PEOPLE’S PARTICIPATION

Sarada Apartment, Library Para, Station Road (North),
Dankuni, Hooghly, W.B-712311.

E-mail: peoplesparticipation@gmail.com
Website: http://www.peoplesparticipation.org

Awareness programme on Covid-19: 2020 -21
ক োভিড-১৯ ভ ভিশুদের প্রিোভিত দর ?
এটি একটি নতুন ধরননর ভাইরাস এবং ভাইরাসটি শিশু বা গভভ বতী মানেনের কী ভানব প্রভাশবত কনর সস সম্পনকভ আমরা খু ব
সবশি শকছু জাশননা । আমরা শুধু এটুকু জাশননে , সে সকান বেনসর মানু ষ এই ভাইরানস আক্রান্ত হনত পানর। তনব এখন ও
পেভন্ত শিশুনের মনধেনকাশভড-১৯ সংক্রমননর ঘটনা তুলনামূ লক ভানব খু ব কম ঘনটনছ । এখন পেভন্ত বেস্ক বেশি এবং আনগ
সেনক অসু স্থ বেশি ছাড়া খু ব কম সেনেই এই ভাইরাস মারাত্মক আকার ধারণ কনরনছ ।

যভে আমোর সন্তোদের ক োভিড-১৯ এর লক্ষণ কেখো কেয় কসদক্ষদে ভ

রো উভিত ?

েশে আপনার শিশুর সকাশভড-১৯ এর লেণ সেখা সেে তখন আপশন অবিেই শিশকৎসা সসবা শননবন । তনব মনন রাখনত হনব
সে, উত্তর সগালানবভ এখন জ্বনরর সমৌসু ম, এবং সকাশভড-১৯ এর লেণ সেমন, কাশি বা জ্বর, ফ্লু’র মত একই রকনমর হনত
পানর বা সাধারণ ঠান্ডা-জ্বনরর শবষেটি ও খু বই স্বাভাশবক । ভাল ভানব হাত সধাো এবং শ্বাসতন্ত্র জশনত স্বাস্থেশবশধ সমনন িলা
েরকার । সে সব ভাইরাস ও বোকনটশরো সরাগ সৃ শি কনর, দেনশিন হাত সধাো এবং প্রনোজন অনু োেী সন্তান সক ভোকশসন
সেওোর মাধেনম সসগুনলা সেনক তানের সক রো করনত পারনবন । আপনার বা আপনার সন্তাননর েশে ফ্লু’র মনতা শ্বাসপ্রশ্বাস জশনত অনোনে সংক্রমন োনক, তনব দ্রুত স্বাস্থেনসবাশনন । এছাড়াও, অনেনের মনধে এই সংক্রমন ছশড়নে পড়া সরাধ
করার জনে জন সমাগম স্থনল (কমনেে, শবেোলে, গণপশরবহন) োওো েোসম্ভব এশড়নে িলু ন ।

পভরিোদরর ক োে ও সেদসের এই লক্ষণ কেখো ভেদল ী রো উভিত ?
আপনার বা আপনার সন্তাননর েশে জ্বর, কাশি বা শ্বাসকি োনক তনব অবিেই শিশকৎসানসবা শননত হনব । সকাশভড-১৯
সংক্রশমত হনেনছ এমন সকান ও এলাকা েশে আপশন ভ্রমণ কনর োনকন, বা সকাশভড-১৯ সংক্রশমত হনেনছ এমন সকান ও
এলাকা ভ্রমণ কনরনছ ও শ্বাসতনন্ত্রর জটিল তারলেণ রনেনছ এমন কার ও সানে েশে আপনার ঘশনষ্ঠ সোগানোগ হে, তনব
আনগ সেনকই স্বাস্থে সসবাোনকারীর সানে কো বলু ন।

