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প্রিয় ভাই,
আমরা জাপ্ন আপপ্ন প্িপ্তিত বা প্বভ্াতি হতত পাতরন।
প্িন্তু মতন রাখতবন…

আপনি আমাদেরই একজি।

আমরা আপিার যত্ন নিব।

আর্রা আপনাদক স্াগত জানাই।

আমাতের মাতকের প্পছতন,
রতয়তছ বন্ধু ত্বপূর্ণ চিহারা।
 
আপপ্ন এিা নন।
 
আর্রা আপনার সাদে ককাবিড-১৯ -এর বিরুদধে 
লডাই করবি।

আপনাতের পৃথি িরা হতয়তছ যাতত এই 
চরাগটি ছডায় না , এবং আপপ্ন ও আপনার 
সহিমমীরা সধুরপ্ষিত থািতবন। W
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ককাবিে-১৯ বকিাদি িডায়

 চিাপ্ভে-১৯ এমন এিটি চরাগ যা িাপ্ি , থধুথধু 
, হা াপ্ি ইত্াপ্ে এবং সংক্াপ্মত স্াতনর স্পতি্ণর 
মাধ্তম ছডায়। 

এটি সাধাররতঃ গুরুতর হয় না , ততব িতয়িজতনর 
জন্ গুরুতর হতয় উঠতত পাতর।

 চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি রুগীরা যখন িাতি , 
হা াপ্ি চেয় অথবা আপপ্ন যপ্ে এমন জায়গায় হাত 
চেন চযখাতন ওরা আতগ হাত প্েতয়প্ছল, তাহতল 
আপপ্নও চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি হতত পাতরন। 

 েরূত্ব বজায় রাখতল আপপ্ন সধুরপ্ষিত থািতবন!

আবর্ বকিাদি বনদজদক সুরবষিত 
রাখদত পাবর? 

ঘধুতমাতনা আর খাওয়ার সময় বাে প্েতয় সব্ণো মাকে পতর থািধু ন।

এমনপ্ি খাওয়ার সময়ও, অন্তের চথতি ১-২ প্মটার েরূত্ব বজায় 
রাখধুন।

১-২  প্মটার ><

প্িন্তু আমার ঘতর অতনিজন থাতি।

আপ্ম প্িভাতব প্নতজতি সধুরপ্ষিত 
রাখতত পাপ্র? 

বহু ঘতরই চিউ চিাপ্ভে-১৯-এ 
আক্াতি নয়।

সাধারর প্নয়মগুতলা চমতন িলধুন

আপনার চগাষ্ঠীর মতধ্ থািধু ন

অনান্ ঘতরর সহিমমীতের সাতথ 
সময় িাটাতবন না

ওরা চিাপ্ভে-১৯-এ আক্াতি হতয় 
থািতত পাতর , তাই শুধধু আপনার 
প্নজস্ব ঘতরর বাপ্সন্াতের সাতথ 
সময় িাটাতবন।
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পাপ্ন প্েতয় 
ভালভাতব হাত 
ধধুতয় প্নন। 
তারপর হাত 
পধুতরাপধুপ্র শুপ্িতয় 
প্নন।

বাথরুতম:

থধুথধু চেলার পতর 
সাবান এবং জল 
প্েতয় প্সঙ্কটি ধধুতয় 
পপ্রষ্ার িরুন।

রিতত্ি বার 
ব্বহাতরর পতর 
টয়তলট ফ্াি 
িরুন।

আপনার হাত রিায়ই ধধুতত হতব। খাওয়ার আতগ এবং পতর, আর বাথরুম/
ল্াট্রিন ব্বহার িরার পতর প্নশ্চই হাত ধধুতবন।

পপ্রষ্ার িলতি 
পাপ্ন প্েতয় 
হাত প্ভপ্জতয় 
প্নন।

হাতত সাবান প্নতয় 
প্বি চসতিতডের 
জন্ হাতত চমতখ 
প্নন। সমতয়র 
প্হতসব রাখার 
জন্ আপপ্ন 
হাত মাজার 
সময় েবুার 
“ আমরা িরতবা 
জয়” গানটি 
গাইতত পাতরন।

আপনারা এিসাতথ এিটি তাপ্লিা বানান যাতত সবাই পালা প্নতয় ঘর 
পপ্রষ্ার িরতত পাতরন , প্বতিষ িতর চসই জায়গাগুতলা চয অতনতি ব্বহার 
িতরন বা হাত চেন , চযমন বারান্াগুপ্ল। 

রিতত্ি ঘতরর রিপ্তপ্নপ্ধ এবং রিতত্ি তলার চনতারা এই িাজটি শুরু 
িরতত পাতরন। 

আবর্ বকিাদি বনদজদক এিং অন্যদের সুরবষিত রাখদত পাবর ?

