8 এপ্রিল, 2020

স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ : COVID-19 এিং মুখ ঢাকার কাপড়ের িযিহার

প্রিউ ইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য প্রিভাগ (New York State Department of Health, NYSDOH) COVID-19 স্টরাগগর
জিয দায়ী SARS-CoV-2 ভাইরাস ছড়াগিা এিং তার িভািগুপ্রল অধ্যয়ি র্রা এিং তাগত সাড়া স্টদওয়া
অিযাহত স্টরগেগছ।
সাম্প্রপ্রতর্ অধ্যয়িগুপ্রলগত স্টদো স্টগগছ স্টে ভাইরাসটি দ্বারা সংক্রাপ্রিত িািুষগদর এর্টি উগেেগোগয অংশ
উপসগকপ্রিহীি। উপসগকপ্রিহীি িািুষগদর িগধ্য অিগশগষ উপসগকগুপ্রল স্টদো স্টগগলও, তারা উপসগক স্টদো োওয়ার আগগই
অিযগদর িগধ্য ভাইরাসটি ছপ্রড়গয় প্রদগত পাগরি। অর্কাৎ ভাইরাসটি পরস্পগরর প্রির্গট র্ার্া িািুষগদর িগধ্য ছড়াগত
পাগর - উদাহরণস্বরূপ, র্র্া িলা, র্াশা িা হাাঁচা - এিি প্রর্ েপ্রদ স্টসই িািুষরা স্টসই সিয় স্টর্াগিা উপসগক
িদশকি িা র্গর তাহগলও।
এই িতু ি িিাণগর্ প্রিগিচিা র্গর, স্টস সি ির্াশয জায়গায় সািাপ্রজর্ দূরগের পদগেপগুপ্রল িজায় রাো র্ঠিি
(স্টেিি িুপ্রদর স্টদার্াি ও ওষুগধ্র স্টদার্াি), বিড়র্ষত জিসিাগজ উগেেগোগয িাত্রায় স্টরাগ ছপ্রড়গয় পড়ার
জায়গাগুপ্রলগত স্টে সর্ল জিতা িুে ঢার্া র্াপড় পগরি, NYSDOH তাগদরগর্ সির্কি র্গর।
এই প্রিষগয়র ওপগর স্টজার স্টদওয়া গুরুেপূণক স্টে িুে ঢার্া র্াপড় পগর র্ার্গলও, সিকজিীি জায়গায় পরস্পগরর স্টর্গর্
র্িপগে 2 প্রিটার (6 ফু ট) দূগর স্টর্গর্ সািাপ্রজর্ দূরে রো র্রা এিং স্টেোগি সম্ভি িাপ্রড়গত র্ার্া, ভাইরাগসর
গপ্রত হ্রাস র্রার জিয অপপ্ররহােক। িুে ঢার্া র্াপড় পরগল, তা পপ্ররধ্াির্ারী িযপ্রিগর্ সংক্রিগণর প্রশর্ার হওয়া
স্টর্গর্ রো র্রগত িা পারগলও, স্টে সি িািুগষর ভাইরাসটি আগছ অর্চ তারা তা জাগিি িা, স্টসই িািুষগদর স্টর্গর্
ভাইরাস ছপ্রড়গয় পড়ার গপ্রত র্িাগত সাহােয র্রগত পাগর।
ঘগরায়া প্রজপ্রিস স্টর্গর্ িস্তুত র্রা িা িাপ্রড়গত সাধ্ারণ সািগ্রী স্টর্গর্ র্ি েরগচ ততপ্রর র্রা িুে ঢার্ার
র্াপড়গুপ্রলগর্ সুপাপ্ররশর্ৃ ত সািাপ্রজর্ দূরগের অপ্রতপ্ররি, এর্টি স্টস্বচ্ছািূলর্ জিস্বাস্থ্য পদগেপ প্রহগসগি িযিহার র্রা
োয়। সাপ্রজকর্াল িাস্ক ও N-95 স্টরপ্রস্পগরটর হল অতযািশযর্ সািগ্রী ো স্বাস্থ্যগসিা র্িী ও অিযািয ির্ি
িপ্রতপ্রক্রয়ার্ারী িািুষগদর জিয সংরপ্রেত রাো অিশযই অিযাহত রােগত হগি।
িুে ঢার্ার র্াপড় পগর র্ার্ার সিয় প্রিউ ইয়গর্ক র িাপ্রসন্দাগদর ো র্রা উপ্রচত:
• প্রিপ্রিত র্রুি স্টে এগুপ্রল আাঁটসাগটাভাগি পরা হগয়গছ এিং িার্ ও িুে ঢার্া আগছ।
• ঘি ঘি পালটাি এিং িয়লা হগয় স্টগগল িা প্রভগজ স্টগগল স্টর্গচ প্রিি।
• অিযািয সুরোিূলর্ িযিস্থ্াগুপ্রলর স্টেগত্র আত্মসন্তুষ্ট হওয়া চলগি িা।
o িুে ঢার্ার র্াপড় স্পশক র্রগিি িা।
o ঘি ঘি ভালভাগি হাত স্টধ্াওয়ার িযাপাগর সতর্ক র্ার্া চাপ্রলগয় স্টেগত হগি।
▪ সািাি ও জল িা 60%+ অযালগর্াহলেুি অযালগর্াহল-প্রভপ্রির্ হযান্ড সযাপ্রিটাইজার।
o শ্বাসিশ্বাস সংক্রান্ত প্রশষ্টাচার অভযাস র্রুি এিং র্াপ্রশ ও হাাঁপ্রচর সিয় িার্ ও িুে স্টঢগর্ রােুি।
o সািাপ্রজর্ দূরে রাো অভযাস র্রুি - এিি প্রর্ িাস্ক পগর র্ার্ার সিয়ও।
o িাপ্রড়গত র্াকুি এিং স্টরাগ ছড়াগিার গপ্রত র্িাগত সাহােয র্রুি!
আগরা তগর্যর জিয এোগি NYSDOH COVID-19 ওগয়িগপজ স্টদেুি: https://www.ny.gov/coronavirus।

