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কররোনোভোইরোস (কভভড-19) -  ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং 
পভরবোরগুর োর জরনে নন -ইন রভইভসভ অথবো ট্রোভকওস্টমী ভভভি েোিন 
(Non-invasive or Tracheostomy Ventilation) টীরমর তরফ হরত 
তথেোব ী 

আমরা বুঝি যে, আপঝি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কঝভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পঝরঝি  – সম্পতকে   
দঝুিঝি , ঝবতেষ কতর েঝদ আপিার সিাি মাস্ক   (মুত াে) অথবা ট্রাঝকওস্টমীঝিভে র বা াঝয়  (তভঝিল্যােি) 
শ্বাসপ্রশ্বাতসর উপর ভরসা কতর থাতক। আমাতদর যসবা বযবহারকারী ঝেশু, ঝকতোর- রুণ, মা াঝপ া এবং 
যকয়ারারতদর জতিয আমাতদর উপতদে ঝক এসব  থয যেইট ওরমন্ড স্ট্রীট হাসপা াল্ (GOSH) এর িন -
ইন তভইঝসভ অথবা ট্রাঝকওস্টমী যভঝিল্যােি টীতমর  রফ হত  প্রকাঝে  এই  থযপত্রটিত   ুতল্ ধরা হতয়তে। 
অিুেহ কতর gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ-ত  যেতয় পঝরবারতদর জতিয আমাতদর সাধারণ ‘প্রায়েঃই 
ঝজজ্ঞাসা করা হয় এরূপ প্রশ্নাবল্ী’  থযাবল্ীর পাোপাঝে এই  থযগুতল্া পড়ুি। gosh.nhs.uk/coronavirus-

hub-এ আমাতদর কঝভড-১৯ (COVID-19)  থয হাতবও আপঝি সবেতেষ  বর,  থযাবল্ী এবং 
উপকরণ/সামেী পাতবি।  

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

এই পর্যন্ত প্রোপ্ত প্রমোণ ভেখোয় ভর্, র্ভেও বোচ্চোরো কভভড-১৯ 
(COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হয়, তথোভপ খুব অল্পসংখেক 
বোচ্চোরের মোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রমণ ঘরে। 

এই ভোইরোরস আক্রোন্ত অভিকোংি ভিশু হো কো ভথরক মোেোভর 
িররনর শ্বোসপ্রশ্বোসজভনত অসুস্থতোয় ভুগরব এবং ভকোন ভবরিষজ্ঞ 
ভিভকৎসো ছোড়োই আররোগে  োভ কররব। ভকন্তু র্োরের আরগ 
ভথরকই স্বোস্থেগত েীঘযরময়োভে জটি তো ররয়রছ, ভর্মন েীঘযরময়োভে 
শ্বোসপ্রশ্বোসজভনত ভরোগ, তোহর  তোরের মোরে গুরুতর উপসগয 
(ররোগ ক্ষণ) ভেখো ভেরব ভস সম্ভোবনোই ভবভি। 

েীঘযরময়োভে ভভভি েোের সোহোর্েোিীন প্রোপ্তবয়স্ক বেভি, ভকরিোর-
তরুণ এবং ভিশুরের ভক্ষরে, আমরো ভনরে তোভ কোভুি 
গ্রুপগুর োর কথো ব রবো র্োরো কভভড-১৯ সহ শ্বোসপ্রশ্বোসজভনত 

