24 মাচ 2020 তািরেখ এই
তথ প
সবেশষ হালনাগাদ
করা হেয়েছ

কেরানাভাইরাস (কিভড-19) - িশ , িকেশার-ত ণ এবং
পিরবার েলার জেন তথ াবলী
আমরা বুিঝ য, আপিন হয়েতা কেরানাভাইরাস – যা কিভড-১৯ (COVID-19) নােমও পিরিচত –
স েক
দুি ি ত, িবেশষ কের যিদ আপনার স ােনর
া গত দীঘ-েময়ািদ কান দশা
(জ লতা) থােক। কেরানাভাইরাস
াদুভাব স েক আমােদর উপেদশ এবং এ
িতেরােধ
আমােদর পদে প িক এসব তথ
ইট ওরম
ীট হাসপাতাল (GOSH) হেত
কািশত এই
তথ প েত তু েল ধরা হেয়েছ।
আমরা এ এই এ , ইউেক সরকার এবং িব
া সং া
(ডি উএই ও) এর আনু ািনক িদকিনেদশনা অনুসরণ করিছ।
পিরি িত মাগত পিরবতন হে , আর তাই েয়াজেন এই
তথ েলা আমরা হালনাগাদ করেবা – সেবেশষ উপেদেশর
পেত হেল আপিন GOV.UK এর gov.uk/government/topicalevents/coronavirus-covid-19-uk-government-response
ওেয় সাইট
যেকান সময় দখেত পােরন।

ায়ই িজ াসা করা হয় এ প

সমূহ

ঃ কেরানাভাইরাস – কিভড-১৯ (COVID-19) িক?
উ রঃ এ হে এক ভাইরাস য ফু সফু স েলােক
আ মণ কের এবং তাই মানুেষর াস াসেক ভািবত
কের।
ঃ উপসগ েলা (েরাগল ণ) িক িক?
উ রঃ উপসগ েলা (রগল ণ) হে ঃ




কািশ
উ তাপমা া
াস ােস ক হওয়া

িক , এ েলা অন ান ব পিরিচত অসুেখর অনু প। কান
ব ি কেরানাভাইরােস আ া িকনা তা িনি ত হবার
একমা উপায় হে উ ব ি েক পরী া করা।

যিদ আপিন দুি ি ত হন, তাহেল অনু হ কের আপনার
স ানেক আপনার ডা ার অথবা ফামািসে র কােছ িনেবন
না – ঘের থা ন এবং উপেদেশর জেন NHS 111 ন ের
ফান ক ন।
ঃ কিভড-১৯ (COVID-19) বা ােদরেক আ মণ কের
কী?
উ রঃ এই পয (20 মাচ 2020) া
মাণ দখায় য,
যিদও বা ারা কিভড-১৯ (COVID-19) ারা আ া হয়,
তথািপ খুব অ সংখ ক বা ােদর মােঝ কিভড-১৯ ারা
তর সং মণ ঘেট - তারা রাগব ািধ থেক িনরাপ া
তথা অনা ম তা-ভ র
ু হাক বা নােহাক।
ঃ আমার স ােনর া গত দীঘ-েময়ািদ দশা (জ লতা)
রেয়েছ, আমার িক করা উিচত?
উ রঃ জাতীয় সং া েলার উপেদেশর সােথ সাম স রেখ,
ইেতামেধ নানান া গত সমস াস
এ প িশ এবং
িকেশার-ত ণেদর জেন
ত আেরা সুিনিদ তথ তিরর
জেন আমরা আমােদর ি িনক াল েমর সােথ কাজ কের
যাি । এ েলা িনয়িমতিভি েত হালনাগাদ করা হেব এবং
আমােদর ওেয় সাইট আর সামািজক যাগােযাগ মাধ েমর
এ েলা ভাগাভািগ করা হেব। যিদ আপনার কান
থােক,
তাহেল আপনার স ােনর কয়ােরর দািয়ে জিড়ত GOSH
অথাৎ
ইট ওরম
ীট হাসপাতাল েমর কাছ থেক
উপেদশ িনন।
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আমরা এই উপেদশও িদি

য, আপিন nhs.uk থেক

সবেশষ এ এই এ িনেদিশকা পড়ুন অথবা NHS 111 ন ের
ফান ক ন। আপনার স ােনর চলমান া গত দশার মােঝ
যিদ কান পিরবতন ঘেট, তাহেল অনু হ কের আমােদর
সােথ আেগর াভািবক িনয়েমই যাগােযাগ ক ন। আপনার
েলার ত জবাব দয়ার জেন আমরা যথাসাধ চ া
করেবা, িক তা করেত যেয় কান কান
ে
াভািবেকর চেয় হয়ত িকছু টা বিশ সময় লাগেত পাের।

