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২০২০ সকাল ৯িায় 

হালনাগাদ করা হশয়শে 
 

কশরানাভাইরাস (ককাভভড-১৯) – ইনশেমািভর বাওল ভডশেে 

িীশমর পক্ষ কথ্শক সকল বাচ্চা, অল্প বয়স্ক বযক্তি ও পভরবাশরর  

েনয তথ্য  
 

আমরা োভন আপভন হয়ত কশরানাভাইরাস কেটি ককাভভড-১৯ নাশমও পভরভর্ত, কসটি ভনশয় দকু্তিভিত আশেন 

ভবশেষকশর আপনার বাচ্চার েভদ দীর্ চকালীন ককান অসুখ থ্াশক কেমন, ইনশেমিভর বাওল ভডশেে। কেসব 

বাচ্চা ও অল্প বয়স্ক বযক্তি আমাশদর পভরশষবা বযবহার কশর তাশদর েনয কেি অরমন্ড স্ট্রীি হাসপাতাশলর 

(GOSH) কাভডচওলক্তে িীশমর পক্ষ কথ্শক প্রদত্ত এই তথ্যপশত্র আমাশদর পরামে চ তুশল ধরা হশয়শে। এই তথ্য 

পশত্রর পাোপাভে অনুেহ পূব চক কশরানাভাইরাশসর (ককাভভড -১৯) েনয প্রদত্ত আমাশদর সাধারণ পরামে চটিও 

পড়ুন কেটি www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-families 

টিকানায় অনলাইশন পাওয়া োশব।   
 

ককাভভড-১৯ কী আমার বাচ্চার েনয ককান সমসযা 

হশব? 
 

এখন পর্ যন্ত তথ্য প্রমাণে দেখা র্ায় দর্ র্দেও বাচ্চারা 

দ াদিড-১৯ এ আক্রান্ত হয় দ ন্তু দ াদিড-১৯ এ খুব 

অল্প সংখয  বাচ্চা মারাত্ম  সংক্রমণের দি ার হণব।   
 

ইউণ ণত েীর্ যদেন র্াবত দরাণে দিাো সবণেণয় 

অরদিত ১.৫ দমদিয়ন দিা ণের জনয সর ার 

দ াদিড-১৯ সংক্রান্ত সুদনদেযষ্ট দনণেযিনা প্রোন  ণরণে- 

এর মণযয রণয়ণে দর্সব দিা ণের দরাে প্রদতণরায েমন 

ঔষয ের ার হয় তারাও।   
 

এজনয, ইউণ  বযাপী IBD দসন্টারগুণিা দসসব 

দরােীণের জনয দনণনাক্ত ঝুুঁ দ গুণিা দেদিত  ণরণে। 

এগুণিার হি দতনটি পর্ যাণয়র ঝুুঁ দ িঃ  
 

উচ্চ ঝুুঁ দ িঃ এই যরণের ঝুুঁ দ ণত থ্া া দরােীণেরণ  

‘দিল্ডং’ দনণেযিনা দমণন েিার জনয বিা হণয়ণে। 

‘দিল্ডং এর জনয  রেীয় হি সংদিষ্ট বযল্ক্ত বাসাণত 

থ্া ণবন এবং অনয  াণরা সাণথ্ সামনা সামদন দেখা 

সািাত এদিণয় েিণবন। 
 

মযযম ঝুুঁ দ িঃ এসব দরােী দ াদিড-১৯ এ আক্রান্ত হবার 

সম্ভাবয উচ্চ ঝুুঁ দ ণত রণয়ণেন, সুতরাং তাণের জনয 

সামাল্জ  েূরত্ব বা দসািযাি দডসিাল্সং বজায় রাখার 

পরামি য দেয়া হয়। 

 

