
কেরানাভাইরাস *রাগ ২০১৯ (COVID-19) িক?? 
কেরানাভাইরাস *রাগ ২০১৯ (COVID-19) এক; <াসযে>র অসুAতা যা এক বDিF *থেক 

অনD বDিFর শরীের ছিড়েয় *যেত পাের। *য ভাইরােসর কারেণ COVID-19 হেয় থােক *স; 
এক নতুন ধরেনর কেরানাভাইরাস যা চীেনর ওহান শহের এক; SাTভU াব সVেকU  তদX করার 

সময় Sথম সনাF করা হেয়িছল। 
 

যু>রাে?র মানুেষরা িক COVID-19 এ আDাE হেত 
পাের? 
হDাঁ। COVID-19 যুFরাে\র িবিভ] Aােন এক বDিF *থেক অনD বDিFর শরীের ছিড়েয় 

পড়েছ। COVID-19 এ আ_াX মানুেষর সরাসির সংbেশU আসা মানুেষর COVID-19 এ 

আ_াX হওয়ার ঝঁুিক সবেচেয় *বিশ, *যমন eাADকমf বা পিরবােরর সদসD। আর COVID-19 
ছড়ােg এমন Aােন *য সকল মানুষ বতU মােন বসবাস করেছ অথবা শীhই iমণ কেরেছ *স সকল 

মানুষ COVID-19 এ আ_াX হওয়ার *বিশ ঝঁুিকেত আেছ। বতU মােন COVID-19 ছড়ােg 
এমন Aানjেলা সVেকU  আরও জানুন এই lকানায়  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html#geographic. 
 

যু>রাে? িক COVID-19 এ *কউ আDাE হেয়েছ? 
হDাঁ। যুFরাে\ COVID-19 এ আ_াX হওয়ার Sথম ঘটনা ধরা পেড় ২০২০ সােলর ২১েশ 

জানুয়াির। যুFরাে\ বতU মােন COVID-19 এ আ_ােXর সংখDা িসিডিস (CDC) এর 
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব এই lকানায়  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-in-us.html. 
 

COVID-19 িকভােব ছড়ায়? 
*য ভাইরােসর কারেণ COVID-19 হেয় থােক তা স�বত *কান প�র *থেক সৃি� হেয়েছ, িক� 

তা এখন এক মানুষ *থেক অনD মানুেষর শরীের ছড়ােg। যখন *কান সুA মানুষ *কান COVID-
19 আ_াX মানুেষর খুব কাছাকািছ আেস (৬ ফুেটর মেধD) তখন আ_াX বDিFর হাঁিচ বা কািশর 

সমেয় সৃ� কণার মাধDেম মূলত এই ভাইরাস ছড়ায় বেল ধারণা করা হয়। আবার এমনও হেত 
পাের *য যখন *কান মানুষ ভাইরাস সং_িমত *কান Aান bশU কের ও পরবতfেত িনেজর মুখ, 
নাক, অথবা *চাখ bশU কের, তখন তারা COVID-19 এ আ_াX হয়, তেব ধারণা করা হয় *য 

এ; ভাইরাস ছড়ােনার মূল মাধDম নয়। এই নতুন সংেযািজত কেরানাভাইরাস সVেকU  সকল 
উপল� তথD জানুন এই lকানায়  
https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html. 
 

