ্যশ্বম জীিাণু আপনার েরীশ্বরর মশ্বধ্য 

প্রশ্বিে কশ্বর।  
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আপন্ার িদযয এটি প্রদবশ েরদে তে হদব?  

 

 

 

যবে আপনার এগুব  হে তাহশ্ব  এটির অথ থ 

এই নে চয আপনার মশ্বধ্য কশ্বরানাভাইরাস 

আশ্বছ। অশ্বনক চ াশ্বকশ্বের জ্বর অথিা কাবে 

হে। আপনার সাধ্ারণ কাবে অথিা ফ্ ু হশ্বত 

পাশ্বর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.4° (38 C) বা 
তার থেকে থবশী 
জ্বর 

বনিঃোস বনশ্বত কষ্ট 

কাবে 
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আতি অসুস্থ হদে আিার েখন্ তিতেৎসেদে েে েরা উতিি?  

● আপবন চেশ্বের িাইশ্বর বিশ্বে থাকশ্ব  ক  

করুন।  

● আপবন ভাইরাশ্বস সংক্রবমত কারও 

সংস্পশ্বে থ এশ্বস থাকশ্ব  ক  করুন।  

● যবে আপবন এমন চকানও জােিাে বিশ্বে 

থাশ্বকন চযখাশ্বন COVID-19 সংক্রবমত 

িযক্তিশ্বের বেবকৎসা করা হশ্বেশ্বছ তাহশ্ব  

ক  করুন। 

     আপন্ার ডািারদে েে েরুন্, অতিদস যাদবন্ ন্া।  

 

   আপতন্ েি অসুস্থ হদি পাদরন্?  

● চিবেরভাি চ াশ্বকরা চিবে অসুস্থ হে না।            

এটি সবেথ অথিা ফ্ ু হওোর মশ্বতা। 

● বকছু িেস্ক চ াশ্বকরা এিং প্রবতিন্ধী 

িযক্তিরা গুরুতরভাশ্বি অসুস্থ হশ্বত 

পাশ্বরন। সি থশ্বেশ্বে তাশ্বের হাসপাতাশ্ব  

ভবতথ হওোর প্রশ্বোজন হশ্বত পাশ্বর। 
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আতি তেভাদব সুস্থ োেদি পাতর অেবা সংক্রিণ-িুি োেদি পাতর?  

  আপন্া র হাি যুদে তন্ন্।  

● প্রেুর পবরমাশ্বণ সািান এিং জ  িযিহার 

করুন।  

● অন্তত 20 চসশ্বকশ্বের জনয ধ্ুশ্বে বনন। 

সাহাশ্বযযর জনয 20 পয থন্ত গুনুন।  

●  চেৌো ে িযিহার করার পর অথিা 

সি থসাধ্ারশ্বণ থাকার পর হাত ধ্ুশ্বে বনন 

 (শ্বযমন চকানও চোাশ্বর যাওো)। 

 

● যবে সািান এিং জ  না থাশ্বক তাহশ্ব  হযাে 

সযাবনিাইজার িযিহার করুন। চজশ্বন রাখুন চয 

সািান এিং জ  বেশ্বে হাত চধ্াোই ভা । 

 

 

 

আপনার কনুইশ্বে কােশ্ব  অথিা হা াঁেশ্ব  এটি 

িাতাশ্বস এিং আপনার হাশ্বতর ওপর জীিাণুর 

বিস্তার প্রবতশ্বরাধ্ কশ্বর।  

 

    

 

 

আপন র কনুইয়ে ক শুন অথব  হ াঁচুন। 
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আপন্ার িুখ স্পশ শ েরদবন্ ন্া 

• আপনার চোখ ঘেশ্বিন না। 

• আপনার মুখ স্পে থ করশ্বিন না। 

• আপনার নাক স্পে থ করশ্বিন না। 

মশ্বন রাখশ্বিন, এভাশ্বিই জীিাণু আপনার েরীশ্বর 

প্রশ্বিে কশ্বর।  

  

যবে আপনাশ্বক বনশ্বজর মুখ স্পে থ করশ্বত হে 

তাহশ্ব  একটি টিসুয িযিহার করুন অথিা 

োওোশ্বর স্পে থ করুন। 

 

 

   আপন্ার হাি বযস্ত রাখার প্রোস েরুন্:  

● আপনার হা াঁিুশ্বত চিাকা বেন। 

● একটি চপন বিক করুন। 

● ফিচজি স্পস্পনার িযিহার করুন। 

● হযাে সযাবনিাইজার িযিহার করুন। 

● অনযমনস্তভাকব ফিফিফবফি োটুন। 

● একটি চেস ি  টিপুন। 

● আপনার বিভাইশ্বস চিম চখ ুন। 
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আতি অসুস্থ হদে আিার ো  েরা উতিৎ?  

আপনার িািারশ্বক ক  করুন। হাসপাতাশ্ব  অথিা জরুরী পবরেয থাে 

যাশ্বিন না। 

 

আপনার েরীর আরও খারাপ হশ্ব  আপনার িািারশ্বক ক  করুন। যবে 

আপনার বনিঃোস বনশ্বত অসুবিধ্া হে তাহশ্ব  আিার ক  করুন। আপনার 

িািাশ্বরর পরামে থ চমশ্বন ে ুন। 

 

   আিার েিী অসুস্থ হদে আিার ক  েরা উতিৎ?  

