কভিড-১৯ ে বাৰব পভেচযয া আেু গৃ হ আচুতীয়াকেণ
কৰিব

কভিড-১৯ হ’ব পাৰে

িকৰিব

যভি আৰপানাে ভনম্নভিভিত ভযৰকাৰনা
এটা থাৰক

ঘৰত ৰিেৰ্যা কিাি কেত্ৰত কৰমনেনিনিৰ
(Remdesivir) ব্যৱহোৰ িিনৰব্

মূ িি ৰবষ

কাহ

জ্বি

চেৰিটাইজাি বযৱহাি কিক

ঘিত থাকক

একাষিীয়াকক থাকক আিু আিাম কিক

ব্ু নেনিোিোইেৰ ব্োনব্ কিব্ু িোইেোৰ ব্যৱহোৰ
িিনৰব্
নিনিৎসিৰ পৰোমৰ্শ অনব্হনি অনিনেি
নিনিণ্ডোৰ ব্যৱহোৰ িিনৰব্

ৰিৰিি ৰবষ

শ্বাস-প্ৰশ্বাসত অসু ৰবধা

ৰিয়ােি সকপোপৱ মাস্ক
ৰিধাি কিক

চকাঠাি বায়ু সঞ্চােি বযৱস্থা
আিু ৰিৰিকী চিাো িাি

ভনেীক্ষণ

নিনিৎসনি পৰোমৰ্শ নেযো অিু সনৰ নিম্ননিনিতনব্োৰৰ
দ্বাো ভচভকৎসা কোওক

গাি ৰবষ

চগান্ধ চিাপ াৱা

চসাৱাদ চিাপ াৱা
লক্ষণহীন পক্সৰযালৰ সদসযসিজল লক্ষণ থকা
বযৰিি সংস্পৰ্িলল আক্সহচে ততওঁজলািৰ স্বাস্থ্য
ক্সনৰীক্ষণ িক্সৰব লাজে আৰু পৰীক্ষা িৰাব লাজে

ALERT

অৰিপজি সং ৃ িতা (অৰিৰমটাি)
(৪ঘন্টাি অন্তিােত)

শিীি তা মাত্ৰা
(৪ঘন্টাি অন্তিােত)

নিম্ননিনিত কিোনিো এটো কেিো নেনি নিনিৎসো ৰ পৰোমৰ্শ িওক

• অৰিপজি সং ৃ িতা ৯৩% বা তাতকক কম হপে
• শ্বাস-প্ৰশ্বাসত অসু ৰবধা আিু মূ ি-ঘূ পিাৱা

ভচভকৎসা

ভনজে যত্ন লিাৱাে সময়ত
COVID19 িীক্ষা কিাওক

ািী, েুিু হা, িাৰিকেি ািী, ফেি
িসক িাওক

১) বু জেজিানাইে ক্সমটাৰ-দ’ে ইনজহলাৰ (এম,ক্সে,আই) /
ড্ৰাই পাউোৰ ইনজহলাৰ (ক্সে,ক্সপ,আই,) ৰ েক্সৰযজত
কিৱি ততক্সতযাজহ যক্সদ লক্ষণজবাৰ ৫ ক্সদনৰ অক্সধি থাজি
২) আইভাজমিক্সিন / হাইড্ৰক্সিক্লজৰাকুইন
৩) িম মাত্ৰাি তেৰইে যক্সদ লক্ষণজবাৰ 7 ক্সদনতলি
অক্সধি সময থাজি, কিৱি আনপোিোৰ নিনিৎসিৰ
পৰোমৰ্শ অিু সনৰ

তেপে মূ ি কৰি বু কু ৰদ শুৱক আিু অৰিপজিি
ৰিমাণ বৃ ৰি কৰিবকে দীঘ্েীকক উশাহ েওক

৪) প্ৰপয়াজি অনু সক্সৰ এক্সণ্টবাযটিি

অক্সিজেন সংপৃ ক্ততা ৯৩% বা তাতকক কম হপে
ৰেৰকৎসােয়ত ভক্সতি হবি বাজব ক্সিক্সিৎসিৰ পৰামৰ্ি
লওঁি

আপ ািাি ৰেৰকৎসকি েগত আপোেিা কৰি
চতজ িীক্ষা কিাওক

প্ৰজযােন অিু সৰি ৬ ঘণ্টাৰ বযৱধানত
তপৰাক্সিটামল আৰু িাহি ঔষধ েওক

মাক্সিক্সভটাক্সমন আৰু
খক্সনে দ্ৰবয েওক

ক্সদনত ক্সতক্সনবাৰ কি গিম ািীি ভাপ
েওক আৰু /বা েৰম পানী কুেকুৰে
িৰক
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