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কররোনোভোইরোস (কভভড-19) -  ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং 
পভরবোরগুর োর জরনে জটি  আজমো (Complex Asthma) টীরমর তরফ 
হরত তথ্েোব ী 

আমরা বুঝি যে, আপঝি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কঝভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পঝরঝি  – সম্পতকে   
দঝুিঝি , ঝবতেষ কতর েঝদ আপিার সিাতির আজ মা (হাাঁপাঝি) থাতক। আমাতদর যসবা বযবহারকারী ঝেশু, 
ঝকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব  থয যেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হাসপা াল (GOSH) এর 
কম তেক্স  আজ মা (জটিল হাাঁপাঝি) টীতমর  রফ হত  প্রকাঝে  এই  থযপত্রটিত   ুতল ধরা হতয়তে। অিুেহ কতর 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/information-hub অন লাইতি প্রদত্ত কতরািাভাইরাস (COVID-19)  
সম্পঝকে   আমাতদর   থযাবলীর পাোপাঝে এই  থযগুতলা পড়ুি। 

সরকোর প্রদত্ত ভদকভনরদেিনো, ভদ ভিটিি থথ্োরোভকক  থসোসোইটি 
(The British Thoracic Society) এবং আজ মো ইউরক-র 
(Asthma UK) কোছ থথ্রক এই তথ্েোব ী এরসরছ এবং থেইট 
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র (GOSH) ভিভনকেো  টীম কততে ক 
তথ্েগুর ো অনুরমোভদত হরেরছ। 

কঝভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ 
কতর কী?    

এ পর্েন্ত প্রোপ্ত প্রমোণ থদখোে থর্, র্ভদও বোচ্চোরো কভভড-১৯ 
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হে, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক 
বোচ্চোরদর মোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রমণ ঘরট। 

বতে মোরন, প্রকোভিত এমন থকোন প্রমোণ থনই থর্ গুরুতর 
আজ মোসম্পন্ন (হোাঁপোভন) ভিশুরো কভভড-১৯ (COVID-19) 
এর কোররণ আররো মোরোত্নক জটি তোভদরত ভুগোর েুাঁ ভকেস্ত হরব। 
থর্সব বেভির গুরুতর আজ মো (হোাঁপোভন) ররেরছ এবং কভভড-
১৯ এর কোররণ অসুস্থ হরে পরেরছন তোরদর উভিত তোরদর 
স্থোনীে হোসপোতোর র আজ মো টীমরক জোনোরনো। 

 

সামাঝজক দরূত্ব বজায় এবং ঝেঝডং (সুরক্ষা করা)  

অনুেহ করর ভনভিত করুন থর্, স্বোস্থেভবভি থমোতোরবক 
ভোর োমতন হোত পভরষ্কোর করো, থকব মোত্র অতেোবিেকীে 
র্োত্রোগুর োর জরনে ঘররর বোইরর র্োওেো এবং দুই ভমটোর দরূত্ব 
বজোে রোখো সহ, সোমোভজক দরূত্ব বজোে রোখোর জরনে থর্ 
উপরদি থদেো হরেরছ আপভন এবং আপনোর পভরবোর থর্রনো 
থসগুর ো কর োরভোরব অনুসরণ কররন।  

র্ভদ আপভন অথ্বো আপনোর সন্তোন সরকোররর কোছ থথ্রক 
একটি ভিঠি থপরে থ্োরকন থর্টিরত ব ো হরেরছ থর্ আপনোরদর 
উভিত ভিভডং তথ্ো রক্ষোিীন করোসংক্রোন্ত উপরদি অনুসরণ 
করো, তোহর  অনুেহ করর এই উপরদি কর োরভোরব অনুসরণ 
করুন। আপনোর এবং আপনোর সন্তোরনর জরনে এর মোরন ভক 
দোাঁেোরত পোরর তো পভরষ্কোর করোর জরনে আমরো ভবরিষজ্ঞ ভকছু 
ভদকভনরদেিনো ভ রখভছ থর্গুর ো gosh.nhs.uk/covid-19-
and-vulnerable-children-তে পাবেন।  

সাম্প্রতেক ভদকভনরদেিনোগুর ো আজ মো ইউরক কততে ক ভ খো হরেরছ 
এবং থসগুর ো এই সোইরট পোওেো র্োরবেঃ 
www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-
covid-19/     

9 এভপ্র  2020 তোভরখ সকো  9 টোে 
এই তথ্েপত্রটি সবেরিষ হো নোগোদ  

করো হরেরছ 

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/information-hub
http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
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কতরািাভাইরাস মহামাঝরকালীি সমতয় সুস্থ থাকা  

উত্তমরূরপ-ভনেভিত আজ মোসম্পন্ন (হোাঁপোভন) ভিশুরদর বেোপোরর 
এমন কথ্ো ব োর মতন থকোন প্রমোণ থনই থর্ তোরো কভভড-
১৯ (COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর অভিকতর েুাঁ ভকেস্ত 
অথ্বো কভভড-১৯ এর কোররণ তোরদর মোরে জটি তো থদখো 
ভদরব। 