ঃ িক িক সাবধানতা অবল ন করা আমােদর উিচত?
উ রঃ হাত ধুয়া সহ উ ম ব ি গত া িবিধ মেন চেল,
চাখ েলা, নাক এবং মুখ
শ না কের এবং অসু
ব ি েদর সােথ অেহতু ক ঘিন সাি ধ এিড়েয় চলার মাধ েম,
সং মণ এড়ােনার জেন আপনার উিচত ব াপকভােব
চািরত সাবধানতা েলা অবল ন করা। আেরা িদকিনেদশনা
এখােন পােবন nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
16 মাচ 2020 হেত, ইউেকর সবাইেক উপেদশ দয়া হেয়েছ
য তারা যেনা লাকজেনর সােথ যাগােযাগ সীিমত কের
দন, যিদনা একা
েয়াজন হয়। এর মােন এই য স ব
হেল ঘের অব ান করা এবং সবসাধারেণর ান, যমনঃ
াই , িথেয়টার এবং িসেনমা। অ েয়াজনীয় মণ েলাও ব
করা উিচত। এ এই এ বেলেছ য, এই উপেদশ িবেশষ
কের তােদর জেন
পূণ যােদর বয়স 70 এর বিশ,
যােদর আেগ থেক রাগবালাই রেয়েছ এবং গভবতী
মিহলারা।
যিদ আপনার স ান অথবা পিরবােরর কান সদেস র মােঝ
উপসগ েলা (েরাগল ণ) দখা দয়, তাহেল NHS 111
ওেয় সাইট িভিজট ক ন, পিরবােরর সবাইেক 14 িদেনর
জেন -িবি
ক ন এবং আপনার ি িনক াল মেক তা
জানান।
ঃ যিদ আিম কিভড-১৯ (COVID-19) ারা আ া হই
তাহেল আমার ঔষধ খাওয়া আিম ব কের িদেবা কী?
উ রঃ না, আপনার ঔষধ খাওয়ার িবষয় খুবই
পূণ
এবং ঔষধ না খেল আপনার অব া আেরা খারােপর িদেক
যেত পাের। আপনার ঔষেধর ব াপাের কান িস া
নওয়ার আেগ অনু হ কের আপনার িবেশষ
েমর সােথ
সলাপরামশ ক ন।
ঃ আমার স ােনর আস এেপােয় েম
বািতল হেয় যােব কী?

অথবা ভিত

উ রঃ গাটা ল েনর িশ েদর িত আমরা যােত জ ির
কয়ার (যতন/িচিকৎসা) িদেত পাির তা িনি ত করার

জেন , আমরা এখন সকল অজ ির অপােরশন,
এেপােয় েম এবং ভিত িগত করিছ।
আমরা যসব অপােরশন, এেপােয় েম এবং ভিতর
পিরক না কেরিছ স েলার িত আমােদর ি িনক াল ম
সতকতার সােথ িবেবচনা কের দখেব এ দখার জেন য
স েলা িনরাপেদ পুনঃিনধারণ করা যায় িকনা।
যিদ আপনার স ােনর অপােরশন, এেপােয় েম এবং ভিত
িগত করার েয়াজন আমােদর হয়, তাহেল আমরা
আপনার সােথ সরাসির যাগােযাগ করেবা। আমরা আশাকির
আপিন বুেঝন য এই মুহূেত নতু ন এেপােয় েম অথবা
ভিতসং া িবশদ কান তথ আপনােক িদেত হয়ত আমরা
স ম হেবা না।
ঃ আমার স ােনর এক িনধািরত এেপােয় েম
অথবা ভিত আস , আিম GOSH অথাৎ ইট ওরম
হাসপাতােল যােবা কী?

