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প্টেূমি 

প্য়ানর্িডমক ব়া ডবশ্ববয়াপ্ী ইনফু্লর্যঞ্জ়া  ল একটি ম ়াম়াডর ইনফু্লর্যঞ্জ়া ভ়াইর়াস য়া সমগ্র ডবর্শ্ব ছড়ির্য 
প্র়্ি এবং ডবর্শ্বর ম়ানবজ়াডির হল়াকসংখ্য়ার হবডির ভ়াগ অংির্ক এই হর়ার্গ আক্র়ান্ত কর্র৷ এই 
ভ়াইর়াস ঋিু প্ডরবিে র্নর জ্বর্রর ভ়াইর়ার্সর হের্ক হবিী ম়ানুষর্ক প্রভ়াডবি করর্ি প়্ার্র, য়ার 
ডচডকত্স়াগি, স়াম়াডজক এবং অেেননডিক প্রভ়াব অর্নক হবডি৷ প্য়ান়ার্িডমক ব়া ডবশ্ববয়াপ্ী জ্বর 
ম়ানরু্ষর িরীর্র ডনউর্ম়াডনয়া স  আরও অর্নক ডচডকৎস়াগি জটিলি়ার ক়ারণ  র্ি প়্ার্র৷ 
 
 

 

লক্ষণ: মিমকৎসা: প্রমিডষিক: 

অর্নকট়াই ঋিু প্ডরবিে র্নর জ্বর্রর  মি, ডকন্তু 

অর্নক হবডি গুরুির: 

 ম়াে়াবযে়া 
 গল়া বযে়া এবং ক়াডি 

 ক্ল়াডন্ত এবং দুবেলি়া 
 ন়াক ডদর্য ক্রম়াগি জল প়্ি়া 

 

 

প্য়ানর্িডমক জ্বর্রর লক্ষণগুডলর 
ডচডকৎস়া করর্ি অয়াডন্টভ়াইর়াল ওষুধ 
বযব ়ার কর়া হযর্ি প়্ার্র৷ মধযম 
ম়াত্র়ার প্য়ানর্িডমক জ্বর্রর ডচডকৎস়া 
ব়াড়ির্িই কর়া হযর্ি প়্ার্র:  

 অনযর্দরর্ক এই অসুখ্ 
সংক্র়াডমি ন়া করর্ি 
ি়ার্দর হের্ক দূর্র ে়াকুন 

 প্রচুর প্ডরম়ার্ণ ডবশ্র়াম ডনন 

 প্রচুর প্ডরম়ার্ণ জল প়্ান 
করুন 

 জ্বর, ক়াডি এবং সডদে  জম়াট 
ব়াাঁধ়ার ডচডকৎস়া করর্ি 
হপ্রসডক্রপ্িন ছ়া়ি়া হয 
ওষুধগুডল প়্াওয়া য়ায ি়া 
হসবন করুন 

 মদয প়্ান এবং ি়াম়াক 
জ়ািীয প্ণয হসবন করর্বন 
ন়া 

 
 প্য়ানর্িডমক জ্বর্রর জনয ঋিু 

প্ডরবিে নজডনি জ্বর্রর 
প্রডির্ষধকগুডল ক়াজ করর্ব ন়া 

 একটি প্রডির্ষধর্কর ওপ্র ক়াজ 
কর়ার আর্গ এই নিুন জ্বর্রর 
ভ়াইর়াসটি হকমন ি়া ডবজ্ঞ়ানীর্দর 
জ়ানর্ি  র্ব 

 নিুন ভ়াইর়াসটি আডবষৃ্কি  ওয়ার 
প্র্র এই প্রডির্ষধক তিডর করর্ি 
অর্নক ম়াস সময ল়াগর্ি প়্ার্র 
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 হদিবয়াপ্ী এই জ্বর্রর সম্পর্কে  সবে়াধডুনক ির্েযর জনয অবগি ে়াকুন৷  

 একটি প্ডরকল্পন়া করুন য়ার মর্ধয অন্তভূে ক্ত  ল: 

o ডিশুর্দর যত্ন (ডবদয়ালযগুডল বন্ধ ে়াক়া উডচৎ) 

o আপ্ন়ার ব়াড়ির্ি হয সকল আত্মীয স্বজন আর্ছন ি়াাঁর্দর প্ডরচযে়ার জনয আপ্ন়ার ডক প্রর্য়াজন 
 র্ি প়্ার্র 

o যডদ আপ্ন়ার কমেস্থল বন্ধ কর্র ডদর্ি  য ির্ব ডক করর্বন 

 একটি আপ্ৎক়ালীন ডকট ব়া সরঞ্জ়াম তিডর করুন: ডকভ়ার্ব ব়ান়ার্বন ি়া জ়ানর্ি 
www.72hours.dc.gov হদখ্নু৷ 

o জল এবং অ-প্চনিীল খ়্াদয 
o প্র়ােডমক ডচডকৎস়ার উপ্করণ এবং হপ্রসডক্রপ্ির্নর ওষধু 

o হয়াগ়ার্য়ার্গর ি়াডলক়া এবং গুরুত্বপ্ণূে ডচডকৎস়া সিন্ধীয িেয 
o হরডিও এবং অডিডরক্ত বয়াট়াডর 

 সসু্ব়াস্থয সিন্ধীয ডকছু অভয়াস অনিুীলন করুন হযমন ডনযডমি ডনর্জর  ়াি হধ়াওয়া এবং টিস ুক়াগর্জ 
ব়া  ়ার্ির ওপ্র্রর অংি চ়াপ়্া ডদর্য ক়াি়া ব়া  ়াাঁচ়া৷ 

 আপ্ন়ার আত্মীয, প্রডির্বিী এবং সম্প্রদ়ার্যর প্রস্তুডি প্রর্চষ্ট়ার হক্ষর্ত্র ি়ার্দর স়ার্ে ক়াজ করুন৷ 

 
 

 
 


