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বিকাল ৪িায় হালনাগাদ করা 

হশয়শে 
 
 
 

কশরানাভাইরাস (ককাবভড-১৯) - বরওশমািলজি টিশমর পক্ষ 

কথ্শক সকল িাচ্চা, অল্প িয়স্ক িযজি ও পবরিাশরর িনয 

তথ্য 
 
 

আমরা িাবন আপবন হয়ত কশরানাভাইরাস কেটি ককাবভড-১৯ নাশমও পবরবর্ত, কসটি বনশয় দজুিবিত আশেন 

বিশেষকশর আপনার িাচ্চার েবদ দীর্ চকালীন ককান অসুখ থ্াশক কেমন, বরওশমািলজি সমসযা। কেসি িাচ্চা ও 

অল্প িয়স্ক িযজি আমাশদর পবরশষিা িযিহার কশর তাশদর িনয কেি অরমন্ড স্ট্রীি হাসপাতাশলর (GOSH) 

কাবডচওলজি িীশমর পক্ষ কথ্শক প্রদত্ত এই তথ্যপশত্র আমাশদর পরামে চ তুশল ধরা হশয়শে। এই তথ্য পশত্রর 

পাোপাবে অনুেহ পূি চক কশরানাভাইরাশসর (ককাবভড -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 োশি। 

 

এসব তথ্য ব্রিটিশ সসোসোইটি অফ ব্রিওম োিলজি এবং 

ব্রিটিশ সসোসোইটি অফ ব্রিব্রিয়োটিক এন্ড এিমলোমসন্স 

ব্রিওম োিলজি এি কোছ সথ্মক এমসমছ এবং এটি GOSH 

এি ব্রিব্রিকযোল িী  কতত কৃ অিুম োব্রিত। 
 

ককাবভড-১৯ কী আমার িাচ্চার িনয ককান সমসযা 

হশি? 

 

এখি ির্নৃ্ত তথ্য প্র োমে সিখো র্োয় সর্ র্ব্রিও বোচ্চোিো 

সকোব্রিি-১৯ এ আক্রোন্ত হয় ব্রকন্তু সকোব্রিি-১৯ এ খুব অল্প 

সংখযক বোচ্চো  োিোত্মক সংক্র মেি ব্রশকোি হমব।   
 

সর্সব বোচ্চো ও অল্প বয়স্ক বযজি স্টিময়ি বো 

বোময়োলজিকযোল ইিব্রফউশি গ্রহে কমি তোিো সর্মকোি 

সংক্র ে সিোমে আক্রোন্ত হবোি ঝুুঁ ব্রকমত িময়মছ বমল 

 মি কিো হয়, সুতিোং ঝুুঁ ব্রকমত থ্োকো েরুমিি িিয 

প্রিত্ত সতকতৃো সর্টি আ োমিি সোধোিে তথ্যিত্র প্রিোি 

কিো হময়মছ সসটি স মি চলো উব্রচত। 

 

ব্রিব্রিকযোল িী  র্ব্রি আিিোমক ব্রিন্ন সকোি ব্রকছু বমল িো 

থ্োমকি তোহমল আিিোি িব্রিবোমিি উব্রচত সো োজিক 

িূিত্ব (সসোশযোল ব্রিসিোজন্সং) ব্রবব্রধ ব্রিমেধ স মি চলো। 

আিব্রি ব্রিজিত িো হমল আিিোি ব্রিব্রিকযোল িী মক 

ইম ইল বো সফোি কুি। 

 

