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অন্ুদমোেন্ োরী: কজো তু ভহ ভিইও
এই ফ্যাক্ট শিট The Benevolent Society-এর গ্রাহকদের জন্য - শিতরদের জন্য ন্য়।
কদরান্া ভাইরাস (ককাশভড-19)-এর প্রভাদি The Benevolent Society-এর সাড়া োদন্র িযাপাদর আক্রান্ত
িযশিদেরদক পরামিশ কেয়াই এই ফ্যাক্ট শিদটর উদেিয।

দরোন্ো িোইরোি এবং ক োভিড-19

ী?

কদরান্া ভাইরাস মান্ুষ ও পশু-পাশিদক অসুস্থ িাশন্দয় কফ্লদত পাদর। শকছু কদরান্া ভাইরাস সাধারে
ঠান্ডা’র মদতা করাদের সৃশি কদর এিং অন্যগুদলা শসশভয়ার অযাশকউট করসশপদরটশর শসদরাম-সাসশ (Severe
Acute Respiratory Syndrome-SARS) এিং শমডল্ ইস্ট করসশপদরটশর শসদরাম-মাসশ (Middle East
Respiratory Syndrome-MERS)-সহ শকছু কঠিন্ করাদের সৃশি কদর।
ন্তু ন্ এই কদরান্া ভাইরাদসর উৎপশি চীদন্র হুদিই প্রদেদি এিং করােটির এই প্রােুভশািদক ককাশভড-19 িলা
হয়।

দরোন্ো িোইরোি ভ িোদব ছড়োয়?
কিশিরভাে কেদেই কদরান্া ভাইরাস ছড়ায় িযশি কেদক িযশির মাধযদম:
•

ভাইরাস সংক্রশমত ককাদন্া িযশির ঘশন্ষ্ঠ সংস্পিশ (উপসেশ কেিা কেয়ার আে মুহূতশসহ)

•

কাশি িা হাাঁশচ আদছ এমন্ শন্শিতভাদি আক্রান্ত করােীর ঘশন্ষ্ঠ সংস্পিশ; অেিা

•

শন্শিতভাদি আক্রান্ত িযশির কাশি িা হাাঁশচ কেদক েূশষত ককাদন্া িস্তু িা িস্তুর উপশরতল স্পিশ
কদর (দেমন্ েরজার হাতল িা কটশিল) তারপর শমদজর মুি িা মুিমন্ডল স্পিশ।

কেসি মান্ুদষর উপসেশ আদছ অশধকাংি কেদে তাদের মাধযদমই সংক্রমে ছড়ায়। এসি উপসদেশর মদধয
রদয়দছ জ্বর, কাশি, েলািযো, ক্লাশন্ত এিং শন্শ্বাস িন্ধ হদয় আসা। ককাদন্া িযশির মদধয উপসেশ কেিা কেয়ার
আদে সংক্রমেও হদত পাদর, সুতরাং সংক্রমে শন্য়ন্ত্রে এিং সাধারেভাদি স্বাস্থযশিশধ কমদন্ চলাটা িুিই
গুরুত্বপূেশ।

জোতীয় পর্চ োদয় িংক্রমণ ছভড়দয় পড়ো করোদে

ী

ী পেদেপ গ্রহণ

রো হদে?

27 কফ্ু ব্রুয়াশর তাশরদি প্রধান্মন্ত্রী কন্াদভল কদরান্া ভাইরাস, ককাশভড-19 (Novel Coronavirus, COVID19)-এর শিস্তার করাদধ অদেশলয়ার স্বাস্থযিাদতর জন্য জরুশর সাড়াোন্ পশরকল্পন্া (Australian Health
Sector Emergency Response Plan) চালু কদরন্; োর ফ্দল ভ্রমদের উপর শন্দষধাজ্ঞা আদরাদপর মাধযদম
অদেশলয়ায় ভাইরাদসর প্রদিি কঠকাদন্ার পািাপাশি সম্ভািয বিশশ্বক সংক্রমে করাদধ জাতীয় প্রস্তুশত গ্রহে করা
হদয়দছ। কমন্ওদয়লে ও প্রাদেশিক স্বাস্থয কতৃশ পদের তদেযর শভশিদত এই ফ্যাক্ট শিদটর পরামিশ শলশপিদ্ধ করা
হদয়দছ।
সুরোমূলক পেদেপ শহদসদি আদরা শিস্তাশরত তেয শিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার (World Health Organisation)
ওদয়িসাইদট পাওয়া োদি।
আপন্োর করোগ ভন্ণীত হদল বো আপভন্ ক োভিন্- 19 িোইরোদি আক্রোন্ত হদয়দছন্ মদমচ িদেহ হদল অভবলদে
The Benevolent Society-এর মীদের জোন্োদবন্। িবদর্দয় র্থ্োর্থ্ উপোয় খুুঁদজ কবর রদত আমরো
আপন্োর িদে োজ রদবো এবং কিবো কপ দুঁ ছ কেদবো। অন্ুগ্রহ দর মদন্ রোখদবন্, আপভন্ বো আপন্োর
পভরবোদরর ক োদন্ো িেদিযর করোগ েরো পড়দল বো হোিপোতোদল ভর্ভ ৎিো ভন্দল কিবো স্থভগত হদত পোদর।
আপশন্ শকংিা আপন্ার পশরিাদরর সেসয শকংিা আপন্ার িন্ধু-িান্ধি ককউ শন্শিতভাদি ককাশভড-19
আক্রান্ত শহদসদি শচশিত কারও সংস্পদিশ আসদল স্থান্ীয় জন্স্বাস্থয ইউশন্ট েোেে পরামিশসহ আপন্ার সাদে
কোোদোে করদি। আক্রান্ত িযশির সংস্পদিশর পর আপশন্ িা আপন্ার পশরিাদরর সেসয/সেসযদেরদক 14
শেদন্র জন্য িাশড়দত পৃেক কদর রািদত এিং আপন্ার স্বাস্থয পেশদিেে করদত ও ককাদন্া উপসেশ োকদল
তা শরদপাটশ করদত হদি।
সাধারেত মান্ুষ এদক অদন্যর ঘশন্ষ্ঠ সংস্পদিশ কেদল কদরান্া ভাইরাস ছশড়দয় পদড়। ঘশন্ষ্ঠ সংস্পিশ িলদত
কিাঝাদন্া হদে আক্রান্ত িযশির সদে অন্তত 15 শমশন্ট মুদিামুশি োকা অেিা একই িন্ধ স্থাদন্ অন্তত 2
ঘণ্টা অিস্থান্ করা।
জন্স্বাস্থয ইউশন্ট ককাশভড-19 আক্রান্ত করােীদের ঘশন্ষ্ঠ সংস্পদিশ োকা িযশিদের ন্জরোশরদত রািদি।
ককাদন্া প্রকার উপসেশ কেিা শেদল সংশিি িযশিদক এসি উপসদেশর শিষদয় শরদপাটশ করার জন্য অিিযই
জন্স্বাস্থয ইউশন্টদক কল করদত হদি।

