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কররোনোভোইরোস (কভভড-19) -  ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং পভরবোরগুর োর 

জরনে ট্রোভকয়্েো  (Tracheal) এবং থ্রোরোভকক ্   (Thoracic) টীরের তরফ 

হরত তথ্েোব ী 

আমরা বুঝি যে, আপনি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কনভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পনরনি  – 

সম্পতকে  দঝুিনি , নবতেষ কতর েনদ আপিার সিাতির স্বাস্থ্যগ  আন্ডারলাইং (অিনি েনহ ) যকাি 

দো (জটিল া) থাতক, যেমি ট্রানকয়যাল স্ট্যাতিানসস ্ অথবা অিযািয যরারানকক ্ অপর যকাি 

সমসযা/জটিল া। আমাতদর যসবা বযবহারকারী নেশু, নকতোর- রুণতদর জতিয আমাতদর উপতদে 

নক এসব  থয যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াল (GOSH) এর ট্রানকয়যাল এবং যরারানকক ্ িীতমর  রফ 

হত  প্রকানে  এই  থযপত্রটিত   ুতল ধরা হতয়তে। www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-

19-information-children-young-people-and-families-য  কতরািাভাইরাস (coronavirus)  কনভড-

১৯ (COVID-19) সম্পতকে প্রকানে  আমাতদর সাধারণ  থযাবলী এর পাোপানে এই  থযগুতলা পড়ুি। 

কনভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ 

কতর কী?    

উত্তরঃ এই পর্ যন্ত প্রোপ্ত প্রেোণ থ্েখোয়্ থ্র্, র্ভেও বোচ্চোরো কভভড-

১৯ (COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হয়্, তথ্োভপ খুব অল্পসংখেক 

বোচ্চোরের েোরে কভভড-১৯ দ্বোরো গুরুতর সংক্রেণ ঘরট। 

থ্র্সব বোচ্চোরের ট্রোভকয়্েো  এবং থ্রোরোভকক ্ জটট তো ররয়্রে 

এবং অপোররিন হরয়্রে তোরো ভোইরোস স্বোরো আক্রোন্ত হবোর 

েুুঁ ভকগ্রস্ত; সুতরোং ভঙু্গর তথ্ো সহরজ ক্ষভতগ্রস্ত হবোর 

সম্ভোবনোসম্পন্ন বেক্তিরের জরনে আেোরের সোধোরণ তথ্েপরে 

থ্র্সব সতকযতোেূ ক বেবস্থোর উপরেি থ্েয়্ো হরয়্রে থ্সগুর ো 

অনুসরণ করো উভিত।  

সোেোক্তজক েভূরত্ব বজোয়্ সম্পরকয থ্র্ ভনরেযভিকো প্রেোন করো 

হরয়্রে আপনোর পভরবোররর উভিত তো অনুসরণ করো, র্ভেনো 

ভিভনকেো  টীে ভভন্ন থ্কোন পরোেি য ভেরয়্ থ্োরক। 

 

 

 

ঔষধ সম্পতকে ট্রানকয়যাল এবং যরারানকক ্ 

িীতমর কাে যথতক সুনিনদেষ্ট উপতদে 

আপনোর ঔষধগুর ো খোওয়্ো খবুই গুরুত্বপণূ য ভবষয়্ এবং র্ভে 

থ্সগুর ো নো খোন তোহর  আপনোর স্বোরস্থের েিো আররো খোরোপ 

হরয়্ থ্র্রত পোরর।  

আপনোর ঔষরধর বেোপোরর থ্কোন ভসদ্ধোন্ত থ্নওয়্োর আরে অনগু্রহ 

করর আপনোর ভবরিষজ্ঞ টীরের সোরথ্ স োপরোেি য করুন।  

 

আমাতদর নক নবকল্প যকাতিা নিনকৎসা 

এপতয়ন্টতমন্ট করত  হতব?  

ভিভকৎসকরো থ্িষ্টো কররেন র্তটো সম্ভব থ্রোেীরের সোরথ্ সরোসভর 

সোক্ষোরতর প্ররয়্োজনীয়্তো কভেরয়্ আনরত। এর জনে থ্টভ রফোরন 

এপরয়্ন্টরেন্ট বো ভভভডও থ্র্োরে পরোেি য ভবকল্প ভহরসরব থ্র্োে 

হরত পোরর।  

র্ভে আপনোর সন্তোরনর থ্কোরনো আসন্ন এপরয়্ন্টরেন্ট থ্থ্রক 

থ্োরক, আেরো আপনোর সোরথ্ থ্র্োেোরর্োে করর আর োিনোর 

েোধেরে জোনোব কীভোরব েরূ থ্থ্রক এটট সরব যোত্তেভোরব পভরিো নো 

করো র্োয়্।  

20 েোিয 2020 তোভরখ ভবকো  4 টোয়্ 

এই তথ্েপেটট সব যরিষ হো নোেোে  

করো হরয়্রে 

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-children-young-people-and-familiesক
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আতরা  থয এবং সহায় া  

তথ্েসেূহ থ্নওয়্ো হরয়্রে NHS (এনএইিএরসর) www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  থ্থ্রক।  

ভিশুরের জনে তথ্ে ররয়্রে BBC Newsround (ভবভবভস ভনউজরোউরের) ওরয়্বসোইরট www.bbc.co.uk/newsround ।  

 

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