সংক্রমরণর দ্বোরো অসুস্থ হওয়োর জরনে অভিকতর ভঙ্গরু তথো 
সহরজ ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকসম্পন্ন এবং তোই তোরের উভিত, 
ভিশুরক ভিভডং তথো রক্ষোিীন করো সহ, ভঙ্গরু তথো সহরজ 
ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকসম্পন্ন গ্রুপগুর োর জরনে এন এইচ এস  এর 
ভর্সব ভেকভনরেযিনো ররয়রছ ভসগুর ো খুব গুরুত্ব সহকোরর 
অনুসরণ করো (NHS guidance for vulnerable groups, 
including shielding the child)। আপভন হয়রতো সরকোররর 
কোছ ভথরক একটি ভিঠি ভপরয় থোকরবন ভর্টিরত ব ো হরয়রছ ভর্ 
আপনোর উভিত এই ভিভডং তথো রক্ষোিীন করোসংক্রোন্ত উপরেি 
ভমরন ি ো। আমরো বুভে ভর্, এই উপরেি মোনভসক িোরপর 
কোরণ হরত পোরর, আর তোই আপনোর এবং আপনোর পভরবোররর 
জরনে এর মোরন ভক েোুঁড়োরত পোরর তো পভরষ্কোর করোর জরনে 
আমরো ভবরিষজ্ঞ ভকছু ভেকভনরেযিনো সভন্নরবভিত কররভছ। 
আপনোর ভেিোভ রয়টি টীরমর ভেকভনরেযিনো সহ, এগুর ো আমরো 
আপনোর কোরছ পোঠোরবো, তরব gosh.nhs.uk/covid-19-

14 এভপ্র  2020 তোভরখ সকো  9 েোয় 
এই তথেপেটি সবযরিষ হো নোগোে  

করো হরয়রছ 

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-familiesক
http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-familiesক
http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-familiesক
http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
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and-vulnerable-children এ ভর্রয়ও আপভন অন  োইরন এ 
তথেগুর ো ভপরত সক্ষম হরবন। 

ভনে তোভ কোভুি ভিশু এবং ভকরিোর-তরুণরো ভর্রনো 12 
সপ্তোরহর জরনে ভনরজরক ভবভিন্ন করর রোরখ এবং ভিভডং তথো 
রক্ষোিীন করোসংক্রোন্ত উপরেি ভমরন ির  এই পরোমিয আমরো 
ভেভিিঃ 

• ট্রোভকওস্টমীর মোিেরম েীঘযরময়োভে ভভভি েোিরন থোকো ভিশু 

• নন -ইন রভইভসভ ভভভি েোিরন থোকো ভিশু ভর্ দেনভিন 
জীবরন অথবো র্খন অসুস্থ তখন ভভভি েোিরনর উপর 
ভনভয রিী  

• মোংসরপিীর েবুয তোজভনত কোররণ মোস্কক   (মুরখোি অথবো 
ট্রোভকওস্টমীর মোিেরম েীঘযরময়োভে ভভভি েোিরন থোকো ভিশু 

• মোরোত্নক স্নোয়ুভবক ভবক োঙ্গতোজভনত কোররণ মোস্কক   (মুরখোি) 
অথবো ট্রোভকওস্টমীর মোিেরম েীঘযরময়োভে ভভভি েোিরন থোকো 
ভিশু 

এন এইচ এস  এর উপরেি বর  ভর্, র্ভে আপনোর পভরবোররর 
অবভিষ্ট সেসেরো সোমোভজক েরূত্ব বজোয় রোখোসংক্রোন্ত উপরেি 
করঠোরভোরব ভমরন ির ন এবং ঘররর ভভতর ভোইরোরসর সংক্রমণ 
ভবস্তোররর েুুঁ ভকরক নূনেতম রোরখন, তোহর  ভিশুটির পোিোপোভি 
তোরো ভনরজরেররক ভিভডং তথো রক্ষোিীন করোর প্ররয়োজন ভনই। 

র্ভে আপনোর সন্তোরনর মোরে কভভড-১৯ এর উপসগয 
(ররোগ ক্ষণ) ভেখো ভেয়, তোহর    

• 111.nhs.uk-রত ভভভজে করর NHS 111 সোভভয স বেবহোর 
করর ডোিোরী উপরেি গ্রহণ করুন অথবো NHS 111 
নম্বরর ভফোন করুন। 

• র্ভে আপনোর সন্তোরনর একটি এস কো েোিন প্লোন তথো িোরপ 
িোরপ ভসবোর্ত্ন/ভিভকৎসোর মোেো বোড়োরনোর পভরকল্পনো থোরক, 
তোহর  অনুগ্রহ করর ভস প্লোনটি অনুসরণ করুন ঠিক 
ভর্ভোরব শ্বোসপ্রশ্বোসসংভিষ্ট ভর্রকোন সংক্রমরণর ভক্ষরে আপভন 
অনুসরণ কররবন। 

• র্ভে িোরপ িোরপ ভসবোর্ত্ন/ভিভকৎসোর মোেো বোড়োরনোর 
প্ররয়োজন আপনোর হয়, তোহর  NIV/LTV CNS-কে 
অবহিত েরুন, কেননা দরূ কেকে সমেথন যুগাকনার 
বযাপাকর সািাযয েরার জকনয আপনার স্থানীয় দরু্থটনা এবং 
জরুহর হবভাগকে আকগ েল্ েরার প্রকয়াজন িয়কতা 
আমাকদর িকত পাকর।  

• যহদ আপনার এেটি কেয়ার টীম োকে, তািকে হনহিত 
েরুন কয আপহন কযকনা আপনার কেয়ার একজন্সীর োকে 
ক ান েকরন, যাকত হনহিত িওয়া যায় কয তাকদর োকে 
সঠিে বযহিগত প্রহতরক্ষা সামগ্রীর (হপহপই) বকদাবস্ত 
রকয়কে। 

• যহদ আপহন আপনার সন্তাকনর বযাপাকর দহুিহন্তত িন কয 
কস গুরুতর অসুস্থ অথবো তোর জীবন েুুঁ ভকর সমু্মখীন, 
তোহর  আপনোর উভিত সবসময় 999-এ কল  করো।  

েঝদ আপিার ঘতর যকয়ারার সাতপাটে  থাতক 

এমন একটি সম্ভোবনো আরছ ভর্ ভকয়োরোরগণ হয়ত অসুস্থ হরয় 
পড়রত পোররন অথবো তোরেররক ভবভিন্ন রোখোর প্ররয়োজন হরত 
পোরর এবং এর ফর  আপনোর ভিশুর ভকয়োররর ভক্ষরে িূনেতো 
ভেখো ভেরত পোরর। এখোরন ভকছু সুপোভরি ভেয়ো হর োিঃ  

• আপনার কেয়ার কযাগানদাতার সাকে কযাগাকযাগ েরুন 
এবং সাকপাকটথ র হবেল্প স্তরগুকো হনকয় আকোচনা েরুন। 
উদািরণস্বরূপ, হবকবচনা েরুন কয েখন আপনার সন্তাকনর 
প্রকয়াজনগুকো সবচাইকত কবহি, িকত পাকর তা হদকনরকবো 
বনাম রাকতরকবো, যাকত তারা কেয়ার প্রদানোরী স্টা কে 
কসসমকয়র জকনয অগ্রাহিোর কদন যখন আপনার সন্তাকনর 
সবকচকয় কবহি কেয়ার সাকপাটথ  প্রকয়াজন। 

• যহদ র্কর মাতাহপতা/ দজুন কেয়ারার োকেন, যহদ স্থানীয় 
কযাগানদাতা কযটুকু সাকপাটথ  হদকত সক্ষম এর পহরমাণ 
েমায় তািকে কেয়ারাকরর জকনয পাোক্রহমে েমথসূহচর 
বকদাবস্ত রাখার প্রকয়াজন আপনার িকত পাকর। 

