nCOVID19 FAQs
সিরাির কয প্রশ্নগুব গ্রািীণ সিাতজ
রা হত়ে োত
সতের তোতপা তোন গুব সীিা (হ ুে
াপড পবরবহতা)ও বববতা (ে াবপ
াপড পবরবহতা )র িধ্য হতে।
তারা েুজতনই রাজস্থাতনর বপপব গ্রাতি
োত । ক াবভড১৯ এর সম্বতে ক্রিােত
নানা ো শুতন সীিা বিবন্তত। িতনর
কধ্াোঁ়োো েূর রার জনয সীিা ঠি
র বােবী বববতার সতে কেখা
রতব।বববতা এ জন আো িী।আসুন
অতের িতধ্য ী তোপ েন হতে কেখা
যা

> সীমা: মানুষ মুরগী এবং অনযানয প্রাণী হত্যা করছে; আমম শুছনমে যে কছরান ভাইরাসটি পশুর
মছযয েম়িছ়ে পছ়ি? এটা সমত্য?
বববতা: ক ানও প্রাণীর প্রজাবত এখনও এই ভাইরাসটি বহন রতত পাতর বন এবং বিব ত্সা
ববতেষজ্ঞরা ক া জনত গুজতব ববশ্বাস না রার এবং বনরাবিষােীতের যতের সাতে িূ ডান্ত
যেবান হত়ে প্রস্তুত ো ত বনরাবিষােীতের খাবার না খাও়োর জনয বত তেন।
> সীমা: আমার প্রমত্ছবশীছের একটি ব়ি পমরবার রছ়েছে - ত্ারা ৮ জন সেসয। এরা সাবান
ফুমরছ়েছে। ত্াছের কী করা উমিত্?
বববতা: বিন্তা
ব ুন, এটি ঠি

রতবন না। তাতের হাত পবরষ্কার
তত ভা
াজ তর।

রার জনয ক ব োই বা বা ু বযবহার

রতত

> সীমা: গুজব হ'ল আমরা েমে আমাছের রক্ত োন কমর ত্ছব আমরা মনছজরাই পরীক্ষা করছত্
পামর। এটা করা মক ঠিক? বববতা: এটা সতয ন়ে। ক উ এইর ি সিত়ে রক্ত োন রা উবিত
ন়ে যতক্ষণ না ক উ বনবিত হন কয বতবন / কস সংক্রাবিত ন়ে।
> সীমা: গ্রীষ্ম এমগছ়ে আসার সাছে সাছে আমরা মক এই মারাত্মক যরাছগর আশঙ্কা যেছক মুক্ত হব?
আমম শুছনমে উষ্ণ আবহাও়ো ভাইরাসছক হত্যা কছর।
বববতা: গ্রীষ্ম বা উষ্ণ আবহাও়ো এই করাতের প্রসাতর ক ানও প্রভাব কেত বন।
> সীমা: ত্ছব .. গরম জছল স্নান এবং লবণাক্ত গরম জল মেছ়ে গারমলংছ়ের কী আছে?
বববতা: না সীিা। এগুব
প্রভাব কেত বন।

