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কররোনোভোইরোস   কভভড-19) -  ভিশু   ভকরিোর-তরুণ 

এবং পভরবোরগুর োর জরনে ভির োভিভ য়্েো 

 Haemophilia ) টীর র তরি িরত তথ্েোব ী 

আ রো বুঝি যে, আপভন িয়্রতো কররোনোভোইরোস – েো কভভড-১৯ (COVID-19) নোর ও পভরভিত – সম্পরকে  

দঝুিভিত, ভবরিষ করর েভদ আপনোর সিোরনর স্বোস্থ্েগত আন্ডোর োইং (অিভন েভিত) যকোন দিো (জটট তো) 

থ্োরক, যে ন ভির োভিভ য়্েো (বংিগত রক্তক্ষয়্ী যরোগ) অথ্বো রক্ত জ োট বোাঁধোজভনত (ক্লটটং) অপর যকোন 

স সেো/জটট তো। আ োরদর যসবো বেবিোরকোরী ভিশু, ভকরিোর-তরুণরদর জরনে আ োরদর উপরদি ভক এসব 

তথ্ে যেইট ওর ন্ড স্ট্রীট িোসপোতো  (GOSH) এর ভির োভিভ য়্েো টীর র তরি িরত প্রকোভিত এই 

তথ্েপত্রটটরত তুর  ধরো িরয়্রে। www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-

young-people-and-families-যত কররোনোভোইরোস (coronavirus)  কভভড-১৯ (COVID-19) সম্পরকে প্রকোভিত 

আ োরদর সোধোরণ তথ্েোব ী এর পোিোপোভি এই তথ্েগুর ো পড়ুন। 

কভভড-১৯ (COVID-19) বোচ্চোরদররক আক্র ণ 

করর কী?    

উত্তরঃ এই পর্ যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণ দেখায় দর্, র্দেও বাচ্চারা কদিড-

১৯ (COVID-19) দ্বারা আক্রান্ত হয়, তথাদপ খুব অল্পসংখযক 

বাচ্চাদের মাদে কদিড-১৯ দ্বারা গুরুতর সংক্রমণ ঘদে। 

দর্সব বাচ্চাদের দহদমাদিদিয়যা তথা বংশগত রক্তক্ষরণ অথবা 

থ্রদবাদিক জটেিতা রদয়দে তারা কদিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত হবার 

বাড়দত েুুঁ দকগ্রস্ত িয়, অথবা খবু দবদশ গুরুতরিাদব আক্রান্ত 

হবারও েুুঁ দকগ্রস্ত িয়। 

র্দে আপিার সন্তাদির বাড়দত দকাি দমদডকযাি তথা স্বাস্থ্যগত 

সমসযাদে থাদক, তাহদি অিগু্রহ কদর তার দকয়াদরর বযাপাদর 

জদড়ত অিযািয েীদমর কাে দথদক উপদেশ গ্রহণ। 

ঔষধ সম্পরকে ভির োভিভ য়্েো টীর র কোে 

যথ্রক সুভনভদেষ্ট উপরদি 

আপিার ঔষধগুদিা খাওয়া খবুই গুরুত্বপণূ য দবষয় এবং র্দে 

দসগুদিা িা খাি তাহদি আপিার স্বাদস্থ্যর েশা আদরা খারাপ 

হদয় দর্দত পাদর।  

আপিার ঔষদধর বযাপাদর দকাি দসদ্ধান্ত দিওয়ার আদগ 

অিুগ্রহ কদর আপিার দবদশষজ্ঞ েীদমর সাদথ সিাপরামশ য 

করুি।  

আ োরদর ভক ভবকল্প যকোরনো ভিভকৎসো 

এপরয়্ন্টর ন্ট কররত িরব?  

দিদকৎসকরা দিষ্টা করদেি র্তো সম্ভব দরাগীদের সাদথ 

সরাসদর সাক্ষাদতর প্রদয়াজিীয়তা কদমদয় আিদত। এর জিয 

দেদিদিাদি এপদয়ন্টদমন্ট বা দিদডও দর্াদগ পরামশ য দবকল্প 

দহদসদব দর্াগ হদত পাদর।  

র্দে আপিার সন্তাদির দকাদিা আসন্ন এপদয়ন্টদমন্ট দথদক 

থাদক, আমরা আপিার সাদথ দর্াগাদর্াগ কদর আদিািিার 

মাধযদম জািাব কীিাদব েরূ দথদক এটে সদব যাত্তমিাদব 

পদরিািিা করা র্ায়।  

 

20 মািয 2020 তাদরখ দবকাি 4 োয় 

এই তথযপত্রটে সব যদশষ হািিাগাে  

করা হদয়দে 

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-familiesক
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আররো তথ্ে এবং সিোয়্তো  

তথযসমূহ দিওয়া হদয়দে NHS (এিএইিএদসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  দথদক।  

দশশুদের জিয তথয রদয়দে BBC Newsround (দবদবদস দিউজরাউদের) ওদয়বসাইদে www.bbc.co.uk/newsround ।  

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround

