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প্রবীণদের উদেদযে ক োভিড-১৯ ভিদে পরোমযশ
ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত কবভযরিোগ মোিুষজি, িদিল

দরোিো িোইরোদের

ভয োর। এই করোগটি হদল েভেশ বো ফ্লু ’র মদ ো হোল ো লক্ষি বো উপেগশ কেখো
যোদব। এই করোদগ আক্রোন্ত হবোর েম্ভোবিো কেদ
েেেূদে কেখো যোদে ৬০ বছর বো

বেস্করো েবদেদ

কবভয ঝুঁু ভ পূণশ।

োর কবভয বেদের বেভি বো অদি ভেি ধদর

ভিভ ৎেেো িলদছ (দযমি হোদটশর করোগ, ফুেফুদের করোগ এবং ডোেোদবটিে)এমি
করোদগ আক্রোন্ত বেভিরো জটিল ো এবং প্রোণহোভির হোদরর েদবশ োচ্চ েীমোে রদেদছি
বদল মদি
এর কবয

রো হদে।
দে টি

যভিযোলী িে,

োরণ আদছ। বেস্ক মোিুষদের করোগ প্রভ দরোধ ক্ষম ো

োই

োুঁরো েংক্রোম

বেোভধর কক্ষদে কবয ঝুঁু ভ পূণশ।

োদের

হৃেদরোগ, ফুেফুে করোগ, ডোেোদবটিে বো ভ ডভি করোদগর মদ ো পভরভিভ
েম্ভোবিোও কবভয েোদ
কেদহর ক্ষম ো েুবশল

যো েংক্রোম

করোদগর ভবরুদে লড়োই

টো
হওেোর

রোর জিে

োদের

দর কেে।

বেস্করো ভবভিন্ন প্রোভ ষ্ঠোভি

পভরেদর, িোভেশ ং বো বৃেোশ্রদম, পভরবোদর ভ ংবো

কবভয জিো ীণশ পভরেদর বেবোে

রদ

পোদর কযখোদি েংক্রোমদণর ঝুঁু ভ

কবভয

েোদ । প্রবীণদের এ ো ী েো ো বো গভ ভবভধও েীমোবে েোদ । এই ভবভেন্ন োর
োরদি

োুঁরো েঠি

েমদে উপযুি

েে অেশ োৎ ভ

খোবোর ভিিঃদযষ হদে যোওেো, এই েমস্ত

রো উভি

বো কটোদরর

েে পোবোর কক্ষদে কবয েমেেোর েম্মুখীি

হি।
ঝুঁু ভ

ভমদে আিদ

প্রবীণরো বো
রদ


পোদরি এমি ভ ছু ভবষে িীদি উদেখ

োদের কেখোদযোিো

রো হদলো যো

দরি এমি ক উ ভ ংবো পভরবোদরর েেেেরো

পোদরি প্রভ ভেি প্রভ দরোধমূল

পেদক্ষপ ভিি কযমি মোদঝ মদধেই ২০ কেদ দের

জিে েোবোি এবং জল ভেদে হো
হোদ র

োদছ িো েোদ

োহদল ৬০ য োংয অেোলদ োহল যুি হেোে

েেোভিটোইজোর বেবহোর
েম্ভব স্পযশ

পভরষ্কোর রোখো (যভে েোবোি এবং জল

রো), য টো েম্ভব পোবভল

রো এভড়দে িলো, ভিেভম

িো –মুখ–কিোখ স্পযশ

রো কেদ
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ভবর

জোেগো এবং য েূর

বোভড় পভরষ্কোর ও জীবোিুমুি রোখো,
েো ো।
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অেুি বো করোগীদের কেদ

মপদক্ষ ৬ ফুট েূরত্ত্ব বজোে রোখুি।



ভিড় এভড়দে িলুি। েোমোভজ

অিুষ্ঠোি/ জমোদে / প্রোেশ িো হল ভবদযষ

কযগুভল ঘদরর মদধে আদেোভজ

এবং বোেু িলোিদল অেুভবধো আদছ

কেইর ম িোদি যোওেো কেদ


ভ ছু ভেি ভবর

দর

েোকুি।

অপ্রদেোজিীে ভ্রমণ এভড়দে িলুি। গিপভরবহি মোধেম গুভল য টো েম্ভব
এভড়দে যোি।



জ্বর এবং অিেোিে উপেগশ গুভলর ভিভ ৎেেোর জিে আপিোর

মপদক্ষ েুই

েপ্তোদহর জিে পযশ োপ্ত পভরমোদণ ওষুধ ও ভিভ ৎেোর দ্রবেোভে (টিেুে ই েোভে)
েরবরোহ

রোর ভবষদে ভিভি

ক োভিড-১৯ কেদ


কহোি। কবভযরিোগ কলোদ রো ঘদর কেদ ই

আদরোগে লোি

রদ

েক্ষম হদবি।

যভে আপিোর এলো োে / পভরবোদর ক োদিো পভজটিি ক ে কেদ
োহদল য টো েম্ভব বোভড়দ ই েোকুি এবং পভরবোর, েোমোভজ
বোভণভজে

কিটওেোদ শ র মোধেদম আপিোর বোভড়দ

উপোেগুভল ভবদবিিো


যোরো কেখোদযোিো

দব

যেোযে ে
বোভড়দ

োহদল বৃেদের যত্ন কিওেোর জিে আদগ

দর রোখুি।

োদের পভরবোদরর যোিোই
শ

ো অিুেরণ

শৃ পক্ষদ

প্রবীণরো বোভড়দ
রোর। েোভবশ

েংভিষ্ঠ

শৃ পক্ষ

শৃ পক্ষ যভে েুভবধো গুভল ওখোদিই ভেদ

রো।

ক োভিড-১৯ শুরু ও ভবস্তোর প্রভ দরোধ
এর েংভিষ্ট

রো উভি

রদছি ভ িো! েোদে এটোও কেখো উভি

ভিদে আেোর পভরবদ শ ঐ

েক্ষম হি কেটো ভিভি



রুি।

প্রবীণরো যভে ইভ মদধেই ক োদিো বৃেোশ্রম বো ভেভিের ক েোর েুভবধোদ
েোদ ি



খোবোর আিোর

োুঁরো অভ ভরি েোবধোি ো অবলম্বি

যভে ভ ভিও অেুি হদে পদড়ি


বো

রুি।

রদছি

কেদ ই পভর ল্পিো

েোদ

েজোগ েো দ

েো ো োলীি

রদ

বৃেোশ্রম ও ভেভিেোর ক েোর

হদব।

োদের উৎেোহ ভেি ঘদরর মদধেই হোুঁটো িলো

স্বোদিের জিে েোরোভেি ক বল বদে বো শুদে েো ো

গুরুত্বপূণশ িে।


জ্বর,

োভয এবং শ্বোে ষ্ট েহ েম্ভোবে ক োভিড-১৯ উপেগশ গুভল কেখুি এবং

যভে আপভি এই লক্ষি গুভলর ক োদিো ভ ছু অিুিব

দরি

দব পভরবোর

এবং ভিভ ৎেেদ র পরোমযশ ভিি। আপৎ োলীি েহোে োর জিে ভি টব ী
কহল্পলোইি িং েোদে রোখুি।
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মোিভে

কজোর বোড়োদিোর জিে প্রবীি বেভিদের েোদে ভিেভম

কটভলদফোদি কযোগোদযোগ রোখো ভিভি
ভিদজদেরদ

ভবভেন্ন মদি িো

রো উভি

যোদ

োুঁরো

দরি।
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