• জরুহর পহরহস্থহতকত, উপকদকির জকনয আপনার স্থানীয় 
কিল্থ্কেয়ার প্রদানোরীকে অেবা ভগ্রইে ওরমন্ড স্ট্রীে 
হোসপোতো  (GOSH) এ আপনোর ভিভনকেো  টীরমর কোরছ 
েল্ েরুন। র্ভে আপভন খুবই েভুিভন্তত হন ভর্ আপনোর 
সন্তোন গুরুতর অসুস্থ অথবো জখমগ্রস্ত, অথবো তোর জীবন 
েুুঁ ভকর সমু্মখীন, তোহর  আপনোর উভিত সবসময় 999-এ 
কল  করো অথবো আপনোর স্থোনীয় েঘুযেনো এবং জরুভর 
ভবভোরগ (এ এন্ড ই) অথবো জরুভর ভকয়োর ভসিোরর ির  
র্োওয়ো।  

যহদ মাতাহপতা/কেয়ারাকরর এেজকনর মাকে উপসগয 
(ররোগ ক্ষণ) ভেখো ভেয়, তোহর  উনোর উভিত ভনরজ ভনরজরক 
ভবভিন্ন করর রোখো এবং ভকয়োররর েোভয়ত্ব অপর মোতো/ভপতো 
অথবো পভরবোররর অনে ভকোন সেরসের কোরছ হস্তোন্তর করুন 

http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F111.nhs.uk%2F&data=02%7C01%7CJessica.Roberts%40GOSH.ORG%7C267abeaabd32488bf4f108d7e1e3deea%7C4540b500ab6e47c79e06bf00d8504cba%7C0%7C1%7C637226241133081487&sdata=38lwkE7WDCqIcCocr%2BudaFW59CvLvESlMGDzL3QhWRQ%3D&reserved=0
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ভর্ভন ভঙ্গরু তথো সহরজ ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকসম্পন্ন বর  
ভবরবভিত নন।  

িন -ইন তভইঝসভ অথবা ট্রাঝকওস্টমী যভঝিল্যােি 
টীতমর কাে হত  উপকরণ/সামেী এবং সরবরাহ 
সম্পতকে  সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে    

র্ভে ভভভি েোেরর সমসেোভে ভেখো ভেয় অথবো র্ভে ভসটি ভভরে 
র্োয়, তোহর  র্থোরীভতভোরব একই ভেকভনরেযিনো অনুসরণ 
করুন। র্ভে ভসবোসংক্রোন্ত আপনোর একটি িুভি ব বৎ থোরক, 
তোহর  অনুগ্রহ করর রক্ষণোরবক্ষণ ভকোম্পোনীরক কল  করুন। এই 
সময়কো ীন সোভভয রসর ভক্ষরে ভকোন পভরবতয ন ঘেোর কথো 
আমোরেররক অবগত করো হয়ভন। র্ভে ভসবোসংক্রোন্ত আপনোর 
একটি িুভি নো থোরক, তোহর  অনুগ্রহ করর ভগ্রইে ওরমন্ড স্ট্রীে 
হোসপোতো  (GOSH) এ আপনোর NIV টীরমর সোরথ ভর্োগোরর্োগ 
েরুন। 

যথোরীভত, ভনভিত করুন ভর্ আপনোর কোরছ ভর্রনো পর্যোপ্ত 
উপকরণ/সোমগ্রী থোরক এবং র্রথষ্ট সময় হোরত থোকরতই আররো 
সোপ্লোইর অডয োর ভেওয়োর ভিষ্টো করুন।  

িন -ইন তভইঝসভ যভঝিল্যােি 

পরীক্ষো করর ভেখুন ভর্ আপনোর কোরছ ভর্রনো বোড়ভত মোস্কক  , 
টিউভবং, ভফল্টোসয, অভিরজন ভপোেয  থোরক (র্ভে প্ররয়োজন হয়)। 
র্ভে আপনোর আর ভকছুর প্ররয়োজন হয়, তোহর  আপনোর NIV 
টীরমর সোরথ কথো ব ুন। 

