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স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পোমেশ : COVID-19 এিং কাপশেে তৈবে মুশেে আিেণ িযিহাে কো

প্রিউ ইয়র্ক রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর (New York State Department of Health, NYSDOH) SARS-CoV-2 ভাইরাস
যা COVID-19 ররাগের র্ারণ, তার অধ্যয়ি এবং প্রবস্তাগরর িপ্রত িপ্রতপ্রিয়া অবযাহত ররগেগে।
সাম্প্রপ্রতর্ েগবষণায় রদো রেগে, এই ভাইরাগস আিান্ত বযপ্রিগদর এর্টি উগেেগযােয অংশ রর্াি উপসেক িদশকি
র্গর িা। উপসেকপ্রবহীি বযপ্রি, এমিপ্রর্ যপ্রদ তারা রশষ পযকন্ত উপসেক িদশকি র্গরি, উপসেক রদোগিার আগে
ভাইরাস অিযগদর মগধ্য সংিমণ র্রগত পাগরি। অর্কাৎ এই ভাইরাস র্াোর্াপ্রে র্ার্া মািুগষর মগধ্য েপ্র়িগয় রযগত
পাগর — রযমি, র্র্া বলা, র্াপ্রশ, বা হাাঁপ্রি — এমির্ী রসই সব মািুগষরা রস সময় উপসেক িদশকি িা র্রগলও।
এই িতু ি িমাণ প্রবগবিিা র্গর, NYSDOH জ্িসাধ্ারগণর সদসযগদর সমর্কি র্গর যারা সবকজ্িীি পপ্ররগবগশ
র্াপগ়ির ততপ্রর মুগের আবরণ পপ্ররধ্াি র্রা রবগে রিি রযোগি সামাপ্রজ্র্ দূরত্ব বজ্ায় রাো র্ঠিি (রযমি, মুপ্রদ
রদার্াি এবং ফাগমকসীগত), বিশেষ কশে রসই সব স্থ্াগি রযোগি সামাপ্রজ্র্ সংিমণ উগেেগযােয।
জ্িসাধ্ারগণর মগধ্য র্ার্গল অন্তত 6 ফু ট দূরত্ব ররগে সামাপ্রজ্র্ দূরত্ব বজ্ায় রাোর উপর রজ্ার রদওয়া গুরুত্বপূণক
এবং যেিই সম্ভব বাপ্র়িগত র্ার্া ভাইরাগসর প্রবস্তার মন্থর র্রার জ্িয গুরুত্বপূণক, এমি প্রর্ মুগের আবরণ বযবহার
র্রগলও। র্াপগ়ির ততপ্রর মুগের আবরণ হয়ত পপ্ররধ্াির্ারীগর্ সংিপ্রমত হওয়া রর্গর্ রক্ষা র্রগব িা, প্রর্ন্তু তা
যাগদর এই ভাইরাস আগে তাগদর রর্গর্ এর েপ্র়িগয় পরা মন্থর র্রগত সাহাযয র্রগত পাগর।
েৃহসামগ্রী রর্গর্ ততপ্রর র্রা র্াপগ়ির বা র্ম েরগি সাধ্ারণ উপর্রণ প্রদগয় বাপ্র়িগত ততপ্রর মুগের আবরণ, এর্টি
অপ্রতপ্ররি রস্বচ্ছাগসবী জ্িস্বাস্থ্য পপ্ররমাপ প্রহগসগব বযবহার র্রা রযগত পাগর, সুপাপ্ররশর্ৃ ত সামাপ্রজ্র্ দূরত্ব বজ্ায়
রাোরবযবস্থ্া ো়িাও বযবহার র্রা রযগত পাগর। শলযপ্রিপ্রর্ৎসার মাস্ক এবং N-95 ররপ্রিগরটর হল গুরুত্বপূণক রসদ
যা স্বাস্থ্যগসবা র্মী এবং অিযািয ির্ম িপ্রতপ্রিয়ার্ারীগদর জ্িয সংরপ্রক্ষত রাো অবযাহত রােগত হগব।
র্াপগ়ির
•
•
•

মুগের আবরণ পরার সময় প্রিউ ইয়র্ক বাসীগদর উপ্রিত:
প্রিপ্রিত র্রুি রয রসগুপ্রল রযি তাগদর িার্ ও মুে আরামদায়র্ভাগব রেগর্ রদয়।
ঘি ঘি পপ্ররবতক ি র্রা হয় এবং রধ্ায়া হয় যেি রসগুপ্রল রিাংরা অর্বা প্রভগজ্ যায়।
অিযািয িপ্রতরক্ষামূলর্ বযবস্থ্া প্রিগয় আত্মতু ষ্ট হগয় িা প়িা।
o র্াপগ়ির মুগের আবরণ বা মুে িশক র্রগবি িা।
o পুঙ্খািুপুঙ্খ ও ঘিঘি হাত রধ্ায়ার প্রবষগয় সজ্াে র্াকুি।
▪ সাবাি এবং জ্ল, বা 60% + অযালগর্াহল সহ অযালগর্াহল প্রভপ্রির্ হযান্ড সযাপ্রিটাইজ্ার।
o শ্বাসযগের প্রশষ্টািার অভযাস র্রুি এবং আপিার র্াপ্রশ বা হাাঁপ্রি রেগর্ রােুি।
o সামাপ্রজ্র্ দূরগতও বজ্ায় রাো অিুশীলি র্রুি – এমিপ্রর্ যেি মাস্ক পগর র্ার্গবি, তেিও।
o বাপ্র়িগত র্াকুি এবং বিগরো সমতল র্রগত সাহাযয র্রুি!

আগরা তগর্যর জ্িয NYSDOH COVID-19 ওগয়বপৃষ্ঠাটি রদেুি https://www.ny.gov/coronavirus।

