
কৰ'ণা ভাইৰাচ (ক'িভড-১৯)ৰ অিত-মহামাৰীৰ পিৰ��ি�তত উ� ৰ�চাপ, ব�মূ� �ৰাগ আ�
�দ�ৰাগৰ �ৰাগীসকলৰ ���ত সঘনাই �সাধা �হাৱা ��সমূহ

( আই িচ এম্ আৰ্ ৰ পৰা)

�দ�ৰাগ , ব�মূ� �ৰাগ বা উ� ৰ�চাপৰ �ৰাগীসকলৰ ক'ৰণা ভাইৰাচ সং�মণ �হাৱাৰ �বিছ
�ৱণতা আ�ছ �নিক?

নহয় । এজন সাধাৰণ �লাকত�ক এজন �দ�ৰাগীৰ বা উ� ৰ�চাপ বা ব�ম�ূ �ৰাগীৰ আন কা�ৰাবাৰ
ত�লনাত এই সং�মণ �হাৱাৰ �বিছআশংকা নাই।

উপ�ৰা� �ৰাগত �ভাগা ব�ি�ৰ ���ত ক'ৰণা ভাইৰাচ সং�িমত হ�ল ��তৰ অসু�তা বা
জিটলতাৰ সৃি� �হাৱাৰ স�াৱনা �বিছ �নিক?

ক'িভড-১৯তআ�া�সকলৰ অিধকাংশ(৮০%)ৰ ���ত �াস-��াসজিনত সং�মণৰ ( �ৰ, কাঁহ, িডিঙৰ
সমস�া) সাধাৰণ ল�ণসমহূ �দখা পাব আ� �তওঁ�লাক স�ণূ� স�ু �হ উ�ঠ। িক� ব�ম�ূ �ৰাগ, উ�
ৰ�চাপ বা �দ�ৰাগ বা �দিপ�ৰ দবু�লতা থকা �ৰাগীৰ িকছ�সংখ�কৰ ল�ণসমহূ বা জিটলতা

��তৰ হব পা�ৰ। �সই বা�ব এইসকল �ৰাগীৰ বা�ব অিতিৰ� য�ৰ পৰামশ� িদয়া �হ�ছ।

ব�ম�ূ �ৰাগীৰ ক'িভড ১৯ �হাৱাৰ আশংকা �বিছ �নিক?

আপিুন জা�ন �য সাধাৰণ�ত িনয়�ণৰ অধীনত নথকা ব�ম�ূ �ৰাগীৰ সক�লা�বাৰ সং�মণ�ৰআশংকা
�বিছ । ব�ম�ূ �ৰাগীসকলৰ এই সং�মণ অজ�ন কৰাৰ বি�� ত আশংকা নাই, িক� এইসকল এবাৰ এই
�ৰাগত সং�িমত �হাৱাৰ িপছত �বিছ মাৰা�ক �ৰাগতআ�া� হয় আ� �বিছ �বয়া পিৰণিতৰ স�খুীন
হয়। �সই কাৰ�ণআ�পানাৰ খাদ�আ� ব�ায়ামৰ �ট�ন অনসুৰণ কৰক ( িযমান পা�ৰ) , আ�পানাৰ
দৰব�বাৰ িনয়িমত �সৱন কৰকআ�আ�পানাৰ �তজত �চনীৰ পিৰমাণ সঘনাই পৰী�া কৰক যা�ত
আ�পানাৰ ব�ম�ূ �ৰাগ িনয়�ণত থা�ক। ব�ম�ূ �ৰাগী এই �ৰাগত আ�া� �হ পিৰ�ল �তওঁ�লাকৰ �তজৰ
�ুক'জৰ পিৰমাণৰ সঘন পয���ব�ণ, ইনচ� িলন ব�ৱহাৰ, কম মা�াত ঘনাই আহাৰ আ�আবশ�কীয় তৰল
পদাথ� তথা ঔষধৰ সম�য়ৰ ��য়াজন হব পা�ৰ।

ব�ম�ূ �ৰাগ, উ� ৰ�চাপ বা �দ�ৰাগতআ�া� �ৰাগীৰ বা�ব িকছ�মান পৰামশ�

আ�পানাৰ ঔষধ�বাৰ িনয়িমত লওকআ� এই�টা খুব ���পণূ�

আ�পানাৰ সাধাৰণ ল�ণহ�লওআপিুন িন�� ািৰত সময়ত ঔষধ �হণ কিৰ আ�ছ �ন নাই �সই�টা
িনি�ত কৰক।আ�পানাৰ িচিকৎসকৰ পৰামশ�ৰ বািহ�ৰ �কা�না ঔষধ �খাৱা ব� নকিৰব । উ�
ৰ�চাপআ� ব�মূ� �ৰাগীৰ ঔষধসমূহ আগৰদ�ৰই খাই থািকব । ক�ল��ৰ'ল িনয়�ণ কৰা
( ��িটন) ঔষধ �হণ কিৰ থািকব লািগব ।