ট্রাঝকওস্টমী যভঝিল্যােি 

র্ভে অপ্রতেোভিতভোরব এমন ঘরে ভর্ কনভসউমেোবল  
উপকরণ/সোমগ্রীর ঘোেভত ভেখো ভেয়, ভর্মন টিউব এবং েোই, 
তোহর  ভসগুর ো পভরবতয ন করোর জরনে ভর্ ভময়োরের তোভরখ 
ভেয়ো হরয়রছ তো অভতক্রোন্ত হবোর পরও ভসগুর ো বেবহোর করোর 
প্ররয়োজন আপনোর হরত পোরর। র্ভে আপনোর ভকোন প্রশ্ন থোরক, 
তোহর  অনুগ্রহ করর আপনোর ভহোম রকয়োর সোপ্লোইয়োররর (অথবো 
ভর্ভনই আপনোর উপকরণ/সোমগ্রী সরবরোহ করর থোকুন নো 
ভকরনো উনোর) সোরথ কথো ব ুন। 

অঝিতজি 

ঘরর অভিরজন সরবরোরহর ভক্ষরে ভকোন ঘোেভত ভেখো ভেরব বর  
আমরো আিো করভছ নো; সুতরোং অনুগ্রহ করর অভিরজন মজেু 

করোর ভিষ্টো কররবন নো। সোপ্লোইয়োরগণ ভকব মোে খোভ  
ভসভ ন্ডোরগুর োর পভরবরতয  ভরো ভসভ ন্ডোর প্রেোন কররব।  

 

ঔষধ সম্পতকে  িন -ইন তভইঝসভ অথবা ট্রাঝকওস্টমী 
টীতমর কাে যথতক সুঝিঝদে ষ্ট উপতদে 

ঔষি, ভফভজওথেোরোভপ এবং ভভভি েোিন সহ, আপনোর সন্তোরনর 
উভিত তোর ভকয়োর প্লোনটি অনুসরণ করো িোভ রয় র্োওয়ো। 
আপনোর ভবরিষজ্ঞ টীরমর সোরথ স োপরোমিয নো করর অনুগ্রহ 
করর ভকোন িররনর পভরবতয ন ঘেোরবন নো।   

আমাতদর ঝক ঝবকল্প যকাতিা ঝিঝকৎসা এপতয়িতমি 
করত  হতব?  

র্থোসম্ভব ভক্ষরে, ভরোগীরেররক সরোসভর সোক্ষোরতর প্ররয়োজন েরূ 
করোর ভবষয়টি ভিভনিোনরো র্োিোই করর ভেখরছন। এরক্ষরে 
ভেভ রফোরন এরপোরয়িরমি অথবো ভভভডও মোরফত স োপরোমরিযর 
সম্ভোবেতো ভবরবিনো করর ভেখো হরব।  

র্ভে আপনোর সন্তোরনর ভকোরনো আসন্ন এপরয়িরমি ভথরক থোরক, 
আমরো আপনোর সোরথ ভর্োগোরর্োগ করর আর োিনোর মোিেরম 
জোনোব কীভোরব েরূ ভথরক এটি সরবযোত্তমভোরব পভরিো নো করো 
র্োয়। 

পভরকভল্পত সক  ভিপ  স্টোভডগুর ো বোভত  করো হরয়রছ। তরব, 
র্ভে আপনোর সন্তোন একটি নন -ইন রভইভসভ ভভভি েোিন শুরু 
করোর কথো থোরক, তোহর  বেতীক্রমিমী পভরভস্থভতরত এ বেোপোরর 
অগ্রসর হরত আমরো সক্ষম হরত পোভর। আমরো প্রভতটি ভিশুর 
অবস্থো আ োেো আ োেোভোরব পর্যোর োিনো করর ভেখভছ এবং 
আপনোরক হো নোগোে তথে প্রেোরনর জরনে আমরো আপনোর সোরথ 
ভর্োগোরর্োগ কররবো।  
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আতরা  থয এবং সহায় া  

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ সোইরে NHS (এনএইিএরসর) প্রেত্ত তথেসমূহ ররয়রছ।   

ভিশুরের জনে তথে ররয়রছ BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরন্ডর) ওরয়বসোইরে www.bbc.co.uk/newsround  

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

