କଯୋନା େହ େୁଦ୍ଧ କେନ୍ତୁ । ଭୟଭୀେ ହୁ ଅନ୍ତୁ ନାହି।ଁ

କର ୋନୋ ଭୂତୋଣୁ ର ୋଗ (covid-19) ରଗୋରେ ସଂକ୍ରମିତ ର ୋଗ ଯୋହୋକି ଚୋଇନୋ
ସୃଷ୍ଟି ରହଇଛି । ଏହି ର ୋଗ ଶ୍ଵୋସ ଜନିତ ସମସୟୋ ସୃଷ୍ଟି କର
ପ୍ରଶ୍ଵୋସ ର

ୁ ରଗୋରେ ନୂ ଆ ଭୂତୋଣୁ ୁ

ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକରହଉଛି ଜ୍ଵ ,କୋଶ,ଛିଙ୍କ,ନିଶ୍ଵୋସ

ଅସୁବିଧୋ ।
ପ୍ରେିଯୋଧ

Vn

(Flu ଭଳି )। ଏହୋ

ଉହୋନ ସହ

bb,b,ନିୟମି େ

ୋେୁନ ଯେ ହାେ ଧୁଅନ୍ତୁ

ଶାେୀେି କ ଓ ମାନେି କ ଭାେଯେ େୁସ୍ଥ େୁହନ୍ତୁ
ଏହୋ ବହୁ ତ ଗୁ ୁ ତ୍ଵପୂଣଣ କଥୋ ରଯ ବତଣମୋନ ପ ି ସ୍ଥିତିର ଆରମ
ଆରଦୌ ନିିଃସହୋୟ ନୁ ହ।ଁ ଆରମ ସବୁ ରବରଳ ଆମ ଦଇତ୍ଵ ପୋଳନ
କ ି ପୋ ି ବୋ। ଯଦି ଆପଣ ସଂଘର୍ଣ କ ୁ ଛନ୍ତି , ରତରବ ଅନିଶ୍ଚିତତୋ
ସମୟର ନିଜ ମୋନସି କ ସୁ କ୍ଷୋ ପୋଇ ଁ ଆପଣ କିଛି ଉପୋୟ
ଅବଲମ୍ବନ କ ି ପୋ ି ରବ ।

ଯେଯେଯେଯେ କାଶ କିମ୍ଭା ଛିଙ୍କ ଆଯେ ମୁହ ଁଯେ
ଟିେ ୂ ପଯପେ କୀମ୍ଭା େଫା କପଡା ଦିଅନ୍ତୁ
1. ଖୋଦୟର ସନ୍ତୁଳନ କ୍ଷୋ କ –ରଯମି ତିକି ସବୁ ଜ ପନିପ ି ବୋ
[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in
ଓ ଫଳ
the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
2. ନିୟମି ତ ବୟୋୟୋମ କ
ଅନୟ ଯଲାକ ମାନଙ୍କ ଠାେୁ ୋମାଜିକ ଦୂ େୋ 1
3. ପଯଣୟୋପ୍ତ ସମୟ ଶୁଅନୁ ଓ ଆ ୋମ କ ନ୍ତୁ
ମିଟେ େକ୍ଷା କେନ୍ତୁ
4. ପ ି ବୋ ସହ ସମୟ ବିତୋନ୍ତୁ
5. ପଢନ୍ତୁ କୀମ୍ଭୋ ଅନୟ ରକୌଣସି ଗତିବିଧ ି କ ନ୍ତୁ ରଯଉେୋ
ଁ କି
ଘଯେ େୁହନ୍ତୁ । ଯକେେ ଅେି ଜେୁେୀ କାମଯେ
ୋହାେକୁ ୋଆନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ବହୁ ତ ସମୟ ଧ ି କ ି ବୋକୁ ଚୋହୁ ଥରି ଲ
6. ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ

ଲକ୍ଷଣ
େେୁଯେଯେ ୋେୁନ ଯେ ହାେ ଧୁଅନ୍ତୁ

ଯଦି ଆପଣ ଉପ କ୍ତ ରକୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ରଦଖୁଛନ୍ତି ତୋରହରଲ
ତୁ ନ୍ତ ଡୋକ୍ତ ଙ୍କ ପ ୋମଶଣ କ ନ୍ତୁ । ନିରଜ ନିରଜ ଔର୍ଧ ଆଣନ୍ତୁ
ନୋହି ଁ

The Helpline Number for corona-virus :
+91-11-23978046 or 1075

କଯୋନା େହ େୁଦ୍ଧ କେନ୍ତୁ । ଭୟଭୀେ ହୁ ଅନ୍ତୁ ନାହି।ଁ