দনন ঝুুঁ দ িঃ জন সাযারণের জনয প্রেত্ত এ ই 

পরামি য দমণন েিুন। 
 

আমরা মণন  দর এই ঝুুঁ দ  দনে যয় পরামি য পদরপূে য নয় 

এবং অবিযই এটি সময় সমণয় পদরবতযন হণব। ১২-

সপ্তাণহর এই সমণয়র মণযয আমরা পণুরাপদুর আিা 

 দর দর্ দ েু দরােী এ টি ঝুুঁ দ  েরুপ দথ্ণ  অনয 

ঝুুঁ দ  েরুণপ েণি র্াণবন। 
 

GOSH এর IBD িীম প্রদতটি IBD দরােীর দর ডয 

পরীিা  রণব, তাণেরণ  দতনটি ঝুুঁ দ  েণির মণযয 

এ টিণত দেিণব এবং  রনীয় সম্পণ য তাণেরণ  

পরামি য প্রোন  রণব।    
 

আপনার বাচ্চার র্দে দেদ ৎসা সংক্রান্ত অনয দ ান 

বািদত সমসযা থ্াণ , তাহণি তার র্ণে থ্া া অনযানয 

িীমণের  াে দথ্ণ  পরামি য গ্রহে  ুন। 
 

ঔষধপশত্রর বযাপাশর IBD িীশমর কাে 

কথ্শক সুভনভদচষ্ট তথ্য  
আপনার ঔষয দসবন  রা খুবই জুরী এবং তা না 

 রণি আপনার অবস্থা আণরা খারাপ হণয় দর্ণত 

পাণর। আপনার ঔষণযর বযাপাণর দ ান দসদ্ধান্ত 

দনবার পূণব য অনগু্রহ পূব য  আপনার দবণিষজ্ঞ েণির 

সাণথ্ পরামি য  ণর দনন। 
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ক্রন এবং  দিণিণসর জনয দরাে প্রদতণরায েমণনর 

ঔষণযর মণযয রণয়ণে অযাজাদথ্দপ্রন, মার াপণিাপুদরন, 

দমণথ্াণট্রণেি, দসণলাসপদরন, ইনদিল্েমযাব, 

অযাদডদিমমুযাব, দসণরাদিমুস, আস্টারদ নুমাব, 

দপ্রডদনণসাণিন, বুডণসানাইড, দিণডাদিজমুাব এবং 

িাণক্রাদিমাস। 
 

আপনার বাচ্চাণ  এসব ঔষয খাওয়াণনা বন্ধ  রণি 

তাণের অসুখ আরও দবণি দর্ণত পাণর, এর েণি 

তাণেরণ  হাসপাতাণি িদতযর ের ার হণত পাণর। 

আমরা কী ভবকল্প ককান ভিভনক 

অযাপশয়ন্টশমন্ট ভনব? 
 

দর্খাণন সম্ভব দরােীণের সরাসদর 

অযাপণয়ন্টণমণন্ট হাল্জর না হণয় দব ল্প বযবস্থার 

 থ্া বিণেন দেদ ৎস  েি। এর মণযয হণত 

পাণর দিদিণোন অযাপণয়ন্টণমন্ট বা দিদডও 

দর্াণে পরামি য প্রোন  রা র্ায় দ না তারা 

দসটিও দেখণেন। 
 

আপনার বাচ্চার র্দে এ টি আসন্ন দলদন  

অযাপণয়ন্টণমন্ট থ্াণ  তাহণি উক্ত 

অযাপণয়ন্টণমন্টটিণত সরাসদর না এণস দসটি  ীিাণব 

 রা র্াণব দসটি দনণয় আণিােনার জনয আমরা 

আপনার সাণথ্ দর্াোণর্াে  রব। 

আপনার IBD িীম এখাণন রণয়ণে আপনার সহায়তার 

জনযই। 

 
 

আরও তথ্য ও সহায়তা  
 

ক্রস এে  দিিস এর  াে দথ্ণ  তথ্য পাণবন www.crohnsandcolitis.org.uk 
 

CIRCA এর  াে দথ্ণ  তথ্য (ইউণ ণত বাচ্চাণের জনয IBD েযারাটি) www.cicra.org/news/coronavirus/ 
 

দগ্রি অরমে স্ট্রীি হাসপাতাণির  াে দথ্ণ  তথ্য পাণবন www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-

information-children-young-people-and-families 
 

এন এইে এস ১১১ ওণয়বসাইি দথ্ণ  তথ্য পাণবন www.111.nhs.uk/covid-11 
 

এন এইে এস এর  াে দথ্ণ  তথ্য পাণবন www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
 

বাচ্চাণের জনয তথ্য দবদবদস দনউজরাউে ওণয়বসাইি www.bbc.co.uk/newsround এ পাওয়া র্াণব।   
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