ৰ�চাপ িনয়�ণৰ ঔষধৰ পৰা ক'িভড-১৯ সং�মণৰ মা�াৰ �াৱল� বঢ়াৰ িৰপ'ট��বাৰৰ স��ক� িক �কাৱা
যায়?
নানান তথ�ৰ পয�া�লাচনাৰ িপছত িবিভ� �ব�ািনক সভা তথা �দ�ৰাগ-িব�শষ�ৰ ওজা
�প�বাৰৰ সব�স�ত কথা এই�য় �য বত� মান দটুা �পৰ ঔষধ - এ িচ ই ইনিহিবটৰচ্ ( �ৰিমি�ল,
এনালাি�লআ�অন�ান�) আ�এি�য়�টনিচন িৰ�চ�ৰ �'কাৰ ( লচাৰটান্, �তলিমচাৰটান্ আ�



অন�ান�) সমূ�হ ক'িভড-১৯ৰ সং�মণৰ স�াৱনীয়তা আ� তী�তা বৃি� কৰাৰ �কা�না �ব�ািনক
�মাণ নাই। এই�বাৰ ঔষ�ধ আ�পানাৰ �দিপ�ৰ কামত সহায় কিৰ �দিপ�ৰ দবু�লতাৰ ���ত
খুব উপ�যাগী আ� উ� ৰ�চাপ িনয়�ণৰ ����তা খুব কায��ম ।আপিুন যিদ এই ঔষধ�বাৰ
িন�জই ব� ক�ৰ �সই�টা খুব িবপদজনক হব। ইআ�পানাৰ �দিপ�ৰ অৱ�া �বয়া কিৰব পা�ৰ।

মই িবষ বা �ৰৰ িক ঔষধ লম?
আইবু��ফইনৰ িনিচনা িকছ�মান িবষৰ দৰ�ব ( যাক এন্ এছ্ আই িড বুিল �কাৱা হয়) ক'িভড-১৯ৰ
���তআ� দৰুৱ�া কৰা �দখা যায় । এই�বাৰ ঔষধ �দিপ�ৰ দবু�লতা থকা( হাট� �ফইিলৱাৰ)
�ৰাগীৰ বা�ব �িতকাৰক বুিল জনা যায় লগ�ত বৃ�ৰ �িতৰআশংকাও বঢ়াব পা�ৰ।
এন্ এছ্ আই িড এৰাই চলকআ�আ�পানাৰ িচিকৎসকৰ পৰামশ�ৰ িপছত�হ �সই�বাৰ লব।
��য়াজনত �পৰািচটাম'ল লব পা�ৰ িয�টা িবষৰআটাইত�ক িনৰাপদ ঔষধ।

উ� ৰ�চাপ আ� �তজত শক� ৰা িনয়�ণ কৰক লগ�ত িনয়িমত শািৰৰীক কায�কলাপ কৰক
আ�পানাৰ �ৰাগৰ আশংকাৰ বৃি�ৰ কাৰকসমূহ( িৰ� �ফ�ৰচ্)ৰ মা�া িনয়�ণ কৰা�টাও
অিত�ক ���পণূ� - ধূমপান বা সুৰাপানৰ পৰা আতিৰ থাকক, আ�পানাৰ ৰ�চাপআ� �তজৰ
শক� ৰাৰ (�াড চ�গাৰ) পিৰমাণ িনয়�ণত ৰাখকআ� লগ�ত �দিনক িকবা নহয় িকবা এিবধ
শাৰীিৰক কছৰৎ কৰক( িক� অনু�হ কিৰ সামািজক দৰূ�ৰ িনয়ম অনুযায়ীআ�পানাৰ ঘৰৰ
বািহৰৰ শাৰীিৰক কছৰতিখিনৰ অলপ সালসলিন কিৰব)।
পৰামশ� অনুসিৰ আহাৰআ� িনমখৰ ���ত থকা িন�ষধা�া পালন কিৰব । আপিুন যিদ
িনৰািমষ�ভাজী �তিতয়াআপিুন �ত�ন�ক�য় থািকব পা�ৰ । খাদ�ত আঁহজাতীয় পদাথ� ( ফাইবাৰ)
আ��িটনৰ পিৰমাণ বৃি� তথা শাক-পাচিল আ�ফলমূলৰ বৃি��য় আ�পানাৰ �িতৰ�াৰ �মতা
বঢ়ায়।

�মাৰ যিদ ল�ণসমূহ কিভড-১৯ ৰ িনিচনা হয় মই িক কৰা উিচত?
যিদ আ�পানাৰ মা� �ৰ, কাঁহ আ� মাংস�পশীৰ িবষ �হ�ছ আ� উশাহ িনশাহত �কা�না অসুিবধা
�হাৱা নাই �তিতয়াআ�পানাৰ িচিকৎসকক �ফান কিৰ পৰামশ� �হণ কৰক।আপিুন ক�মও ১৪
িদন ঘৰ�ত থাকক , পিৰয়ালৰআন�বাৰ সদস�ৰ লগত িনকট সং�শ�ত নাথািকব, হ� �া��িবিধ
মািন চিলবআ� ডা�ৰী মুখা ( মা�) সিঠক�ক িপি�ব । যিদ �াস-��াসজিনত অসুিবধাই �দখা
িদ�য় নত�বা অত�ািধক ভাগৰ লগাৰ দ�ৰ �কা�না নত�ন ল�ণ �দখা িদ�য় আ�পানাৰ িচিকৎসকক
�ফান কৰক বা লগ ধৰক। (ইয়াৰ পাছৰ পৰামশ� আ�পানাৰ িচিকৎসকৰ পৰামশ�ৰ ওপৰত িনভ� ৰ
কিৰব)

কিভড-১৯ �িত�ৰাধ কিৰব�ল আপিুন িক কৰা উিচত?