সুতরোং, এই সমরে আপনোর আজ মো (হোাঁপোভন) র্থ্োসম্ভব 
সুভনেিোনোিীরন রোখোর জরনে আপভন থর্রনো এই ভদকভনরদেিনো 
অনুসরণ কররন।  

• আপিার ঔষধ খাওয়া িাঝলতয় োি। ভনভিত করুন থর্, 
প্রভতভদন আপনোর প্রভতরক্ষোকোরক ঔষিগুর ো খোওেো থর্রনো 
আপভন গুরুত্ব সহকোরর অবেোহত রোরখন এবং ঘরর থর্রনো 
অভতভরি ঔষি মজদু থ্োরক র্োরত থসগুর ো ফুভররে নো 
র্োে। এই ঔষিগুর ো নো থখর  আপনোর আজ মোর দিো 
অবনভতর ভদরক থর্রত পোরর। এর অন্তভুে ি ররেরছ থকোন 
ঔষি খোওেোর থ্োকর  তো িোভ রে র্োওেো, থর্মন 
এভিভহস্টোভমন (এ োভজে  প্রভতররোিক ঔষিভবরিষ) এবং 
নোরকর থেসমূহ। আজ মো (হোাঁপোভন) র্থ্োসম্ভব 
সুভনেিোনোিীরন রোখরত এটি আপনোরক সোহোর্ে কররব এবং 
আজ মোর আক্রমণ প্রভতররোি কররব। কটিে রকোস্টেোররোরেডস  
(corticosteroids) ইন রহই  তথ্ো শ্বোরসর সরে থটরন ভনর  
কভভড-১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর েুাঁ ভক থবরে র্োরব এমন 
কথ্ো ব োর মতন বতে মোরন থকোন প্রমোণ থনই।  

• আপিার যেইসার বযবহার করুি। র্ভদ আপভন থেইসোর 
বেবহোর কররন তোহর  আপনোর ঔষি অভিকতর কোর্েকর। 
তোছোেো আপনোরক এও ভনভিত কররত হরব থর্ আপভন 
থর্রনো সঠিক থকৌি  বেবহোর কররন। র্ভদ আপভন ভনভিত 
হরত নো পোররন তোহর  আপনোর উভিত এই সোইটটি থদখোেঃ 
www.asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/ । 
ভনভিত করুন থর্ আপভন থর্রনো আপনোর থেইসোরটি 
ভনেভমত পভরষ্কোর কররন এবং পভরবোররর অপর থকোন 
সদরসের সোরথ্ থর্রনো এই র্িসোমেী অথ্বো ঔষিগুর ো 
ভোগোভোভগ নো কররন। পভরষ্কোর ভনেমগুর ো এই সোইরট 
পোরবনেঃ 
https://www.asthma.org.uk/advice/inhalers-
medicines-treatments/inhalers-and-
spacers/spacers/#cleanspacer 

• আপিার আজ মা (হাাঁপাঝি) পদতক্ষপ পঝরকল্পিা সম্পতকে  
জািুি। এটি আপনোরক বর  ভদরব প্রভতভদন থকোন থকোন 

ঔষি খোওেো আপনোর উভিত এবং আপনোর এস কো েোিন 
প্লোন তথ্ো িোরপ িোরপ থসবোর্ত্ন/ভিভকৎসোর মোত্রো বোেোরনোর 
পভরকল্পনোটি ভক। ভক ভক কোররণ আপনোর মোরে আজমোর 
সূত্রপোত ঘরট (ভিগোর) থসগুর ো এবং থর্সব উপসগে 
(ররোগ ক্ষণ) থর্গুর ো দভুিন্তোর কোরণ ঘটোে থর্’জরনে 
ডোিোরী সোহোর্ে থনওেোর প্ররেোজন হেত পেরত পোরর 
এসব ভিভিত কররতও তো সোহোর্ে কররব।      

• খাদয এলাঝজে সমূহ। র্ভদ আপনোর থকোন খোদে এ োভজে  
থ্োরক তোহর  অনুেহ করর ভনভিত করুণ থর্ আপনোর 
কোরছ থমেোদওেো ো ঔষি থর্রনো থ্োরক এবং আপনোর 
ভবএস ভসএআই এ োভজে  একিন প্লোন অনুর্োেী থসটি ভকভোরব 
প্ররেোগ কররত হরব তো আপভন জোরনন। ভনরের সোইরট 
র্রথ্োপর্ুি র্িরকৌি টি বোছোই করোর মোিেরম 
প্ররেোগ/বেবহোর করোর পদ্ধভতটি থদখরত পোররবনেঃ 
www.medicinesforchildren.org.uk/adrenaline-
auto-injector-anaphylaxis-0   