ীট

উ রঃ যিদ আপিন এমন উপসগ (েরাগল ণ) হেত ভু েগন
যা আপনােক উি
কের অথবা যিদ আপিন মেন কেরন য
কিভড-১৯ (COVID-19) ারা আ া কান ব ি র ঘিন
সং েশ আপিন হয়ত িছেলন, তাহেল অনু হ কের আপনার
িজিপ
ক েস যােবন না অথবা হাসপাতােল আসেবন না।
অনু হ কের ঘেরর িভতের থা ন, অন েদর সং শ এিড়েয়
চলুন এবং nhs.uk অ লাইন িভিজট ক ন, অথবা যিদ
আপনার ই ারেনট ব বহােরর সুিবধা না থােক, তাহেল
উপেদেশর জেন NHS 111 ন ের ফান ক ন।
যিদ আপিন হাসপাতােল আেসন, তাহেল এক পিরবােরর
হেত মা একজন কয়ারারেক হাসপাতােল েবেশর অনুমিত
দয়া হেব। এ অবশ ই হেত হেব একই কয়ারার িতিদন।
দুঃখজনকভােব, আপন ভাইেবানরা হাসপাতােল িভিজট করেত
পারেবন না। আমরা বুিঝ য এই পদে প েলা
পিরবার েলার জেন ক ন হেব, তেব আমােদর অ ািধকার
হে
ইট ওরম
ীট হাসপাতােলর রাগী, পিরবার এবং
াফেদর িনরাপ া। দশনাথ তথা িভিজটরেদর সংখ া সীিমত
করার ফেল সং মণ হাসপাতােল বেয় আনার ঝুঁ িক
উে খেযাগ মা ায় কেম যােব। হাসপাতােল না এেস বরং
অনু হ কের ফান এবং িভিডও কেলর মাধ েম পিরবােরর
সােথ যাগােযাগ রাখার কথা িবেবচনা ক ন।
আমরা জািন য িকছু িকছু রাগী রেয়েছ যােদর
ে
একািধক কয়ারার েয়াজন। এসব পিরবার েলার জেন ,
আপনার ি িনক াল
শািলেয় র দািয়ে থাকা নাস
আপনার স ােনর েয়াজন েলার ব াপাের সরাসির আেলাচনা
করেত খুিশ আেছন। যিদ এর আেগ আপনার কােনা
থােক অথবা কান উে গািদ থােক, তাহেল অনু হ কের
PALS েমর সােথ যাগােযাগ ক ন।
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ঃ আিম যখন উপি ত হেবা তখন আিম িক আশা করেত
পাির?
উ রঃ আপিন যখন আমােদর ধান েবশ ার েলার
কান েত আেসন, তাহেল আপনার স ােনর নাম আর
ওয়ােডর নাম আমােদরেক বলার জেন আমরা আপনােক
বলেবা। অনু হ কের ল
ক নঃ মা একজন া বয়
ব ি েক হাসপাতােল ঢু কেত দয়া হেব। যে ে স ব হেব,
আমােদর GOSH অথাৎ
ইট ওরম
ীট হাসপাতাল গাইড
(পথ িনেদশক) অতঃপর আপনােক উ ওয়ােড িনেয়
যােবন অথবা আপনােক পথ বাতেল িদেবন।
ঃ হাসপাতােল আগত িভিজটরেদরেক র া করার জেন
আপনারা িক করেছন?
উ রঃ GOSH অথাৎ
ইট ওরম
ীট হাসপাতােলর
সবাইেক যথাস ব িনরাপদ রাখার আমরা পদে প িনি ।

কম েদর কউ যিদ কাযে ে র বাইের কােনারকম উপসগ
দখােত
কেরন তাহেল তােদরেক বাইেরই ত পরী া
করার ব ব া করা হেব। এেত কের তারা কউ কেরানা
নেগ ভ হেল িকংবা কেরানা পেজ ভ কউ সের উঠেল
তােক ত িনরাপেদ কােজ িনেয় আসার ব ব া আমরা
করেত পারেবা।
ঃ আিম কীভােব আমার স ােনর ঔষুধ পােবা?
উ রঃ যেহতু িজওএসএইেচ মানুষজেনর চলােফরা সীিমত
করেত হেব, তাই আমরা আপনার স ােনর ওষুধ রয়াল
মইল
শাল ডিলভািরর মাধ েম আপনার বাসায় পৗঁেছ
দওয়ার ব ব া করিছ। আপনার স ােনর সুিনিদ চািহদা
এবং পছে র অ ািধকার আেলাচনা করেত আমরা আপনার
সােথ যাগােযাগ করেবা।
আমরা আশা করিছ এ

এই পিরি িতেত িনি ত করেত

আেরা তথ এবং সহায়তা
তথ সমূহ নওয়া হেয়েছ NHS (এনএইচএস)

