25 মোিয 2020 তোভরখ অপরোহ্ন 2 েোয়
এই তথ্েপত্রটি সবযরিষ হো নোগোে
করো হরয়রে

কররোনোভোইরোস (কভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং
পভরবোরগুর োর জরনে সংক্রোমক বেোধী (Infectious Diseases) টীরমর
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। আমাতদর যসবা
বযবহারকারী ঝেশু, ঝকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব থয যেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হাসপা াল
(GOSH) এর সংক্রামক বযাধী 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।
কঝভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ
কতর কী?
এই পর্যন্ত প্রোপ্ত প্রমোণ দেখোয় দর্, র্ভেও বোচ্চোরো কভভড-১৯
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হয়, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক
বোচ্চোরের মোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রমণ ঘরে।
র্ভে আপনোর সন্তোরনর ইভমউভনটি (ররোগপ্রভতররোধ তথ্ো
অনোক্রমেতো ক্ষমতো) করম র্োয় তোহর দস, কভভড-১৯ সহ,
শ্বোসপ্রশ্বোসসংভিষ্ট সংক্রমরণ সহরজ আক্রোন্ত হরয় পড়োর অভধকতর
েুুঁ ভকগ্রস্ত হরত পোরর; আর তোই সরকোররর ভেকভনরেয িনোব ীরত
বভণযত সোমোভজক েূরত্ব বজোয় রোখোর পেরক্ষপগুর ো কর োরভোরব
অনুসরণ করোর বেোপোরর তোরের উভিত ভবরিষভোরব মরনোরর্োগী
হওয়ো।

হযাপাটাইটিস B এবং C
বতয মোরন এমন দকোরনো প্রমোণ দনই দর্ হেোপোেোইটিস B এবং C
সংক্রমণ কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত গুরুতর অসুস্থতোর বোড়ভত
েুুঁ ভকর সোরথ্ সম্পভকয ত নয়।

র্ভে আপনোর সন্তোরনর হেোপোেোইটিস এর সংক্রমণ থ্োরক, র্ো
র্কৃ ৎজভনত েীঘযরময়োভে দরোগ (ভ ভোর ভডভজজ) দর্মন
ভসররোসীস (cirrhosis) কোরণ হরয়রে, তোহর দস কভভড-১৯
দ্বোরো আক্রোন্ত হরয় গুরুতর অসুস্থতোর বোড়ভত েুুঁ ভকর সম্মুখীন
হরত পোরর। র্ভে আপনোর সন্তোরনর র্কৃ ৎজভনত েীঘযরময়োভে দরোগ
থ্োরক তোহর এই পরোমিয দেয়ো হরে দর্ অনেরের সংস্পিয হরত
ভনরজরক ভবভেন্ন রোখো সম্পভকয ত দর্সব সুপোভরিমো ো ররয়রে দস
দর্রনো দসগুর ো কর োরভোরব দমরন ির ।

এইচআইঝভ
বতয মোরন এমন দকোরনো প্রমোণ দনই দর্ এইচআইভভসম্পন্ন দ োকরো
কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত গুরুতর অসুস্থতোর বোড়ভত েুুঁ ভকর
সম্মুখীন, র্ভে তোরের ভোর ো ভসভড৪ (CD4) কোউন্ট (৩৫০
এর দবভি) থ্োরক এবং অসনোক্তরর্োগে ভোইরোসোভে ভবেেমোন
থ্োরক।
এইচআইভভ আক্রোন্ত ভিশু অথ্বো ভকরিোর-তরুরণর র্ভে
ভনম্নবভণযত ভজভনসগুর ো থ্োরক, তোহর সোমোভজক েূরত্ব বজোয়
রোখোর বেোপোরর দর্ উপরেি দেয়ো হরয়রে তো কর োরভোরব
অনুসরণ করো উভিতঃ
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•

ভসভড৪ (CD4) কোউন্ট ৩৫০ এর কম, অথ্বো

•

ফু সফু রস েীঘযরময়োভে দকোন দরোগ (রর্মনঃ আজমো তথ্ো
হোুঁপোভন অথ্বো ব্রঙ্ক্েোইকেেোভসস), অথ্বো

•

সরকোররর ভেকভনরেয িনোয় তোভ কোভু ক্ত অনেোনে েীঘযরময়োভে
স্বোস্থে সমসেো/জটি তো, অথ্বো

•

আপনোর পভরবোর/ঘররর এমন দকোরনো সেসে ভর্ভন
সরকোররর ভেকভনরেয িনোয় তোভ কোভু ক্ত ভঙ্গুর তথ্ো সহরজ
ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকগ্রস্ত বেভক্তরের দেণীরত পরড়ন।

ঔষধ সম্পতকে সংক্রামক বযাধী টীতমর কাে যথতক
সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে

আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়ন্টতমন্ট
করত হতব?
র্থ্োসম্ভব দক্ষরত্র, দরোগীরেররক সরোসভর সোক্ষোরতর প্ররয়োজন েূর
করোর ভবষয়টি ভিভনিোনরো র্োিোই করর দেখরেন। এরক্ষরত্র
দেভ রফোরন এরপোরয়ন্টরমন্ট অথ্বো ভভভডও মোরফত স োপরোমরিযর
সম্ভোবেতো ভবরবিনো করর দেখো।
র্ভে আপনোর সন্তোরনর দকোরনো আসন্ন এপরয়ন্টরমন্ট দথ্রক থ্োরক,
আমরো আপনোর সোরথ্ দর্োগোরর্োগ করর আর োিনোর মোধেরম
জোনোব কীভোরব েূর দথ্রক এটি সরবযোত্তমভোরব পভরিো নো করো
র্োয়।

আপনোর ঔষধগুর ো খোওয়ো খুবই গুরুত্বপূণয ভবষয় এবং র্ভে
দসগুর ো নো খোন তোহর আপনোর স্বোরস্থের েিো আররো খোরোপ
হরয় দর্রত পোরর। আপনোর ঔষরধর বেোপোরর দকোন ভসদ্ধোন্ত
দনওয়োর আরগ অনুগ্রহ করর আপনোর ভবরিষজ্ঞ টীরমর সোরথ্
স োপরোমিয করুন।

আতরা

থয এবং সহায় া

তথ্েসমূহ দনওয়ো হরয়রে NHS (এনএইিএরসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

দথ্রক।

ভিশুরের জনে তথ্ে ররয়রে BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরের) ওরয়বসোইরে www.bbc.co.uk/newsround
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