COVID-19 এর লOণQেলা িক? 
COVID-19 এ আ_াX *রাগীেদর মেধD হা�া *থেক j�তর <াসযে>র অসুAতার পাশাপািশ 
িনে�াF ল�ণjেলা *দখা যায় 
• �র 
• কািশ 
• <াসক� 
 

The  Spanish  Group  LLC  এক` অনুবাদ সংdা কতৃf ক অ  নূিদত।
এই অনুবাদ` *সৗজনjklপ The Spanish Group কতৃf ক mদn যা  

িসিডিস (CDC) এর সােথ সংযু> নয়। 

https://thespanishgroup.org/blog/covid-19-bn/
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এই ভাইরােসর Qwতর জ`লতাQেলা কী কী? 
িকছু *রাগীর উভয় ফুসফুেস িনউেমািনয়া হয়, িবিভ] অ� অেকেজা হেয় যায় এবং িকছু *�ে� মৃতুDও 

হেয় থােক। 
 

আিম িকভােব িনেজেক রOা করেত পাির? 
• �দনি�ন Sিতেরাধমূলক ি_য়ার মাধDেম *লােকরা <াসক�জিনত অসুAতা *থেক িনেজেদরেক 

র�া করেত পাের। 

• অসুA বDিFেদর সােথ ঘিন� *যাগােযাগ এিড়েয় চলুন। 

• অপির�ার হােত আপনার *চাখ, নাক, মুখ bশU করা *থেক িবরত থা�ন। 

• ঘনঘন অXত ২০ *সেক  সাবান ও পািন িদেয় Sায়ই আপনার হাত ধুেয় িনন। সাবান এবং পািন  
না থাকেল কমপে� ৬০% অDালেকাহলযুF অDালেকাহল িভি¢ক হDা  সDািনটাইজার বDবহার 

ক�ন। 
 

আপিন অসুd হেল, zাসযে{র অসুdতা ছিড়েয় *দওয়া *থেক 
িবরত থাকেত, আপনার উিচত 
• অসুA অবAায় বািড়েত অবAান করা। 

• হাঁিচ বা কািশ *দয়ার সময় ;সুD বDবহার করা ও তারপর *সটা ময়লার ঝুিড়েত *ফেল *দয়া। 

• Sায়শই bশU করা ব£ ও Aান পির�ার ও জীবাণুমুF করা। 
 

আিম যিদ COVID-19 ছড়াে~ এমন *কানও অ�ল স�িত 
�মণ কের থািক তেব আমার কী করা উিচত? 
আপিন যিদ আ_াX *কান Aােন iমণ কের থােকন তেব আপনার উিচৎ ২ স¥াহ পযUX আপনার চলােফরা 

সীমাব¦ রাখা। আপনার মেধD যিদ এই সমেয়র মেধD ল�ণjেলা Sকাশ পায় (�র, কািশ, <াসক�), তেব 

িচিকৎসেকর পরামশU §হণ ক�ন। যাওয়ার আেগ eাADেসবা Sদানকারীর সােথ *যাগােযাগ ক�ন, এবং 

তােদরেক আপনার iমণ ও আপনার ল�ণjেলার কথা বলুন। আপিন িকভােব অনDেদরেক আ_াX না 

কের eাADেসবা *পেত পােরন, *স িবষেয় তারা আপনােক পরামশU *দেবন। অসুA হেল, অনDেদর মােঝ 
অসুAতা ছিড়েয় *দওয়ার স�াবনা কমােত মানুেষর সংbেশU যাওয়া *থেক িবরত থা�ন, বাইের যােবন 

না, এবং আপনার *য *কান iমণ িপিছেয় িদন। 
 

এর িক *কান mিতেষধক আেছ? 
COVID-19 এর *কান Sিতেষধক বতU মােন *নই। আ_াX না হওয়ার একমা� উপায় হেg Sিতিদন 

Sিতেরাধমূলক বDাবAা §হণ, *যমন আ_াX বDিFর সংbেশU না যাওয়া ও Sায়ই হাত *ধায়া। 
 

এর িক *কান িচিকৎসা আেছ? 
COVID-19 এর *কান িনিদU � অDাি¨ভাইরাল িচিকৎসা *নই। COVID-19 এ আ_াX বDিFরা উপসগU 

উপশম করেত িচিকৎসা *সবা §হণ করেত পােরন। 
 

 

 আরও তেথDর জনD: www.cdc.gov/COVID19                                 
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