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

কর োনো ভোই োস টিপস:
ককোভভড-১৯ ক োরে লক্ষণ, ভিভকৎসো ও সু ক্ষো উপোয় কী, কতটো মো োত্মক:
কররোনোভোইরোস, যোর প োশোকক নোম পকোকভড-১৯, পসই পরোগটিরক এখন কিশ্ব মহোমোকর প োষণো করররে কিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো। এই ভোইরোস
যো মোনু রষর ফু সফুরসর মোরোত্মক পরোগ সৃ কি করর- যো ূ রিে কিজ্ঞোনীরের অজোনো কেল- চীন পেরক েক়ির়ে র়িরে কিরশ্বর পিকশরভোগ
পেরশ।

ভোই োসটো কী?
কররোনোভোইরোস এমন একটি সংক্রোমক ভোইরোস - যো এর আরগ কখরনো মোনু রষর মরযয ে়িো়েকন। ভোইরোসটির আররক
নোম ২০১৯ - এনকসওকভ িো নরভল কররোনোভোইরোস। এটি এক যররণর কররোনোভোইরোস। কররোনোভোইরোরসর অরনক
রকম প্রজোকি আরে, ককন্তু এর মরযয মোত্র ে়েটি প্রজোকি মোনুরষর পেরহ সংক্রকমি হরি োরর। িরি নিুন যররণর
ভোইরোরসর কোররণ পসই সংখযো এখন পেরক হরি সোিটি। নিুন এই পরোগটিরক প্রেমকেরক নোনো নোরম ডোকো হকিল,
পযমন: 'চো়েনো ভোইরোস', 'কররোনোভোইরোস', '২০১৯ এনকভ', 'নিুন ভোইরোস', 'রহসয ভোইরোস' ইিযোকে। এ িেররর
পফব্রু়েোকর মোরসর কিিী়ে সপ্তোরহ কিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো পরোগটির আনু ষ্ঠোকনক নোম পে়ে পকোকভড-১৯ যো 'কররোনোভোইরোস
কডকজজ ২০১৯'-এর সংকিপ্ত রূ । কররোনোভোইরোরস হও়েো পরোরগর নিুন নোম 'পকোকভড-১৯'

ক োরে লক্ষণ কী:



পরসক ররটকর লিণ েো়িোও জ্বর, কোকশ, শ্বোস প্রশ্বোরসর সমসযোই মূ লি প্রযোন লিণ ।
এটি ফুসফু রস আক্রমণ করর।
সোযোরণি শুষ্ক কোকশ ও জ্বররর মোযযরমই শুরু হ়ে উ সগে, রর শ্বোস প্রশ্বোরস সমসযো পেখো পে়ে।
সোযোরণি পরোরগর উ সগেগুরলো প্রকোশ প রি গর়ি োাঁচ কেন সম়ে পন়ে।



কিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো িলরে, ভোইরোসটির ইনককউরিশন ক কর়েড ১৪কেন যেন্ত স্থ্ো়েী েোরক। িরি ককেু ককেু









গরিষরকর মরি এর স্থ্োক়েত্ব ২৪কেন যেন্ত েোকরি োরর।
মোনুরষর মরযয যখন ভোইরোরসর উ সগে পেখো পেরি িখন পিকশ মোনু ষরক সংক্রমরণর সম্ভোিনো েোকরি িোরের।
িরি এমন যোরণোও করো হরি পয কনরজরো অসু স্থ্ নো েোকোর সম়েও সু স্থ্ মোনু রষর পেরহ ভোইরোস সংক্রকমি
কররি োরর মোনু ষ।
শুরুর কেরকর উ সগে সোযোরণ সকেে জ্বর এিং ফ্লু'প়ের সোরে সোদৃশয ূ ণে হও়েো়ে পরোগ কনণের়ের পিরত্র কিযোগ্রস্থ্
হও়েো স্বোভোকিক।