• আপিার ইন তহলার িাঝলতয় োি। ভনভিত করুন থর্ 
আপভন থর্রনো আপনোর স্বভস্তদোেক ইন রহ োরটি (সোিোরণতেঃ 
নী -সোল ভবউটোম ) এবং থেইসোর সবসমে সোরথ্ রোরখন 
এবং ভনভিত করুন থর্ আপনোর কোরছ থর্রনো বোেভতও 
মজদু থ্োরক। 

• ঝিগারগুতলা (তেসব কারতণ আজমার সূত্রপা  ঘতট) 
কমাি। আজমোর আক্রমরণর সূত্রপোত ঘটোরত পোরর এরূপ 
ভিগোর তথ্ো সূত্রপোরতর কোরণগুর ো কমোরনোর জরনে র্োবতীে 
পদরক্ষপ েহণ করুন। 

• আপিার উপসগেগুতলা (তরাগলক্ষণ) োিাই করুি। 
আপনোর উপসগেগুর োর (ররোগ ক্ষণ) ভদরক ভনেভমত নজর 
রোখুন এবং জোনুন থর্ ভকভোরব থসগুর োর ভিভকৎসো করোরত 
হরব। আপভন িোইর  একটি উপসগে ডোেরীও রোখরত পোররন 
এবং র্ভদ র্রথ্োপর্ুি হে তোহর  একটি আপনোর সরবেোচ্চ 
দিো (রলো) থকোর অন্তভুে ি কররত পোররন। 

• প্রতয়াজতি উপতদে েহণ করুি। র্ভদ আপনোর আজ মোর 
(হোাঁপোভন) উপসগেগুর োর (ররোগ ক্ষণ) দিো অবনভতর 
ভদরক থর্রত থ্োরক এবং আপভন র্ভদ আপনোর সোল ভবউটোম  
ইন রহ োরটি স্বোভোভবরকর থিরে থবভি বেবহোর করর থ্োরকন, 
তোহর  আপনোর পোভরবোভরক ডোিোর (ভজভপ) অথ্বো 
আজ মো টীরমর কোরছ থফোন করর অথ্বো অন  োইরন উপরদি 
েহণ করুন। র্ভদ আপভন দভুিভন্তত হন থর্ আপনোর 
সন্তোরনর থরোরগর দিো খোরোরপর ভদরক র্োরে র্োর জরনে মুখ 
ভদরে খোওেোরনোর এক থকোসে থস্টররেড প্ররেোজন হরব, 
তোহর  অনুেহ করর আপনোর পোভরবোভরক ডোিোর (ভজভপ) 

http://www.asthma.org.uk/advice/inhaler-videos/
https://www.asthma.org.uk/advice/inhalers-medicines-treatments/inhalers-and-spacers/spacers/#cleanspacer
https://www.asthma.org.uk/advice/inhalers-medicines-treatments/inhalers-and-spacers/spacers/#cleanspacer
https://www.asthma.org.uk/advice/inhalers-medicines-treatments/inhalers-and-spacers/spacers/#cleanspacer
http://www.medicinesforchildren.org.uk/adrenaline-auto-injector-anaphylaxis-0
http://www.medicinesforchildren.org.uk/adrenaline-auto-injector-anaphylaxis-0
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অথ্বো স্থোনীে আজ মো টীরমর কোরছ থফোন করর অথ্বো 
অন  োইরন উপরদি েহণ করুন। 

• একটি জরুঝর পঝরঝস্থঝ ত  999 নম্বরর কল  করুন, 
থর্ভোরব আপভন সোিোরণত করর থ্োরকন।  

আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়ন্টতমন্ট 
করত  হতব?  

বতে মোরন থর্ থক্ষরত্র সম্ভব, থেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর  
(GOSH) আমরো সরোসভর সোক্ষোৎগুর োর সংখেো নূনেতম 
পর্েোরে রোখভছ। 

র্ভদ আপনোর সন্তোরনর থকোরনো আসন্ন এপরেিরমি থথ্রক থ্োরক, 
আমরো আপনোর সোরথ্ থর্োগোরর্োগ করর আর োিনোর মোিেরম 
জোনোব কীভোরব দরূ থথ্রক এটি সরবেোত্তমভোরব পভরিো নো করো 
র্োে। 

 

 

 

 

 

 

আতরা  থয এবং সহায় া  

র্ভদ কম রপ্লক্স  আজ মো (জটি  হোাঁপোভন) টীরমর সোরথ্ থর্োগোরর্োগ করোর প্ররেোজন আপনোর হে, তোহর  অনুেহ করর 020 7405 9200 
এক্স রটনিন 5914 অথ্বো 07740 545 041 নম্বরর কল  করুন অথ্বো gos-tr.complexasthma@nhs.net ঠিকোনোে ইরমই  
করুন।   

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ সোইরট NHS (এনএইিএরসর) প্রদত্ত তথ্েসমূহ ররেরছ।   

ভিশুরদর জনে তথ্ে ররেরছ BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরন্ডর) ওরেবসোইরট www.bbc.co.uk/newsround  

mailto:gos-tr.complexasthma@nhs.net
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround

