
বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা আনুষ্ঠাবনক ভাবি ঘ াষণা বিবেবে যা COVID - 19 এর ঘেবে প্রবযাজ্য , যবিও 

ির্তমাবন কুযবিক এ এর বিস্তার বনেন্ত্রবণ রবেবে, পরির্ী সপ্তাহগুব াবর্ এই ঘো োঁোবে ঘরাবের 

প্রবর্বরাধ করাটা র্া সহজ্ হবি না, আমাবির সরকার এবেবে দ্ররু্ এিং কায তকরী বিজ্ঞাবনক এিং 

সামাজজ্ক পিবেপ বনবেন. 

COVID-19 এর   েণগুব া বক ? 

হঠাৎ প্রেন্ড জ্বর  

কাবি 

ক্লাবি িা অিসাি 

বনশ্বাবস কষ্ট  

এই  েণগুব া বক সিার জ্নয একই ? 

ঘকউ ঘকউ ঘকাবনা বনবিতষ্ট বেবকসা োড়াই এই  েণগুব া ঘেবক মুজি ঘপবর্ পাবর অেিা কবরা 

কাবরা ঘেবে শুধুমাে বকেু  েণ  ঘিখা বিবর্ পাবর. 

অনযানযরা  িযো, ঘিিনা , সবিত , অেিা  ন  ন ডােবরোে ভুেবর্ পাবর. 

 েণগুব া হা কা ( সবিত  াোর মবর্া ) অেিা র্ীব্র (ফুসফুস, বনস্বাি এিং বকডবন-র  জ্টট র্া ) 

হবর্ পাবর. অিস্থা গুরুর্র হব , এই সংক্রমবণ মৃরু্য পয তি হবর্ পাবর. 

ঘকান অঙ্গ প্রর্ঙ্গ গুব া সিবেবে ঘিবি সংক্রাবমর্ হে? 

সাধারণর্ নাক, কান,ে া এিং ফুসফুস . 

এটট বকভাবি সংক্রবমর্ হে? 

এই ভাইরাস সংক্রবমর্ হবর্ পাবর আক্রাি িযজির হা োঁবে িা কাবি ঘেবক বনে তর্ অণুকণার সরাসবর 

সংস্পি ত ঘেবক. 

আক্রাি িযজির মুখ, ঘোখ, নাক ঘেবক বনে তর্ অণকুণা ঘকাবনা িস্তুর িা িস্তুর উপবরভাবে উপবস্থর্ 

োকব  এিং হার্ বিবে ঘসগুব া স্পি ত করব . 

CORONA VIRUS-19 কর্েন জ্ীবির্ োকবর্ পাবর? 

সাধারণর্ CORONA VIRUS-19ঘকাবনা িস্তুর উপর  ঘিবিেন জ্ীবির্ োবকনা. 

প্রাে বর্ন ন্টা,ঘকাবনা শুকনা িস্তু িা র্ার উপবরভাবে. 

েেবিন, ঘকাবনা বভজ্া িস্তু িা র্ার উপবরভাবে 

আমার  েণ ঘিখা বিব  বক করবিা? 

কানাডা-র িাইবর ভ্রমণ কবর কুযবিক এ  বফবর আসার পর, কুযবিকিাসীবির মবধয যাবির জ্বর  িা 

কাবি , বনস্বাি প্রশ্বাস এর জ্টট র্া  ঘিখা বিবেবে র্ারা অিিযই 1 877 644 4545 নম্বর এ  ঘফান 

করবিন. 



ঘকাবনা িযজি এই ভাইরাবস আক্রাি বকনা র্া খুি র্াড়ার্াবড় জ্ানার জ্নয কুযবিক জ্বুড় এই 

ভাইরাস সনািকারী বক্লবনক স্থাপন করা হবেবে,  যাই ঘহাক, ঘকাবনা বক্লবনক এ উপবস্থর্ হিার 

আবে আপবন  অিিযই 1 877 644 4545 এই নম্বর  এ ঘফান করবিন. 

ঘফান কবর িা হসবপটাব  এ বেবে আপবন অিিযই জ্ানাবিন  যবি আপবন  2020 এর  প্রেমবিবক 

অনয ঘিবি ভ্রমণ কবর োবকন িা ভ্রমণকারীর িা  সিয ইবমগ্র্যান্ট এর সংস্পবি ত এবস োবকন.   

এই ভাইরাস এর জ্নয বক ঘকাবনা ভযাকবসন িা বেবকৎসা আবে? 

এই মহুবূর্ত, ঘকাবনা ভযাকবসন িা ঘকাবনা বেবকৎসা ঘনই, বকন্তু  েণ গুব াবক কমাবনা িা সহনীে 

কবর ঘর্া ার জ্নয সাহাযযকারী  বেবকৎসা আবে. 

ঘিবির ভাে আক্রাি ঘ াকজ্ন সাধারণ ভাবি বনবজ্বনবজ্ই ঘসবর উবঠ.  

