30 েোেৃ 2020 তোভরখ সকো 10 টোে
এই তথ্েপত্রটি সবৃরিষ হো নোগোি
করো হরেরছ

কররোনোভোইরোস (কভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং
পভরবোরগুর োর জরনে মেটোবভ ক (Metabolic) টীরের তরফ হরত
তথ্েোব ী
আমরা বুঝি যে, আপঝি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কঝভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পঝরঝি – সম্পতকে
দুঝিঝি , ঝবতেষ কতর েঝদ আপিার সিাতির দীর্ে তময়াঝদ স্বাস্থ্যগ যকাি দো থাতক, যেমি ঝবপাকীয়
জটিল া। আমাতদর যসবা বযবহারকারী ঝেশু, ঝকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব থয
যেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হাসপা াল (GOSH) এর যমটাবঝলক টীতমর রফ হত প্রকাঝে এই থযপত্রটিত
ু তল
ধরা হতয়তে। www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-youngpeople-and-families-ত কতরািাভাইরাস (coronavirus) কঝভড-১৯ (COVID-19) সম্পতকে প্রকাঝে
আমাতদর সাধারণ থযাবলী এর পাোপাঝে এই থযগুতলা পড়ুি।
ভিটিি ইনরহভররটড মেটোবভ ক ভডভজজ গ্রুপ (ভবআইএমভডভজ)
এবং মেটোবভ ক ভিভনকেো মরফোররন্স গ্রুপ (ভসআরভজ) এর
কোছ মথ্রক এই তথ্েোব ী এরসরছ এবং মেইট ওরেন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর র (GOSH) ভিভনকেো টীে কততৃ ক অনুরেোভিত
হরেরছ।

মেটোবভ ক ভডসঅডৃোরসম্পন্ন (ভবপোকীে সেসেো/জটি তো)
অনেোনে বোচ্চোরো হেরতো ‘’রেটোবভ ক ভডকমরপনরসিন’’ (উপসগৃ
তথ্ো মরোগ েণগুর োর আররো অবনভত ঘটো) এর েুুঁ ভকর
সম্মুখীন করর তু রত পোরর র্ভি তোরো কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত
হে।

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

র্ভি আপনোর সন্তোরনর এই মেটোবভ ক ভডসঅডৃোরগুর োর মকোনটি
থ্োরক, র্ো হেরতো তোরিররক কভভড-১৯ এর অভিকতর েুুঁ ভকর
সম্মুখীন করর তু রত পোরর, তোহর আেরো আপনোরক এই
পরোেিৃ ভিরত পোভর মর্, সতকৃ তোেূ ক বেবস্থো ভহসোরব ভবভিন্নতো
অথ্বো প্রভতরেোভবষেক এনএইচএস এর উপরিি মর্রনো আপভন
অনুসরণ কররন।

এই পর্ৃন্ত প্রোপ্ত প্রেোণ মিখোে মর্, র্ভিও বোচ্চোরো কভভড-১৯
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হে, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক
বোচ্চোরির েোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রেণ ঘরট।
মেটোবভ ক ভডসঅডৃোরসম্পন্ন (ভবপোকীে সেসেো/জটি তো)
মকোন মকোন বোচ্চোর সংভিষ্ট ফু সফু রসর (পোলরেোনেোরী) মরোগ
হেরতো থ্োকরত পোরর অথ্বো তোরির ঘন ঘন মেস্ট ইনরফকিন
(বরে সংক্রেণ) হবোর প্রবণতোও থ্োকরত পোরর, র্ো হেরতো
তোরিররক আররো েুুঁ ভকর সম্মুখীন করর তু রত পোরর র্ভি তোরো
কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত হে।

ঔষধ সম্পতকে যমটাবঝলক টীতমর কাে যথতক
সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে
র্োবতীে ভনেভেত ঔষিগুর ো অবেোহত থ্োকো উভেত, এবং
আপনোর ভনভিত করো উভেত মর্ আপনোর সন্তোরনর জরুভর
স্বোস্থেভবিোন (ঔষি-পথ্ে) মর্রনো আপভন মর্োগোড় করর রোরখন,
র্ভি মেটোবভ ক টীে আপনোর সন্তোনরক মকোন স্বোস্থেভবিোন ভিরে
থ্োরক।
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আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়ন্টতমন্ট
করত হতব?
এনএইচএস এর উপরিরির সোরথ্ সঙ্গভত বজোে মররখ, র্থ্োসম্ভব
মেরত্র, মরোগীরিররক সরোসভর সোেোরতর প্ররেোজন িূর করোর
ভবষেটি ভিভনিোনরো র্োেোই করর মিখরছন। এরেরত্র মটভ রফোরন
এরপোরেন্টরেন্ট অথ্বো ভভভডও েোরফত স োপরোেরিৃর সম্ভোবেতো
ভবরবেনো করর মিখো।

আতরা

র্ভি আপনোর সন্তোরনর মকোরনো আসন্ন এপরেন্টরেন্ট মথ্রক থ্োরক,
আেরো আপনোর সোরথ্ মর্োগোরর্োগ করর আর োেনোর েোিেরে
জোনোব কীভোরব িূর মথ্রক এটি সরবৃোত্তেভোরব পভরেো নো করো
র্োে।

থয এবং সহায় া

তথ্েসেূহ মনওেো হরেরছ NHS (এনএইেএরসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

মথ্রক।

ভিশুরির জনে তথ্ে ররেরছ BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরন্ডর) ওরেবসোইরট www.bbc.co.uk/newsround
মেটোবভ ক ভডসঅডৃোর এবং কভভড-১৯ সম্পভকৃ ত সুভনভিৃ ষ্ট তথ্েোব ী এই ওরেবসোইরট পোওেো র্োরবেঃ www.bimdg.org.uk
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