আিিোি বোচ্চোি র্ব্রি ব্রচব্রকৎসো সংক্রোন্ত অিয সকোি 

বোড়ব্রত স সযো থ্োমক, তোহমল তোি র্মে থ্োকো অিযোিয 

িী মিি কোছ সথ্মক িিো শ ৃগ্রহে কুি। 
 

ঔষধপশত্রর িযাপাশর বরওশমািলজি িীশমর কাে 

কথ্শক সবুনবদচষ্ট তথ্য  
 

আিিোি ঔেধ সসবি কিো খুবই িুিী এবং তো িো 

কিমল আিিোি অবস্থো আমিো খোিোি হময় সর্মত িোমি। 

আিিোি ঔেমধি বযোিোমি সকোি ব্রসদ্ধোন্ত সিবোি িূমব ৃ

অিুগ্রহ িূবকৃ আিিোি ব্রবমশেজ্ঞ িমলি সোমথ্ িিো শ ৃ

কমি ব্রিি। 
 

আিব্রি র্ব্রি িতুি সকোি ঔেধ সসবি কিমত চোি বো 

িব্রিবতিৃ কমি িুতি সকোি ঔেধ ব্রিমত চোি তোহমল িয়ো 

কমি  মি িোখমবি এটি এখি আবোি ব্রিব্রিউ কিোি 

িিকোি হমত িোমি। িয়ো কমি  মি িোখমবি সর্সব সিোেী 

িীর্ ৃব্রিি র্োবত েরলুমকোকিটিব্রকি (স্টিময়ি, 

ব্রপ্রিব্রিসমলি) ঔেধ খোমেি তোিো এটি হঠোৎ কমি বন্ধ 

কমি ব্রিমবি িো। 
 

আিব্রি র্ব্রি সংক্র মে আক্রোন্ত হি তোহমল আিিোি 

সংক্র ে থ্োকো আিিোি চল োি সিোে প্রব্রতমিোধ ব্রবমিোধী 

সথ্িোিী র্তব্রিি আিব্রি সুস্থ িো হমবি ততব্রিি ির্নৃ্ত এবং 

ব্রিওম োিলজি িীম ি সোমথ্ িিো শ ৃিো কিো ির্নৃ্ত 

আিোতত এটি বন্ধ কমি সিওয়ো হমব। এি  োমি হল, 

আিব্রি সুস্থ িো হওয়ো ির্নৃ্ত আিিোি ইিব্রফউশি বন্ধ 

কমি সিয়ো হমত িোমি।
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আমরা কী বিকল্প ককান বিবনক 

অযাপশয়ন্টশমন্ট বনি? 
 

সর্খোমি সম্ভব সিোেীমিি সিোসব্রি 

অযোিময়ন্টম মন্ট হোজিি িো হময় ব্রবকল্প বযবস্থোি 

কথ্ো বলমছি ব্রচব্রকৎসক িল। এি  মধয হমত 

িোমি সিব্রলমফোি অযোিময়ন্টম ন্ট বো ব্রিব্রিও 

সর্োমে িিো শ ৃ প্রিোি কিো র্োয় ব্রকিো তোিো 

সসটিও সিখমছি। 
 

আিিোি বোচ্চোি র্ব্রি একটি আসন্ন ব্রিব্রিক 

অযোিময়ন্টম ন্ট থ্োমক তোহমল উি 

অযোিময়ন্টম ন্টটিমত সিোসব্রি িো এমস সসটি কীিোমব 

কিো র্োমব তো ব্রিময় আমলোচিোি িিয আ িো আিিোি 

সোমথ্ সর্োেোমর্োে কিব। 
 

 

আরও তথ্য ও সহায়তা 

 
 

আমার কী আর ককান করনীয় আশে? 
 

ব্রিমনোি এই ব্রিব্রিওটি অিলোইমি সিখিু   
www.wordday.org/wp-  
content/uploads/2020/03/WORDday2020-  
CORONA-PReS-guidelines.mp4 এ সর্টি ব্রিব্রিয়োটিক 

ব্রিওম োিলজি সসোসোইটি (PRES) কততকৃ প্রস্তুত কিো হময়মছ। 

 

এি এইচ এস এি কোছ সথ্মক তথ্য www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
 

বোচ্চোমিি িিয তথ্য ব্রবব্রবব্রস ব্রিউিিোউন্ড ওময়বসোইি www.bbc.co.uk/newsround এ িোওয়ো র্োমব।  
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