● যবে িািার িশ্ব  চয আপবন অসুস্থ তাহশ্ব  

িাব়িশ্বতই থাকুন। কাশ্বজ যাশ্বিন না। একটি 

কমী সেশ্বসযর সুস্থ হওো পয থন্ত িাব়িশ্বতই 

থাকা উবেৎ। 

● আপনার টিমশ্বক জানান। আপনার চকস 

মযাশ্বনজারশ্বক জানান। 

    

িাব়িশ্বতই 

থাকুন 

টিসুয িযিহার 

করুন, তার পর 

চসগুব  চফশ্ব  

বেন  

অনযানযশ্বের 

সংস্পশ্বে থ আসা 

এ়িান  

িস্তু এিং পৃষ্ঠ 

পবরষ্কার করুন 
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থয বযক্তির সদে আতি বসবাস েতর থস অসুস্থ হদে আিার ক  েরা 

উতিৎ?  

আপন্ার বাত়িদি বসবাসোরী এেজন্ বযক্তির েদরান্াভাইরাস 

সংক্রিণ হদি পাদর অেবা িাদের শরীদর জীবাণু আদে বদে িদন্ 

েরদি পাদরন্।  

• অসুস্থ িযক্তি চথশ্বক অন্তত 6 ফুি েশূ্বর থাকুন। 

• অসুস্থ িযক্তি চয পৃষ্ঠ অথিা খােয স্পে থ কশ্বরশ্বছ 

চসগুব  স্পে থ করশ্বিন না। 

• আপনার হাত ভা ভাশ্বি ধ্ুশ্বত থাকুন। 

• আপন্ার থেস িযাদন্জারদে েে 

েরুন্। আপবন কশ্বেক বেশ্বনর জনয অনয চকাথাও 

থাকশ্বত পাশ্বরন। 

 

  আতি তেভাদব আিার বনু্ধদেরদে অতভবােন্ জান্াব?  

● হাত চম াশ্বিন না। আব ঙ্গন করশ্বিন না। 

মুটষ্ঠ সংঘাত করশ্বিন না।   

●  মুেবক হাসুন, কনুই সংঘাত করুন, চিক্সি 

করুন, ক  করুন, চমশ্বসজ করুন 
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এই তেন্গুতেদি থোোে থযদি পাতর?  

    ব়ি জন্সিাগি থেদে েদূর োেুন্। 

● মুবভ বথশ্বেিার অথিা ম -এ যাশ্বিন না। 

● জন পবরিহন িযিহার করা এব়িশ্বে ে ুন। 

● বেশ্বনর চি াে বভ়ি না থাকার সমে মুবেখানা 

চোকাশ্বন যাশ্বিন। 

                          োরও সদে খােয অেবা পান্ীে  

                          ভাগ েদর খাদবন্ ন্া।  

 

   এই সব োজ েরা থেন্ গুরুত্বপূণ শ?  

● আপবন বক োন আপনার বপতামহ-

বপতামহী অসুস্থ চহাক, োন না চতা?  

● অক্ষমতা সহ কশ্বেকজন িযক্তি 

প্রকৃতভাশ্বি সহশ্বজই অসুস্থ হশ্বে যাে। যবে 

আপনার কারশ্বণ আপনার িনু্ধ অথিা 

পবরিাশ্বরর সেসয অসুস্থ হশ্বে যাে তাহশ্ব  

আপবন অতযন্ত খারাপ অনুভি করশ্বত 

পাশ্বরন। 

  

এিন্ থোন্ও শি থন্ওো থযদি পাদর যার িদে আতি অসুস্থ হব 

ন্া? 

না। কশ্বরানাভাইরাস প্রবতশ্বরাধ্ করার জনয চকানও 

েি অথিা টিকা চনই। 
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   এর তে থোন্ও ওষুয আদে?  

● COVID-19-এর জনয চকানও ওেুধ্ চনই।  

● আপনার সবেথ অথিা ফ্ ু হশ্ব  চয ওেুধ্ চখশ্বে 

থাশ্বকন তা চখশ্বে বনন।  

● প্রেুর পবরমাশ্বণ জ  খান। যশ্বথষ্ট বিশ্রাম বনন। 

আম র বনু্ধরা ভেভীি হদে অেবা খুব ঘাবদ়ি 

থগদে আিার িাদের ো  বো উতিৎ?  