বনবজ্বক ভাইরাস মুি রাখার জ্নয বনম্নব বখর্ প্রবর্কার মূ ক বনেমাি ী ঘমবন ে া সিবেবে  

ভাব া উপাে. 

এই ভাইরাবস আক্রাি হওো ঘেবক আবম বনবজ্বক বকভাবি রো  করবিা? 

সিাইবক এই প্রমাবণর্ স্বাস্থসম্মর্ উপােগুব া অনুসরণ করবর্ ি া হবে. 

কুসুম েরম পাবন এিং সািান বিবে কমপবে 20 ঘসবকন্ড িার িার কবর হার্ ঘধাো. 

যবি সািান এিং পাবন না োবক র্াহব  এ বকাহ  যুি  জ্ীিাণুনািক ঘিিহার করুন. 

যখন হা োঁবে িা কাবি আবস র্খন এই বনেমগুব া অনুসরণ করুন. 

হা োঁবে িা কাবির সমে হাবর্র িহু বিবে মুখ এিং নাক ঢাকুন এবর্ কবর হা োঁবে, কাবি ঘেবক বনিঃসৃর্ 

অণুজ্ীিাণুগুব ার বিস্তার কমবি. 

যবি আপবন টটসুযবপপার িযিহার কবরন র্াহব   িযিহাবরর পর র্া ঘফব  বিন এিং এর  পরপরই  

 হার্ ধুবে ঘফ ুন. 

যবি আপবন বনবজ্ অসুস্থ িা অনয ঘিবি ভ্রমণ কবর োবকন র্াহব  ১৪ বিন পয তি ঘকাবনা 

হাসপার্া  িা ঘকাবনা িী ত ঘমোবি আিাস্থ  পবরিি তন করা ঘেবক বিরর্ োকুন. 

কাওবক অবভিািন করার সুমে সরাসবর  সংস্পি ত ঘযমন করমিতন , েুম ুঘিো  ঘেবক বিরর্ োকুন. 

Montréal এর আঞ্চব ক পািব ক ঘহ ে বডবরক্টবরসিাইবক বনজির্ কবরবে ঘয  বক্লবনক, সিার 

জ্নয উন্মুি আপনাবির ইবমবগ্র্িন ঘেটাস যাই ঘহাক না ঘকন, আপনাবির  কাভাবরজ্ োকুক িা 

না োকুক, সটঠক ঘরফাবরন্স এর জ্নয 1 877 644 4545 এই নম্বর এ ঘফান করবর্ ভু বিন না. 

এই ভাইরাস সম্পবকতর্ আবরা  র্েয জ্ানার জ্নয Montréal এর আঞ্চব ক পািব ক ঘহ ে 

বডবরক্টবর- র  

 এই ওবেিসাইট টট বভবসট করুন https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/ 

প্রবোজ্নীে ব ংক: COVID-19 8:00 a.m. to 6:00 p.m.: 

1 877 644 4545 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/


COVID 19 সাধারণ র্বেযর জ্নয ঘটব বফান  াইন : 1 833 784 4397 

WHO ওবেিসাইট https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

ক্য ুবেক্ গভর্ নবেন্ট ওবেেসাইট: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333 

এর বিস্তার ঘরাবধ ির্তমাবন ঘয পন্থা গুব া অি ম্বন করা হবে : 

যারা বিবিি ঘেবক  ুবর এবসবেন র্ারা  ১২ই মােত ঘেবক শুধুমাে বনজ্ েৃবহ অিস্থান 

করবিন . 

যারা সরকাবর,ঘিসরকাবর , স্বাস্থবকন্দ্র , বিো , ঘড ঘকোর এ কম তরর্  যারা বিবিি ভ্রমণ 

কবরবফবরবেন র্ারা সিাই ১৪বিন বনজ্ বনজ্ িাসস্থাবন অিস্থান করবিন. 

১২ই মােত 2020 ঘেবক  িদ্ধ স্থাবন যর্ ধরবণর অপ্রবোজ্নীে সভা সমাবিি বনবষদ্ধ . 

ঘড ঘকোর (CPE, সরকাবর অনুিানপ্রাপ্ত সরকাবর অনুিান োড়া, ঘহাম ঘড ঘকোর এিং 

অনয সি ধরবণর ঘড ঘকোর ) এিং সক  বিো প্রবর্ষ্ঠান (প্রােবমক, মাধযবমক,বিজ্বনস  

সু্ক , প্রাইবভট সু্ক , CEGEP, কব জ্ এিং ইউবনভাবস তটট ), িন্ধ োকবি। ১৬ ঘেবক ২৭ ঘস 

মােত যারা জ্নেবণর স্বাস্থ ঘসিা িা ঘকাবনা গুরুত্ব পূণ ত কাবজ্ বনবোজজ্র্ আবেন র্াবির 

সিানবির জ্নয বিবিষ ঘড ঘকোরা এর িযিস্থাকরা হবি। 

পবরবিবষ, সম্ভািয এিং বনজির্ সক  ঘেবে স্বাস্থ সম্পবকতর্ সর্কতর্া এিং বনেন্ত্রণ িৃজদ্ধ 

করা হবি। 
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