
করযোনোবোইযো: কী কযরফন, কী কযরফন নো 

ডো. তোনজিনো হোরন 

 

জ্বয, কোজ, শ্বোকষ্ট, ভোাংরজ ও গাঁরে ব্যথো করযোনোবোইযোর আক্রোন্ত ওয়োয উগ গ হদখো জদরর আইইজডজআরযয রে 

হমোগোরমোগ করুন। আইইজডজআরযয েরোইন নম্বয: ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১ 

জফশ্বব্যোী ছজিরয় িরছ করযোনোবোইযো। ফোাংরোরদও এয ফোইরয নয়। এই জফরল ধযরনয বোইযোরয াংক্রভণ জনরয় হদর–জফরদর 

উরেগ ফোিরছ। জকন্তু জনরিরক আয জনরিয জযফোয, স্বিনরদয যক্ষো কযরত একিন রেতন নোগজযক জররফ আনোয ভূজভকো কী 

ওয়ো উজেত এ ভয়? কীবোরফ আজন োযরফন এই বোইযো প্রজতরযোধ কযরত? জফশ্ব স্বোস্থ্য াংস্থ্ো ও যকোরযয হযোগতত্ত্ব, 

হযোগজনয়ন্ত্রণ ও গরফলণো ইনজিটিউে (আইইজডজআয) এ জফলরয় ভোনুলরক রেতন কযরত জকছু উরদ জদরে। আসুন, হিরন হনওয়ো 

মোক। 

১. ফোযফোয োত হধোয়ো 

জনয়জভত এফাং বোররো করয ফোযফোয োত হধোরফন (অন্তত ২০ হরকন্ড মোফৎ)। হকন? এ কথো প্রভোজণত হম োফোন–োজন জদরয় বোররো 

করয োত ধুরর এই বোইযোটি োত হথরক জনজিহ্ন রয় মোয়। োরত ভয়রো ফো হনোাংযো হদখো নো হগররও ফোযফোয োত ধুরত োরযন। তরফ 

জফরল করয োত হধোরফন অসুস্থ্ ব্যজিয জযেম গোয য, াঁজে–কোজ হদওয়োয য, খোফোয প্রস্তুত ও জযরফরনয আরগ, েয়ররে 

ব্যফোরযয য, শুোজখয জযেম গোয য। 

 

২. দূরয থোকুন 

এই ভয় হমরকোরনো জদ গ–কোজ, জ্বয ফো অসুস্থ্ ব্যজিয কোছ হথরক অন্তত এক জভেোয ফো ৩ ফুে দূযত্ব ফিোয় যোখুন। হকন? আয ফ 

ফ্লুয ভরতোই এই হযোগও কোজয ক্ষুদ্র ড্রররে ফো কণোয ভোধ্যরভ অন্যরক াংক্রজভত করয। তোই জমজন কোরছন, তাঁয হথরক দূরয থোকোই 

বোররো। ইজতভরধ্য আক্রোন্ত এভন ব্যজিরদয াংস্প গ এজিরয় েলুন। অসুস্থ্ শুোজখ হথরক দূরয থোকুন। 

৩. নোক–মুখ স্প গ নয় 

োত জদরয় আভযো োযো জদন নোনো জকছু স্প গ কজয। হই ফস্তু হথরক বোইযো োরত হররগ হমরত োরয। তোই তকগ থোকুন। অজযষ্কোয 

োত জদরয় কখরনো নোক–মুখ–হেোখ স্প গ কযরফন নো। 



৪. কোজয আদফরকতো হভরন েলুন 

জনরি কোজয আদফরকতো ফো হযজরযেজয োইজিন হভরন েলুন, অন্যরকও উৎোজত করুন। কোজ ফো াঁজে হদওয়োয ভয় নোক, মুখ 

রুভোর ফো টিসুয, কনুই জদরয় ঢোকুন। টিসুযটি ঠিক িোয়গোয় হপলুন। 

৫. প্ররয়োিরন ঘরয থোকুন 

অসুস্থ্ রর ঘরয থোকুন, ফোইরয মোওয়ো অতযোফশ্যক রর নোক-মুখ ঢোকোয িন্য ভোস্ক ব্যফোয করুন। 

৬. খোফোরযয হক্ষরে োফধোনতো 

কাঁেো ভোছ–ভোাং আয যোন্নো কযো খোফোরযয িন্য আরোদো েজাং হফোড গ, ছুজয ব্যফোয করুন। কাঁেো ভোছ–ভোাং ধযোয য বোররো করয 

োফোন–োজন জদরয় োত ধুরয় হপলুন। বোররো করয হদ্ধ করয যোন্নো কযো খোফোয গ্রণ করুন। অসুস্থ্ প্রোণী হকোরনোভরতই খোওয়ো মোরফ নো। 

৭. ভ্রভরণ তকগ থোকুন 

িরুজয প্ররয়োিন ছোিো জফরদভ্রভণ কযো হথরক জফযত থোকুন এফাং অন্য হদ হথরক প্ররয়োিন ছোিো ফোাংরোরদ ভ্রভরণ জনরুৎোজত 

করুন। অতযোফশ্যকীয় ভ্রভরণ োফধোনতো অফরম্বন করুন। 

৮. অবযথ গনোয় তকগতো 

কোযও রে োত হভরোরনো (যোন্ড হক), হকোরোকুজর হথরক জফযত থোকুন 

৯. স্বোস্থ্যকভীয োোয্য জনন 

এ ভরয় হকোরনো কোযরণ অসুস্থ্ হফোধ কযরর, জ্বয রর, কোজ ফো শ্বোকষ্ট রর দ্রুত জনকেস্থ্ স্বোস্থ্যকভীয োোয্য জনন। জতজন জফলয়টি 

হগোেরয আনরত ও বোইযো ছিোরনো ফরে ভূজভকো যোখরত োযরফন। অথফো আইইজডজআরযয রে হমোগোরমোগ করুন। 

আইইজডজআরযয েরোইন নম্বয: ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১ এফাং ০১৯৩৭১১০০১১। 

১০. ঠিক তথ্য িোনুন 

ঠিক তথ্য-উোত্ত হরত জনরিরক আরডে যোখুন। গুিরফ কোন হদরফন নো। আনোয স্বোস্থ্যকভী, জেজকৎরকয কোরছ তথ্য িোনরত েোন। 

রমোগী অধ্যোক, গ্রীন রোইপ হভজডরকর কররি 

 