সিস্ত কপৌরাবণ

াবহনী এবং এগুব

তরানভাইরাসগুব তত ক ানও

>সীমা: গ্রামবাসীরা পরামশশ মেছেন যে ভাইরাস যেছক মনছজছক বাাঁিাছত্ আমরা অযালছকাহল
গ্রহণ কমর। আমম পান কমর না - আমার মক মিমিত্ হও়ো উমিত্?
বববতা: এই োবব প্রিাণ রার িততা ক ানও প্রিাণ কনই। আবি েৃ strong় প্রবততরাধ্ ক্ষিতা
বজা়ে রাখার জনয স্বাস্থয র খাবার খাও়োর এবং অনুেী তনর পবরবততে কজার বেত়েবে।
> সীমা: আমম েমে মুছ াশ পছর োমক ত্ছব আমম মক মনরাপে? আমাছক মক পুছরা মেন যছর পরছত্
হছব?
বববতা: এিন ক ানও ববজ্ঞাবন প্রিাণ কনই যা ববতেষ তর বাবডতত বতবরর িুতখােগুব উপনযাসটি তরানভাইরাস কেত রক্ষা তর। যাইতহা , কয ক ানও কক্ষতে - এটি পবরবহত করােত
অসম্পূণেভাতব সংক্রাবিত হও়োর সম্ভাবনা হ্রাস তর। আপবন ক ব তখনই তা পরতত পাতরন
যখন আপবন আপনার বাবড কেত কববরত়ে যাতেন বা আপনার বাবড কয ক ানও ক াত র সাতে
কযাোতযাে তরতেন।
> সীমা: আজকাল আমম ে ন প্রমত্মেন যজছগ োমক, আমম আক্রাি মকনা ত্া পরীক্ষা করার জনয
আমম 10 যসছকছের জনয আমার শ্বাস র োয কর থোকক। মনছজছক োিাই করার সঠিক উপা়ে
মক?
বববতা: এটি এ টি রূপ ো। কিবর যান্ড ববশ্বববেযা ত়ের সংক্রাি করাতের প্রধ্ান ডাাঃ োবহি ইউনুস
বত তেন কয কনাতভ
তরানাভাইরাস আক্রান্ত বযবক্ত 10 কসত তন্ডরও কববে সি়ে ধ্তর তার শ্বাস ধ্তর
রাখতত পাতরন। অনযবেত , প্রবীণরা এই াজটি সম্পােন রতত সক্ষি হতব না, ততব এর ক ানও অেে এই
ন়ে কয তারা সংক্রাবিত হত়েতে।

> সীমা: আমার যোট যমছ়ে হালকা জ্বছর ভুগছে; আমম ত্াছক হাসপাত্াছল যনও়োর কো ভাবমে।
আপমন মক পরামশশ মেছেন?
বববতা: এইিতসর পবরিা
ডাঃ রণেীপ গুত বর়ো বত তেন কয িহািারী ি া া ীন ক ানও
হাসপাতাত না আসা উবিত ারণ এটি ক ানও সুস্থ বযবক্তর ভাইরাস আক্রান্ত হও়োর সম্ভাবনা
বাবডত়ে কতাত । যবে কস / কস ক ানও ক্ষণই অনুভব তর এবং ভববষযততর পেতক্ষতপর সোন
তর ততব তার কোতন ডাক্তাতরর সাতে পরািেে রা উবিত।
> সীমা: িীন যেছক মশা বা পাছসশ লগুমল ভাইরাস সংক্রমণ কছর?
বববতা: ক ানও েতবষণা বা েতবষণা কেখা়ে বন কয িো উপনযাতসর তরানভাইরাসটির বাহ
বহসাতব াজ রতত পাতর। এবং এটি িীন কেত প্রাপ্ত পাতসে ত র িাধ্যতি েবডত়ে কযতত পাতর না।
> সীমা: আমম আমার 20 এর েশছকর যশছষর মেছক এবং ত্ু লনামূলকভাছব ত্রুণ ও স্বাস্থ্যবান।
আমার সমস্ত সত্কশত্ামূলক বযবস্থ্া কছ ারভাছব অনুসরণ করার েরকার যনই - এটি প্রবীণছের
প্রভামবত্ কছর, ত্াই না?
বববতা: এটা অসতয। নতভ
তরানাভাইরাস সংক্রিণ সিস্ত ব়েতসর িানুতষর িতধ্য কেখা
কেতে। বিব ত্স রা পরািেে বেত়েতেন কয ক াববড -১৯ এ সংক্রাবিত হত রক্তিাপ, হাটে বা
শ্বাস ষ্টজবনত করাতের িততা ক া-িরববড অবস্থার ক াত রা কববে ঝোঁু ব তত োত । ততব ক াবভড
-১৯ করােীর উপবস্থবততত এ জন পুতরাপুবর স্বাস্থযবান বযবক্তও সংক্রাবিত হতত পাতর।
সামগ্রীর উছে

