27 েোর্ৃ 2020 তোভরখ িুপুর 12 টোে
এই তথ্েপেটি সবৃরিষ হো নোগোি
করো হরেরে

কররোনোভোইরোস (কভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং
পভরবোরগুর োর জরনে বৃক্ক সংর োজন (Kidney transplant) টীরের তরফ
হরত তথ্েোব ী
আমরা বুঝি যে, আপঝি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কঝভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পঝরঝি – সম্পতকে
দুঝিঝি , ঝবতেষ কতর েঝদ আপিার সিাতির ঝকডঝি ট্রান্সপ্লান্ট হতয় থাতক। আমাতদর যসবা বযবহারকারী
ঝেশু, ঝকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব থয যেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হাসপা াল (GOSH) এর
ঝকডঝি ট্রান্সপ্লান্ট টীতমর রফ হত প্রকাঝে এই থযপত্রটিত
ু তল ধরা হতয়তে।
www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-andfamilies-ত কতরািাভাইরাস (coronavirus) কঝভড-১৯ (COVID-19) সম্পতকে প্রকাঝে আমাতদর
সাধারণ থযাবলী এর পাোপাঝে এই থযগুতলা পড়ুি।
গ্রেইট ওরেন্ড স্ট্রীট হোসপোতো (GOSH) এর ভিভনকেো
কতৃৃ ক এই তথ্েোব ী অনুরেোভিত হরেরে।

টীে

অনুসরণ করো,

ো NHS website-এ সংরক্ষরপ তু র

ধরো

হরেরে।

কঝভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ
কতর কী?

ঔষধ সম্পতকে ঝকডঝি ট্রান্সপ্লান্ট টীতমর কাে যথতক
সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে

এই প ৃন্ত প্রোপ্ত প্রেোণ গ্রিখোে গ্র , ভিও বোচ্চোরো কভভড-১৯
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হে, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক
বোচ্চোরির েোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রেণ ঘরট।

আপনোর সন্তোরনর ঔষধগুর ো বন্ধ করর গ্রিেো এবং তোর ভকডভন
হোরোবোর েুুঁ ভক কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর েুুঁ ভকর গ্রর্রে
গ্রবভি। আপনোর সন্তোরনর আরগর েতনই তোর ঔষধ খোওেো
অবেোহত রোখো।

গ্র রহতু আপনোর সন্তোন তোর ভকডভন প্রতেোখোন হবোর েুুঁ ভক
কেোরনোর জরনে ইভেউরনোসোরপ্ররসন্ট ঔষধ েহণ কররে গ্রসরহতু গ্রস
সরকোর বভণৃত ‘ভঙ্গুর তথ্ো সহরজ ক্ষভতেস্ত হবোর েুুঁ ভকেস্ত
বেভিরির গ্রেণীর’ অন্তভুৃ ি।
তথ্োভপ, এই প ৃন্ত (২৭ েোর্ৃ), ভকডভন ট্রোন্সপ্লোন্ট েহণকোরী
গ্রকোরনো বেভি কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর গ্রকোরনো খবর
আেরো ইতো ীর ভিভনিোনরির কোে গ্রথ্রক পোইভন।
এই গ্রেণীর গ্ররোগীরির জরনে বতৃ েোন উপরিি হরে এই গ্র
আপনোর সন্তোরনর উভর্ত হরব নো ১২ সপ্তোহ আপনোর ঘর হরত
গ্রবর হওেো, এবং তোর উভর্ত ‘প্রভতরক্ষোেূ ক’ পিরক্ষপগুর ো

স্মরণ রোখরবন, ভকডভন ট্রোন্সপ্লোরন্টর গ্ররোগীরির কখরনোই উভর্ত
নে আইবুরপ্রোরফন খোওেো।

আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়ন্টতমন্ট
করত হতব?
স্বোভোভবক পভরভিভতরত, আপনোর সন্তোরনর ভকডভনর কো ৃকোভরতো
প ৃরবক্ষণ করোর জরনে তোর ভনেভেত রি পরীক্ষো করো হরতো।
আেরো প্রভতটি গ্ররোগীরক প ৃরবক্ষণ করভে এবং গ্র রক্ষরে সম্ভব
বোস্তবসম্মত, আেরো বরদোবস্ত কররবো োরত তোরো িোনীেভোরব
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তোরির রি পরীক্ষো করোরত পোরর এবং গ্র খোরন এরূপ ঘটরব
তো আপনোরক অবগত করো হরব। শুধুেোে ররির জরনে
আপনোরক হেরতো ব ো হরত পোরর গ্রেইট ওরেন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর (GOSH) আসোর জরনে। এই বরদোবস্তগুর োর
আরেোজন খন করো হরব তখন এগুর ো ভনরে আর োর্নো করোর
জরনে আেরো থ্োিীঘ্র সম্ভব আপনোর সোরথ্ গ্র োগোর োগ কররবো
– অনুেহ করর এটি করোর জরনে আেোরিররক ভকেু সেে ভিন।
ভি রি পরীক্ষোর জরনে আপভন গ্রকোরনো হোসপোতো অথ্বো
ভিভনরক আরসন, তোহর আপনোর সন্তোরনর সোরথ্ শুধু েো অথ্বো
বোবো অথ্বো একজন গ্রকেোরোর আসো উভর্ত।

ভি আপভন অথ্বো আপনোর সন্তোন অসুি থ্োরকন, তোহর
অনুেহ করর ভনেভেত গ্রকোরনো এরপোরেন্টরেরন্টর জরনে গ্রেইট
ওরেন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর (GOSH) আসরবন নো। এেনটি
করোর উরেিে হরে এ ভনভিত করো গ্র সক গ্ররোগীরো গ্র রনো
থ্োসম্ভব ভনরোপি থ্োরকন।
এই সেেকো ীন ভি আপনোর আপনোর সন্তোন িোনীে গ্রকোরনো
হোসপোতোর ভভতৃ হরে থ্োরক, তোহর অনুেহ করর আেোরিররক
ব ুন এবং আপনোর িোনীে টীেরক ব ুন গ্রেইট ওরেন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর র (GOSH) সোরথ্ গ্র োগোর োগ করো।

থ্োসম্ভব গ্রক্ষরে, গ্ররোগীরিররক সরোসভর সোক্ষোরতর প্ররেোজন িূর
করোর ভবষেটি ভিভনিোনরো োর্োই করর গ্রিখরেন। এরক্ষরে
গ্রটভ রফোরন এরপোরেন্টরেন্ট অথ্বো ভভভডও েোরফত স োপরোেরিৃর
সম্ভোবেতো ভবরবর্নো করর গ্রিখো হেরতো জভিত থ্োকরত পোরর।

আতরা

থয এবং সহায় া

তথ্েসেূহ গ্রনওেো হরেরে NHS (এনএইর্এরসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

গ্রথ্রক।

ভিটিি এরসোভসরেিন ফর ভপভডেেোভট্রক নেোররো জী www.renal.org/bapn/
ভিশুরির জনে তথ্ে ররেরে BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরন্ডর) ওরেবসোইরট www.bbc.co.uk/newsround
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