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ থেক।

িশ েদর জন তথ রেয়েছ িবিবিস িনউজরাউ

(BBC Newsround) ওেয়বসাইেট

আপিন হয়ত ল
কের থাকেবন য দালােন হাসপাতােলর
াফেদর সংখ া অেপ াকৃ ত কম। দালােন লাকজেনর
সংখ া কিমেয়, িকভােব আমােদর রাগীেদর িত িনরাপেদ
কয়ার (েসবা/িচিকৎসা) দান করেত পাির স িবষয়
আমরা অত সতকতার সােথ িবেবচনা কের দখিছ।
আমরা সকল কম , রাগী এবং তােদর পিরবারবগেকও
পরামশ িদি
যেকােনা ােন সামািজক দূরে র
পথিনেদিশকা মেন চলেত।
হাসপাতােলর মেধ সকল িচিকৎসা কম রা িতিনয়ত িশ ণ
হণ করেছন য কীভােব কেরানা ভাইরােসর িব ােরর ঝুঁ িক
কিমেয় আনা যায়। এর মেধ আেছ কখন মা পরেত হেব
এবং হাসপাতােলর মেধ কীভােব পির তা কায ম চালােত
হেব। এ করা হে
কািভড-১৯ সং মণ িনয় েণর জন
দওয়া সবেশষ জাতীয় পথিনেদিশকা অনুযায়ী।
বতমােন, আমরা কােনা রাগীেক পরী া করিছ না, িক
আমরা িনয়িমত িশ েদর পরী া করিছ যােদর মেধ এই
রােগর কােনা উপসগ আেছ। কমরত কােনা কম র মেধ
কমরত অব ায় কােনারকম উপসগ দখা িদেল তারা
তাৎ িণকভােব িনেজেদরেক িচিকৎসা
থেক দূের
সিরেয় িনেবন যােত কের রাগীরা িনরাপদ থােক। তারপর
হাসপাতাল ত াগ করার পূেব তােদরেক স াব সবেচেয়
িনরাপদ প ায় পরী া করা হেব।

bbc.co.uk/newsround

সাহায করেব য আপনার স ােনর ওষুধ কােনাভােব
ভাইরাস আ া হয়িন। সবসমেয়র মেতা, িনি ত ক ন য
আপনার বাসায় িনয়িমত এবং দীঘ-েময়াদী রােগর ওষুধসমূহ
অ ত দুই স ােহর জন আেছ। অনু হ কের কােনা ওষুধ
সং েহর জন িজওএসএইেচ আসেবন না। আপিন যিদ এর
মেধ আপনার বাসা পিরবতন কের থােকন, তাহেল এ
িনি ত ক ন য আপনার কানা এবং যাগােযােগর তথ
আমােদর কােছ আেছ। আপনার স ােনর ওষুধ স েক যিদ
আপনার কােনা িজ াসা থােক, অনু হ কের আপনার
িচিকৎসা স িকত নাস
িবেশষে র সােথ যাগােযাগ ক ন। Electronic Medicines
Compendium website-এ যাগােযাগ ক ন বা
Medicine.Information@gosh.nhs.uk ত ইেমইল ক ন।
ঃ স িত আিম িজওএসএইেচ িগেয়িছলাম। যিদ িনি ত
থােক য সখােন কােনা িনি ত কেরানা পেশ িছল,
তাহেল আমার িক িকছু করেত হেব?
উ রঃ আপিন যিদ অসু না হন তেব আপনার িকছু করার
দরকার নই। যিদ আপনার কােনা উপসগ দখা দয়,
অনু হ কের সাত িদন বাসায় থা ন। যিদ সাত িদন পের
আপিন আেগর চেয় ভাল বাধ না কেরন বা অব ার
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অবনিত হয়, তাহেল পরামেশর জন এনএইচএেস 111 এ
যাগােযাগ ক ন।
িজওএসএইচ পরামশ দওয়ার জন তােদর সােথ যাগােযাগ
করেব যারা িজওএসএইেচ
কািভড-১৯ এ আ া কােনা
ব ি র সােথ িনিবড় সং েশ এেসিছেলা।
ঃ িজওএসএইেচ আসা আমােক উি
করেছ না, বরং
গণপিরবহেন যাতায়াত আমােক উি
করেছ। যিদ আিম
গািড় িনেয় আসেত চাই, তাহেল িক আপনারা আমােক
আেগর চেয় বিশ গাির পািকংেয়র সুিবধা িদেবন?
উ রঃ দুখঃজনকভােব, গািড় পািকংেয়র অনুেমাদেনর সংখ া
ানীয় পিরষদ কতৃ ক িনধািরত। তাই আমরা সই সংখ া
বাড়ােত পারব না বা এখেনর চেয় বিশ সময় অব ান
করেত িদেত পারব না।