আভম ভবদেি ভ্রমণ কথ্দ

ভফ্রদল ভন্দজদ

আলোেো

দর রোখদত হদব ভ ন্ো?

The Benevolent Society অদেশলয়ার স্বাস্থয শিভাে (Australian Department of Health) ও প্রাদেশিক
স্বাস্থয কতৃশ পদের শন্দনাি পরামিশ অন্ুসরে করদছ। এই পরামদিশর সদে সামঞ্জসয করদি োরা অশধক ঝুাঁ শকপূেশ
এলাকায় ভ্রমে কদরদছন্ শকংিা োরা এই ভাইরাদসর সংস্পদিশ এদস োকদত পাদরন্ এমন্ কলাকজদন্র িযাপাদর
আমরা সংিরদের উদেযাে কােশকর করশছ।
আপশন্ েশে শিদেি ভ্রমে কদর অদেশলয়ায় কফ্দরন্, তাহদল আপন্াদক অিিযই 14 শেন্ শন্দজদক আলাো
কদর রািদত হদি। িাশড়দত শন্দজদক আলাো কদর রািার মাদন্ হদে:

•

আপশন্ কমশস্থল, স্কুল, িশপং কসন্টার, শিশু পশরচেশা ককন্দ্র শকংিা শিশ্বশিেযালদয়র মদতা জন্সমােমস্থদল
োদিন্ ন্া।

•

অন্য কাউদক আপন্ার জন্য িািার এিং অন্যান্য েরকাশর শজশন্স আন্দত এিং আপন্ার সের
েরজায় কসগুদলা করদি কেদত িলদিন্।

•

ককাদন্া শভশজটরদক শভতদর আসদত কেদিন্ ন্া - োরা আপন্ার সাদে িাস কদরন্, ককিল তারাই
িাশড়দত োকদিন্।

•

িাশড়দত ককিল একটি কদে আপন্ার অিস্থাদন্র শিষয়টি শন্শিত করদিন্, োদত পশরিাদরর অন্যান্য
সেসয আক্রান্ত ন্া হন্। শিস্তাশরত তদেযর জন্য health.gov.au ওদয়িসাইট শভশজট করুন্।

িাশড়দত শন্দজদেরদক আলাো কদর রািা প্রদয়াজন্ এমন্ কলাকজদন্র জন্য The Benevolent Society-এর
জাতীয় কােশালদয় একটি ককন্দ্রীয় করশজস্টার রািা হদি, োদত ককিল The Benevolent Society-এর সংকট
িযিস্থাপন্াকারী েল (Crisis Management Team) এিং অন্যান্য গুরুত্বপূেশ িযশিিদেশর অযাদেস োকদি।
করশজস্টাদর শন্দনাি তেয অন্তভুশ ি োকদি:
•

গ্রাহক/িযশির ন্াম

•

প্রোন্কৃ ত কসিা

•

The Benevolent Society-এর মূল কোোদোেকারী

•

পৃেক োকা শুরুর তাশরি এিং কারে

•

কাদজ কফ্রার সম্ভািয তাশরি

আর

োর ভন্দজদ

আলোেো

দর রোখো প্রদয়োজন্?

োরা েত 14 শেদন্ ভন্ভিতিোদব কদরান্া ভাইরাদস আক্রান্ত িযশির ঘশন্ষ্ঠ সংস্পদিশ শেদয়দছন্ (সংস্পদিশ
োওয়ার সিশদিষ তাশরি কেদক পরিতী 14 শেন্ অিিযই শন্দজদক আলাো কদর রািদত হদি)।
এই ফ্যাক্ট শিদটর িযাপাদর ককাদন্া উদেে িা প্রশ্ন োকদল অন্ুগ্রহ কদর The Benevolent Society-এ
আপন্ার কোোদোে িযশির সদে কো িলদিন্।
কফ্ান্: 1800 236 762 অেিা ই-কমইল: customercare@benevolent.org.au

