
প্রতির�োধ

আ�ও ির্যে� জনযে 
1-833-784-4397 এই নম্বর� য�োগোর�োগ ক�ুনcanada.ca/le-coronavirus    ওয়বসোইরে �োন বো 

কর�োনোভোই�োস য�োগ 
(COVID-19) সম্পরককে

COVID-19 হরছে কর�োনভোই�োস দ্ো�ো সৃষ্ট 
একটি অসুস্থিো।
হিউম্যান কর�যানভযাই�যাসগুহি সর্বজনীন এরং সযাধযা�ণতঃ 
সযাধযা�ণ ঠযান্যা� মরতযা িযািকযা অসুস্থতযা� সযারে জহ়িত।

এেো তক
িক্ষণগুহি খুর িযািকযা রযা গু�ুত� িরত পযার�।

ভযাই�যারস� সংস্পর ্্ব আসযা� পর� িক্ষণগুহি দেখযা হেরত 14 হেন 
সময় িযাগরত পযার�।

লক্ষণ

কর�যানভযাই�যাসগুহি সযাধযা�ণত দকযানও সংক্যাহমত র্হতি� 
মযাধ্রম ছহ়িরয় পর়ি এই ভযারর: 

f কযাহ্� রযা িা যা হি� দ�া যাটযা� মযাধ্রম
f স্প ্্ব ক�যা রযা ি্যান্-দ্ক-এ� মরতযা র্হতিগত

দ�যাগযার�যারগ� মধ্রম
f এমন হকছু স্প ্্ব ক�যা �যািযারত ভযাই�যাস �রয়রছ,

তযা�পর� িযাত দধযাওয়যা� আরগই দসই িযাত হেরয়
আপনযা� দিযাখ, নযাক রযা মুখ স্প ্্ব ক�যা� মযাধ্রম 

এই ভযাই�যাসগুহি রযায়ুিিযািি (দভন্টিরি্যান) হসরটেরম� 
মযাধ্রম রযা জরি� মযাধ্রম ছ়িযায় ররি জযানযা দনই।

তবস্ো�
শ্োসকষ্টজব্� কোতি

সংক্মরণ� হরস্যা� দ�যাধ ক�যা� সরর্বযাত্তম উপযায় ি’ি: 

f সর সময় িো�ীত�ক দূ�ত্ব অনু্ ীিন ক�ুন

f অরন্� মরধ্ অসুস্থতযা ছ়িযারনযা এ়িযারত আপহন 
অসুস্থ িরি রযাহ়িরত েযাকুন

f আপনযা� িযাত সযারযান এরং জি হেরয় কমপরক্ষ 20
দসরকরন্� জন্ ধুরয় দ�িুন

f আপনযা� দিযাখ, নযাক রযা মুখ স্প ্্ব ক�যা দেরক হর�ত
েযাকুন, হরর্ষত আরধযায়যা িযাত হেরয়

f	অসুস্থ র্হতিরে� সরগে ঘহনষ্ঠ দ�যাগযার�যাগ ক�ররন নযা

f কযাহ্ রযা িা যা হি দেওয়যা� সময়:
	— জীরযাণু� হরস্যা� কমযারত আপনযা� রযাহু রযা টিসু্ 

হেরয় আপনযা� মুখ এরং নযাক দেরক �যাখুন

	— দকযানও টিসু্ র্রিযা� ক�যা� প� দসটযা স্বত্ব� 
আরজ্ব নযায় রজ্ব ন ক�ুন এরং তযা�পর� আপনযা� 
িযাত ধুরয় হনন 

f প্যায়্ই স্প ্্ব ক�যা রস্তু দ�মন দখিনযা, বরেু্হতন �ন্ত্র ও 
ে�জযা� নর এরং পৃষ্ঠগুহিরক  পহ�ষ্যা� এরং
জীরযাণুমুতি ক�ুন

f আপনযা� িযা�পযার্� দিযাকজন এরং পৃষ্ঠগুহিরক
সু�হক্ষত �যাখযা� জন্ একটি নন-যেতিরকল েোস্ক বো
েুরে� আছেোদন (অে্বযাৎ �া যাক ছযা়িযাই নযাক এরং মুখ
পুর�যাপুহ� েযারক এমনভযারর তনরেমিি এরং কযারন� িুপ
দ্যা�যা মযােযা� সরগে রাযাধযা) পহ�ধযান ক�ুন

আপনো� �তদ লক্ষণ যদেো যদয়
আপনযা� �হে COVID-19-এ� িক্ষণ েযারক - জ্ব�, কযাহ্ রযা 
শ্যাসকষ্ট:

f এটি অন্রক ছ়িযারনযা প্হতর�যাধ ক�রত রযাহ়িরত 
েযাকুন (তবতছেন্ন)
	— আপহন �হে অরন্� সযারে েযারকন তরর

আিযােযা ঘর� েযাকুন রযা 2-হমটযা� েূ�ত্ব রজযায় 
�যাখুন 

f আপহন দকযানও স্বযাস্থ্রসরযা দপ্যােযার�� সযারে
দেখযা� আরগ কি ক�ুন রযা আপনযা� স্থোনীয় 
জনস্োস্থযে কিৃকে পক্ষরক কি ক�ুন
	— তযারে�রক আপনযা� িক্ষণগুহি রিুন এরং 

তযারে� হনরে্ব ্যারিী অনুস�ণ ক�ুন 

f আপনযা� �হে অহরিরবে হিহকৎসযা� প্রয়যাজন িয়
তরর 911 নবের� কি ক�ুন এরং তযারে�রক
আপনযা� িক্ষণগুহি রিুন

BENGALI/BENGALI

http://canada.ca/le-coronavirus
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html#wm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://canada-preview.adobecqms.net/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html