ক'িভড ১৯ হাঁিচ আ� কাঁহৰ �াৰা উৎপ�, �প�লট বিুল �কাৱা এিবধ মাধ�ম( কাঁহ মৰা বা হাঁিচওৱাৰ িপছত
বা ডাঙৰ�ক হঁহাৰ িপছত ও�লাৱা �ু� পিৰমাণৰ �ললাৱিট আ�অন�ান� িনঃসৰণ) ৰ জিৰয়�ত �সাঁচ�ৰ।
লগ�ত�শ�ৰ �াৰাও ই �সাঁচ�ৰ। আপিুন �যিতয়া এ�নকুৱা এিবধ ব��শ� ক�ৰ য'ত ভাইৰাচৰ কণাআ�ছ
�তিতয়াও এই ভাইৰাচ আ�পানাৰ হাত�ল উিঠ আ�হআ� �যিতয়া আপিুন হাতখন মখু�ল িন�য়আপিুন
সং�িমত হব পা�ৰ। ভাইৰাচৰ কণা িতিনিদন�ল�ক বিত� থািকব পা�ৰআ� �সইবা�বআ�পানাৰ
চািৰওকাষৰ �া��িবিধ ৰ�া কৰা�টা ���পণূ� । মিজয়া পিৰ�াৰক ( �'ৰ �ীণাৰ) নাইবা চা�বান পানী�ৰ
ঘৰৰ �কাঠা�বাৰ, �টবলু-�মজ বাআন প�ৃা�বাৰ ধইু �পলাব, হ� �চিনটাইজাৰিদআ�পানাৰ হাত পিৰ�াৰ
কিৰবআ� �কা�না স��হজনক বা নজনা ব��শ� কৰাৰ িপছত হাত ধবু।

সং�মণ িবয়িপ পৰা �িতহত কিৰব�ল আপিুন িক কিৰব?

১ সামািজক দৰূ�কৰণ- অিতশয় অ���পণূ�

ক) িযজ�ন স�াৱ� ক'িভড -১৯ৰ ল�ণ �দখৱুায় বা যাৰ কাঁহ, পানীলগা, �ৰ �হআ�ছ �ত�নজনৰ
সং�শ� এৰাই চলক।



খ) অ��য়াজনীয় �মণ বা জন-পিৰবহন এৰাই চলক

গ) ) ৰাজ�ৱা �ান, জনসমাগমআ� বহৃৎ পািৰবািৰক সি�লন এৰাই চলক। ব�ু-বা�ৱআ�
পিৰয়াল-পিৰজনৰ লগত �টিল�ফান , ই�াৰ�নটআ� সামািজক মাধ�মৰ �যা�গিদ �যাগা�যাগ ৰাখক।

ঘ) িচিকৎসালয়আ� �লব�ৰটৰী�বাৰ�ল িনয়মীয়া গমণ এৰাই চলক। স�ৱ হ�ল স�সৰুা সমস�া�বাৰৰ
বা�ব �টিল�ফান বা �হ�লাইন ন�ৰৰ �যা�গিদ িচিকৎসালয় বা ি�িনক�বাৰত �যাগা�যাগ কৰক।আপিুন
যিদ িনয়মীয়া�কআই এন্আৰ পৰী�া ক�ৰআ� �তজ পাতলুৱা ঔষধ �সৱন কিৰআ�ছ অন�ুহ কিৰ
�টিল�ফা�ন�ৰ িচিকৎসকৰ লগত �যাগা�যাগ কৰকআ� পায�মা�ন িচিকৎসালয় �নযাব�ল �চ�া কৰক।

২) হ� �া��িবিধ

ক) কৰমদ�ন কৰাআ� হা�ত�ৰ মখু�শ� কৰা এৰাই চলক।
খ) আ�পানাৰ হাত চা�বান-পানী�ৰ ঘ�ন ঘ�ন ধবু- এই কাম অ�তঃ ২০-৩০ �ছ�ক�মান কিৰব যা�ত

হাতৰ সক�লা অংশ প�িতগতভা�ৱ পিৰ�াৰ হয়।
গ) এলক'হল-িভি�ক হ�-�চিনটাইজাৰ ( �হ� �চিনটাইজাৰ) �বা�ৰা উপ�যাগী ।
ঘ) স�াৱ� দিূষত ব��বাৰ অথ�াৎ ৰাজ�ৱা �শৗচাগাৰ বা ��াৱগাৰৰ দৱুাৰ বা দবুাৰৰ �হ��লআিদ
�শ� কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক ।