 

● আপনার বিেস্ত কারও সশ্বঙ্গ কথা ি ুন। 

● কীী করশ্বত হশ্বি তার ওপর ধ্ারণার জনয 

আপবন এই পুক্তস্তকাটি তাশ্বেরশ্বক চেখাশ্বত 

পাশ্বরন। 

 

আিার এেটি িােতর আদে। আতি আিার োদজ থযদি পারব ন্া 

বদে তিতিি। 

● যবে আপবন অসুস্থ হন তাহশ্ব  আপনাশ্বক 

িাব়িশ্বতই থাকশ্বত হশ্বি। 

● অশ্বথ থর চেশ্বে স্বাস্থয জরুরী। 

● আপনার িস-চক ি ুন চয আপবন সুস্থ 

অনুভি করশ্বছন না।  

● যবে আপবন অশ্বথ থর িযাপাশ্বর বেবন্তত থাশ্বকন 

আপনার পবরিার, িনু্ধ অথিা টিশ্বমর সাশ্বথ 

কথা ি ুন।  
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 আপন্াদে বাত়িদি োেদি হদে এেটি থযাজন্া তিতর েরুন্।  

❑ আপনার পক্ষ চথশ্বক চক চকনাকািার 

জনয চযশ্বত পাশ্বর?   

❑ আপনার সম্পশ্বকথ জানার জনয চক ক  

করশ্বত পাশ্বর?  

❑ যবে আপনার কমী অসুস্থ িশ্ব  জানাে 

তাহশ্ব  কীী করশ্বিন?  

❑ আপবন আপনার িািাশ্বরর চফান নম্বর 

জাশ্বনন িশ্ব  বনক্তিত হন। 

আপন্ার তিিা এবং উদেগ সম্পদেশ আপন্ার স্ব-ওোেতি থগাটি, 

বনু্ধ অেবা সহদযাগী েিীদের সাদে েো বেুন্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

যবে আপবন কশ্বরানাভাইাস সংক্রবমত একজন 

িযক্তির কাশ্বছ বিশ্বে থাশ্বকন তাহশ্ব  আপনাশ্বক 

িাব়িশ্বত থাকার অনুশ্বরাধ্ করা হশ্বত পাশ্বর। 

একজন িযক্তির েরীশ্বর কশ্বরানভাইাস থাকশ্বত 

পাশ্বর এিং বতবন চকানও অসুস্থতা নাও অনুভি 

করশ্বত পাশ্বরন। অসুস্থ হওোর জনয কশ্বেক বেন 

সমে  াশ্বি। এই ভাইরাস খুি সহশ্বজ ছ়িাে। 

আপবন চতা অনয কাউশ্বক সংক্রবমত করশ্বত 

ইচু্ছক নন। 

 

http://www.gmsavt.org/
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এই পুক্তস্তকাটি ততবর করার উশ্বেশ্বেয বনশ্বেথেনা এিং সহশ্বযাবিতা 

প্রদাকনর জনয ভাম থন্ট উন্নয়ন প্রফতবন্ধী কাউক্তি শ্বক (Vermont 

Developmental Disabilities Council) ধ্নযিাে জানাই। এই 

প্রকােনাটিশ্বক আংবেকভাশ্বি চিৌক্তিক এিং উন্নেনেী  প্রফতবন্ধী 

প্রোেশ্বনর (Administration on Disabilities) কবমউবনটি বনিাশ্বসর 

প্রোসন (Administration for Community Living), U.S. মানি 

এিং স্বাস্থয পবরশ্বেিা বিভাি (U.S. Department of Health and Human Services) এর 

মকযয এেটি সিক াফিতামূলে চুফি দ্বারা সমফেিত। সরকাবর পৃষ্ঠকপাষেতার 

অধ্ীশ্বন প্রকশ্বের োবেত্বগ্রহণকারী অুোনপ্রাপ্তচের তাশ্বের আবিষ্কার এিং উপসংহার 

সম্পশ্বকথ মুিভাশ্বি জানাশ্বনার জনয উৎসাবহত করা হশ্বচ্ছ। অতএব, দফৃিভফি বা 

মতামতগুফল থবৌফিে এবং উন্নয়নশীল প্রফতবন্ধী প্রশাসকনর (Administration 

Disabilities) সরোরী নীফতকে আবফশযেভাকব প্রফতফনফযত্ব েকর না। 
 স্ব-ওকা বত সম্পে এিং প্রযুক্তিিত সহােতা চকন্দ্র (Self-Advocacy Resource 

and Technical Assistance Center, SARTAC) ববফচত্র এিং চনতৃত্ব বৃফির চক্ষশ্বে 

স্ব-ওকা বত সংস্থাচক সমথ থন করার মাধ্যশ্বম স্ব-ওোলফত আশ্বদা নশ্বক সুেৃঢ় করশ্বত 

ইচু্ছক। এই বরশ্বসাস থ চকন্দ্রটি স্ব-উফেলিণ ক্ষমতাফয়ত িকয় উকেকেন (Self 

Advocates Becoming Empowered, SABE)-এর একটি প্রকে। SARTAC 

https://selfadvocacyinfo.org/ হশ্ব া জাতীে গুরুশ্বত্বর উন্নেনেী  অক্ষমতা প্রকে, 

েফমউফনটি ফনবাকসর প্রোেন (Administration For Community Living)- চিৌক্তিক 

এিং উন্নেনেী  অক্ষমতার প্রোসন (Administration on Disabilities) দ্বারা তহবি -

প্রাপ্ত।  

http://www.gmsavt.org/
https://selfadvocacyinfo.org/