আপনার ঘতর চযন ভালভাতব 
বাতাস িলািল িরতত পাতর, 
তা প্নপ্শ্চত িরুন।

সব্ণো  িাপ্ির এবং 
হা াপ্ির সময় টিসধু্ প্েতয় 
আপনার মধুখ িাপা 
রাখধুন।

আপনার ব্বহৃত টিসধু্টি 
ডাস্টপ্বতন চেতল প্েতয় 
আপনার হাত ধধুতয় 
চেলধুন।

হাত 
চমলাতবন 
না।

মধুতখ হাত 
চেতবন না।

েরজার হাতল 
এবং চরপ্লং-এর 
মততা জায়গাগুতলা 
, চযখাতন অতনতি 
হাত চেয় , চসই 
জায়গাগুতলাতত 
হাত চেতবন না।

েরজার হাতল এবং 
বাপ্তর সধুইতির মততা 
জায়গাগুতলা, চযইখাতন 
অতনতি হাত চেয়, 
চসইসব জায়গাগুতলা 
রিায়ই পপ্রকোর িতর 
জীবানধুমধুক্ত রাখতবন ।
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শরীর সুস্থ রাখুন

রিপ্তপ্েন রিিধুর পপ্রমাতর জল পান িরতবন, প্েতন অতিত ১-২ প্লটার। ভাল 
িতর খাতবন।

আপনার থািার জায়গাতত হালিা ব্ায়াম িরতবন।

আপনার প্িপ্িৎসি চয ওষধুধগুতলা 
চেন, চসই ওষধুধই খাতবন।

ভাতলা িতর চেখধুন আপনার যতথষ্ট 
ওষধুধ আতছ প্িনা?

র্নদক শক্ত রাখদিন

গান শুনধুন, 
প্ভপ্ডও চেখধুন ।

রিাথ্ণরা অথবা 
চমপ্ডতটিন িরতবন।

এমন ৩চট প্জপ্নতসর 
িথা চরাজ ভাবধুন যার 
জন্ আপপ্ন িৃতজ্ঞ ।

এতি অপরতি উৎসাপ্হত 
িরুন ।
 

শুধধু প্বশ্াসতযাগ্ সূতরের 
খবর পডতবন ।
গুজতব িান চেতবন না । 
আিাবােী থািধু ন ।

বকিাদি দ্ুত সুস্থ হওয়া যায়

উবু হওযা ডি ববঠক

এক পা সামদি নেদয 
অি্য হাটু িীচু করা

আপিার নবপরীত হাত এবং 
পা এক সাদে তুলুি।

আপনার প্রিয়জতনর সাতথ 
প্নয়প্মতভাতব 
চযাগাতযাগ রাখতবন!আমাতের জন্ 

মনতি িক্ত 
রাখতবন!

প্রনতটি ২০ বার, পুদরা প্রনরিযাটি ৩ বার 
পুিরাবনৃতি করদত হদব 
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আর্ার বক জানা উবিত ?

এই লষিরগুপ্ল থািা স্বাভাপ্বি:

জ্বর আসতব এবং যাতব - এটিই 
স্বাভাপ্বি ।

১-২ সপ্াতহর জন্ িাপ্ি

মাথা ব্থা

ক্াপ্তি

গলা ব্থা

শুরু চথতি প্িপ্িৎসা পাওয়া প্নতজতি এবং অন্তের 
সধুরপ্ষিত রাখতব।

 আপনার বয়স যপ্ে ৪৫ বছরতরর চবিী , অথবা আপনার 
যপ্ে চিানও েীঘ্ণস্ায়ী চরাগ আতছ (চযমন হৃেয় বা েধু সেধু তসর 
সমস্া) , তাহতল প্নতজতি সধুস্ মতন িরতলও চিি-আপ-
এর জন্ ডাক্তাতরর িাতছ যান। ডাক্তার আপনাতি প্বতিষ 
মতনাতযাগ প্েতত পারতবন এবং প্িপ্িৎসার জন্ আপনার 
িখন প্েতর আসা উপ্িৎ , এ প্বষতয় উপ্ন আপনাতি পরামি্ণ 
চেতবন। 

বনম্নবলবখত ককান লষিণ োকদল সহায়তা কপদত আপবন 
কর্বডদকল কপাদটে ( বিবকৎসার স্থান ) যান:

প্নম্নপ্লপ্খত চিান লষির 
থািতল সহায়তা চপতত আপপ্ন 
চমপ্ডতিল চপাতস্ট (প্িপ্িৎসার 
স্ান) যান:

গন্ / স্বাে পাতছেন না

সরেমি / বন্ নাি

চপিী ব্থা

পাতলা পায়খানা

অপ্ধি জ্বর

অত্প্ধি বপ্ম, পাপ্ন পান 
িরতত না পারা

িারর ছাডাই বধুতি 
ব্থা।

শ্াসিষ্ট, প্বতিষত যপ্ে 
আপপ্ন স্বাভাপ্বিভাতব 
িথা বলতত বা হা াটতত না 
পাতরন

জরুরব 
(ইর্ার্জদন্সব)W

eb Version



আপবন 
আর্াদেরই 
একজন!

আর্রা আপনার 
যত্ন কনি!

আবর্ যবে কর্বডদকল কপাদটে সহায়তা 
িাই তাহদল কী হদি? আবর্ িয় 
পাবছি।

আমার মততা আপনাতি অন্ চিাথাও 
স্ানাতিপ্রত িরতত পাতর অথবা এখাতনই 
রাখতত পাতর, চযখাতন আপনাতি আরও 
প্নপ্বডভাতব পয্ণতবষির িরা হতব। 
প্িন্তু প্িতিার প্িছধু  চনই। এখাতন আমার 
অপ্ভজ্ঞতা ভাতলা এবং আপ্ম এখন 
পধুতরাপধুপ্র সধুস্্। 

সাধারণ প্রশ্ািলী

প্ররঃ: আর্ার িদয়র বকিু আদি কী?

না। আমরা ২৪ ঘণ্া আপনাতের জন্ 
আপ্ছ।
 
আমরা আপনাতের যত্ন চনব!
 
আপনার যপ্ে আরও প্িপ্িৎসার রিতয়াজন 
হয়, আমরা তা প্নপ্শ্চত িরব।

প্ররঃ: আবর্ কী িাদলা হি?

জ্বী, আমার চিাপ্ভড-১৯ হতয়প্ছল প্িন্তু 
আপ্ম ভালভাতব সধুস্্ হতয় উতঠপ্ছ।

চবিীরভাগ চলাতিরাই হাসপাতাতল না 
চথতিও সধুস্ হতয় ওতঠ।

ভাই, আত্মপ্বশ্াস রাখধুন!

প্ররঃ: আর্াদক বক বিবকৎসার খরি বনদয় 
বিন্া করদত হদি?

না! প্সঙ্াপধুর সরিার সমধুেয় প্িপ্িৎসা 
ব্য় বহন িরতছ।

আমার প্নতয়াগিত্ণ া প্নপ্শ্চত িরতছন চয 
আমার পপ্রবাতরর িাতছ আমার চবতন 
চপৌছঁতছে।
আপ্ম প্নপ্শ্চততি থািতত পাপ্র!

র্দন রাখদিন, আর্রা সিাই 
আপনার সাদে আবি।
HealthServe আপনার বক্তব্ জানতত আগ্রহী। 
আপপ্ন আপনার অপ্ভজ্ঞতা আমাতের জানান 
অথবা চিান রিশ্ন থািতল প্জতজ্ঞস িরুন

HealthServe Whatsapp: 
+65 31384443

অথবা আমাতের চোন-বন্ধু ত্ব (tele-befriend-
ing) চসবা:
bit.ly/hstok2me

আতরা প্িছধু  সহায়ি সংস্ানসমূহ:

চিাপ্ভে-১৯ সম্পরিমিত ততথ্র জন্
http://covid19.healthserve.org.sg

সধুস্ থািার জন্
https://www.sgmigrant.com
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আপনাদের িাডা বসঙ্াপুর আর বসঙ্াপুর নয়।

আর্াদের সাদে কেশ গডায় অংশ কনিার জন্য ধন্যিাে।

উদ্ীপক বিন্ার প্রশ্

চেতি আপনার পপ্রবারতি উৎসাপ্হত িরার জন্ আপপ্ন প্ি বলতবন?

আপনার বন্ধু  প্নরুৎসাপ্হত  হতল আপপ্ন তাতি প্ি বতল উৎসাপ্হত িরতবন?

আজতি আপপ্ন চিান ৩টি প্জপ্নতসর জন্ িৃতজ্ঞ?
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আমরা কৃতজ্ঞ অসংখ্য নস্চ্াদসবকদের প্রনত যারা আমাদের প্রবাসী 
ভাইদের জি্য নবনভন্ন ভাষায অিুবাে সম্ভব কদরদে।

এই পধুপ্তিিাটি মধুদ্রতর যারা অবোন চরতখতছন তাতের সিলতি আতিপ্রি ধন্বাে.
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