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সহজ ভাষায় COVID-19 
 

COVID-19 অথবা নতুন ক াররানাভাইরাস  ী? 

এটি একটি নতুন ভাইরাস যা এখানন New York State 
সহ বিনের সিবত্র জায়গার মানুষজননক অসুস্থ কনর তুনেনে। 

আপফন  ীভারব ক াররানাভাইরারস আক্রান্ত 

হরবন? একজন িযবি বযবন ককানরানাভাইরানস আক্রান্ত তার 

সবদব  অথিা কাবির কথনক 

জীিানু প্রদান কনর থাকনে আক্রান্ত হনিন। তখন কসই জীিানু 

িাতানসর মনযয, আপনার মনযয, এিং ককাননা বকেুর মনযয প্রনিি কনর। জীিানু আপনার 

িরীনর আপনার মুখ, নাক, এিং ক ানখর মাযযনম প্রনিি কনর। 

আপনার মুখমণ্ডল, ক াখ, না , এবং মুখ স্পর্শ  রা বন্ধ  রুন 
 

    

ক াররানাভাইরাস কথর  আক্রান্ত হওয়ার কথর  ফনরজর  
 ীভারব রক্ষা  ররবন? 

আপনার উফ ত: 

• কমপনে 20 কসনকন্ড, বিনিষত খাওয়ার আনগ এিং পনর, করস্টরুম িযিহার করার পনর, 
কাবি িা হাাঁ ব র পনর এিং ককাননা িস্তুর পৃষ্ঠতে স্পিব করার পনর আপনার হাত প্রায়িই 
সািান এিং জে বদনয় যুনয় বনন। 

• হাত না যুনয় আপনার ক াখ, নাক িা মুখ স্পিব 
করনিন না। 

• যারা অসুস্থ তানদর কথনক দূনর থাকুন। 

• কাবি হনে মুখ কেনক রাখুন। হাাঁ ব র সময় একটি টিসুয 
িযিহার কনর এিং তারপনর এটি একটি োকনা িন্ধ 
পানত্র কেনে বদন। 

• আপনার িাব়িনত বনয়বমতভানি পৃষ্ঠতে এিং বজবনসপত্র 

পবরষ্কার করুন। 

বাফির কভতরর থাকুন! আপনার  যফি বাইরর কযরতই হয় তাহরল অবর্যই: 

• আপনার ঘর কথনক কিনরাননার সময় অিিযই আপনার নাক এিং মুখটি কাপ়ি িা 
একটি মুনখাি বদনয় এিং অনয কোকনদর আনিপানি যারা থাকনি তানদর কথনক 
কেনক রাখনত হনি। 

• মানুনষর সংস্পনিব আসা িন্ধ করুন। অন্ততপনে 6 বেট দূরত্ব িজায় রাখুন। 

• কগম এিং অনযানয বক্রয়াকোপগুনো কযগুনোর কারনে কাোকাবে সংস্পনিব আসা হয় 

কসগুনো িন্ধ করুন। 

• কযই পৃষ্ঠগুবে এিং িস্তুগুবে কিবি স্পিব করা হনে কসগুনো এব়িনয়  েুন। এর অন্তভুব ি 
হে কদাকাননর কাউন্টার টপ অথিা কখোর সামগ্রী কযমন কদােনা িা স্লাইড। 

• িাইনর কথনক িাব়িনত আসার পনর কমপনে 20 কসনকন্ড যনর আপনার হাত 
সািান এিং জে বদনয় যুনয় বনন। 

আফম যফি ক াররানাভাইরারস আক্রান্ত 
হই তাহরল  ীভারব জানরত পারব? 

ক াররানাভাইরাস কয  াররে হরত পারর: 

• সবদব কাবি 

• জ্বর 

• োসকষ্ট 

উপিম 2 বদন িা আপবন আক্রান্ত হওয়ার 14 বদন পনর প্রকাি কপনত পানর। কযনহতু 

আপনার এই উপিমগুনো রনয়নে তার অথব এই নয় কয 

আপবন ককানরানাভাইরানস আক্রান্ত হনয়নেন। আপানর জ্বর অথিা সবদব কাবিও হনত পানর। 

আপফন যফি অসুস্থ কবাধ  ররন: 

• আপনার ডািানরর সনে কযাগানযাগ করুন। ককানও হাসপাতাে িা আপত্কােীন 
ককনে যানিন না। 

• অনযনদর কথনক দূনর থাকুন। আপনার যবদ আোদা ঘর থানক তনি আপবন থাকনত পানরন 
এিং আোদা িাথরুম িযিহার করনত পানরন, তাহনে এটি সিন নয় ভাে। 

• আপনার হাত সািান এিং জে বদনয় যুনয় বনন। 

• িযবিগত সামগ্রী কিয়ার করা িন্ধ করুন। 

আপফন যফি গত 14 ফিরন ক ারনা বযফি ফযফন অসুস্থ তার সংস্পরর্শ এরস 
থার ন তাহরল: 

• আপনার উব ত িাব়িনত থাকা। 

• আপবন বননজর িাব়ির উন ান িা অনযানয িযবিগত আউটনডার কস্পনস সময় কাটাননা 
উপনভাগ করনত পানরন তনি আপনার জনসাযারনের িযিহৃত িাইনরর জায়গাগুবেনত 
যাওয়া উব ত হনি না। 

অন্ততপরক্ষ 6 ফিট দূরত্ব বজায় রাখুন - মাস্ক পরুন 
 

 
 

আপফন যার সরে বসবাস  ররন কসই বযফি যফি অসুস্থ হরয় পররন: 

• অসুস্থ িযবির কথনক 6 বেট দূনর থাকুন। 

• অসুস্থ িযবি স্পিব কনরনে এমন ককাননা পৃষ্ঠ িা খািার স্পিব করনিন না। 

• হাত ভানো কনর যুনত থাকুন। 

আফম  ীভারব আমার বনু্ধরির হযারলা জানারত পাররবা? 

কটস্কট, কে,  যাট, অথিা মনমনসজ পাঠিনয় করনত পানরন। 

 
 

 

সুরফক্ষত থাকুন। সংক্রমে ছিারনা বন্ধ  রুন। জীবন সুরক্ষা  রুন। 
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