কম মূেল গািড় পািকংেয়র সুিবধা িদেত এক
ানীয় গািড়
পািকং ব ব ার সােথ আমােদর ব ব া আেছ। িব ািরত
জানার জন িজওএসএইেচর ধান িরিসপশেন যাগােযাগ
ক ন।
ঃ িজওএসএইচ কম েদর সুর া িদেত আপনারা কী
করেছন?
উ রঃ আমরা আমােদর কম েদর সহায়তা করিছ এবং
সতকতার সােথ ইংল াে র পাবিলক হলথ- এর সবেশষ তথ
মেন চলিছ।
কম রা িনয়িমত পাবিলক হলথ ইংল া বা িপএইচই-এর
সবেশষ িনেদিশকার তথ পােবন, এবং আমরা িজে স
করেত পাির কান কম রা ত ভােব তােদর িশ , ত ণ
লাকজন এবং পিরবারবেগর সােথ বাসায় থেক কাজ কেরন
না, যিদ তােদর চা ির স র অনুমিত িদেয় থােক।
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কিভড-১৯ (COVID-19) কেরানাভাইরাস স
বতমােন, এক

িকত তথ

ভাইরাস িকছু মানুষেক আ া

করেছ। এই ভাইরাস

ফু সফু স েলােক আ মণ

কের, আর এভােব

াস

এই ভাইরাস আ া

মানুেষর সংখ া বেড়ই চেলেছ। এর মােন এই য, আমরা তিলেয় দখেত

হেব GOSH অথাৎ

আমরা িস া

াসেক ক দায়ক কের তু েল।

ইট ওরম

ীট হাসপাতাল িকভােব সাহায করেত পাের।

িনেয়িছ িকছু চ -আ , পরী া, এবং অপােরশন ব

আপনার ডা ার এবং নাসরা িনি ত করেবন য এ

কের দওয়ার জেন ।

আপনার জেন িনরাপদ িকনা।

মেন রাখেবন, যখন আপনার ডা ার মেন করেবন য এই চ -আ , পরী া, অথবা অপােরশন
আপনার

েয়াজন, তখন আমরা যথাশী

যিদ GOSH অথাৎ

ইট ওরম

স ব এ

পুনরায় বু

করেবা।

ীট হাসপাতাল থেক আপিন আপনার ঔষধ েলা পেয়

থােকন, তাহেল এ েলা আপনার কােছ পৗঁেছ দয়ার নতু ন উপায় েলা শী ই আমরা ব বহার
করেবা।
যিদ আপিন অসু

হেয় পেড়ন অথবা আপনার

ডা ার এবং নাসরা ফােন অথবা কি

মেন রাখেবন, এ এই এ

াে র অব ার অবনিত ঘেট, তাহেল আপনার

উটাের আপনার জেন সবসময় এখােন থাকেবন।

(NHS) বেল আমােদর সবার উিচতঃ

সাবান এবং পািন িদেয় একাধাের 20 সেক
িনন।

সময়

আপিন যখন ঘের িফরেবন এবং কম ল অথবা
িনন।

িতিদন অেনকবার আপনার হাত েলা ধুেয়

ু েল পৗঁছােবন তখন আপনার হাত েলা ধুেয়
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যিদ আপিন সাবান এবং পািন ব বহার করেত না পােরন তাহেল এ েকাহল জ
যিদ আপনার কািশ অথবা হাঁিচ দয়ার
বরং স েলা ধরার জেন সবসময় এক
তাহেল এর পিরবেত আপনার ি

ব বহার ক ন।

েয়াজন হয়, তাহেল আপনার হাত েলা ব বহার না কের
সূ ব বহার ক ন। যিদ আপনার কােছ

সূ না থােক,

(জামার হাতা তথা আি ন) ব বহার ক ন।

আপনার মুখম ল – চাখ েলা, নাক এবং মুখ –

শ করেবন না, যিদ আপিন আপনার

হাত েলা ধুেয় না থােকন।

আপনার ব ব ত

সূ

আবজনার িবেনর িভতের ফলুন। এ

আপনার সােথ িনেয় ঘুরেবন না

অথবা একপােশ ফেল রাখেবন না।
যিদ আপনার কািশ অথবা উ

তাপমা া থােক, ঘেরর িভতর 7 িদন অব ান ক ন। আপনার

ডা ার অথবা ফামািসে র কােছ যােবন না। 7 িদন পর যিদ আপিন ভােলা না হন অথবা
আপনার অব ার অবনিত ঘেট, তাহেল উপেদেশর জেন NHS 111 ন ের ফান ক ন।
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