দরোন্োিোইরোস েযোভি 2019 (দ োভিড-19)

ক োষ্য ও অন্যোন্য শুদের ীিোদে ভরচর্যো রদে হদে
আ ন্োর ক োভিড-19 হদে অথেো আ ভন্ েো আ ন্োর ক োষ্যরো
ক োভিড-19 এর সংস্পদশয এদস থো দে
শুদের ক োভিড-19 সংক্রভমে হওেোর সীভমেসংখয ভরদ োটয এদসদে। েেয মোদন্ ক োষ্য েো অন্যোন্য গৃহ োভেে শদের ক োভিড-19 েিোদন্োে
গুরত্বু যণয িয ভম ো োেদন্র ক োদন্ো প্রমোণ োওেো র্োেভন্। আ ভন্ অসুস্থ হদে িদে আদরো কেভশ ভ েু ন্ো জোন্ো র্যন্ত সু োভরশ রো হদি কর্ আ ভন্
কর্ন্
ক োষ্য েো অন্যোন্য শুদের সংস্পশয এভিদে চদেন্, ঠি কর্মন্টো আ ভন্ অন্যোন্য মোন্ুষ্দের সদে দরন্।

আ ন্োর ক োষ্যগুভেদ আ ন্োর েোভিদে রোখুন্


আ ভন্ অসুস্থ হদে িদে েোভিদে অসুস্থ ন্ে এমন্ োউদ আ ন্োর ক োষ্যদের ভরচর্যো রদে েেুন্।



েোভিদে স দেই অসুস্থ হদে অথেো আ ভন্ এ ো েোস রদে আ ন্োর ক োষ্যদের েোভিদে রোখোই সেদচদে িোদেো
র্ভে েোদের ভরচর্যো রো সম্ভে হে।

ক োষ্যদের অন্যত্র স্থোন্োন্তভরে রো আেশয ভ ন্ো েো ভেদেচন্ো রুন্


সম্ভে হদে, েীব্র ক োভিড-19 অসুস্থেোর ঝুুঁ ভ দে রদেদেন্ এমন্ েযভিদের (70 েেদরর কেভশ েেসী েো অন্তভন্যভহে
স্বোদস্থযর অেস্থো সহ মোন্ুষ্দের) সংক্রমদণর সংস্পদশয আসো শুদের অস্থোেী ভরচর্যো োরী হওেো এভিদে চেদে হদে।



সম্ভে হদে অন্যোন্য শু েো মোন্ুষ্দের সোদথ সংস্পশয ন্যযন্েম রদে ক োষ্যদের েোভির এ টি এেো োে ভেভিন্ন অেস্থোে
রোখুন্।

ক োষ্যদের সোদথ ঘভন্ষ্ঠ েো েীঘযোভেে সংস্পশয এভিদে চেুন্
 ক োষ্যদের সদে ভন্ম্নভেভখে সংস্পশযগভু ে র্থোসম্ভে এভিদে চেুন্: েোদের জভিদে িরো, েোদের চু মু খোওেো,
েোদেরদ আ ন্োদ চোটদে কেওেো, েোদের সদে খোেোর িোগ দর কন্ওেো অথেো েোদেরদ আ ন্োর ভেেোন্োে ঘুদমোদে
েো আ ন্োর ক োদে েসদে কেওেো।

ক োষ্যদের মোন্ুদষ্র ও অন্যোন্য শুদের কথদ েযদর রোখুন্


ক োষ্যদের র্থোসম্ভে েোভির মদিয রোখুন্।



কুকুদররো েোইদর কেদরোদে েোদেরদ ভশ দে কেুঁদি রোখদে হদে এেং েোদেরদ মোন্ুদষ্র ও অন্যোন্য শুদের
কথদ অন্তে েু'ভমটোর েযদর রোখদে হদে।

ক োভিড-19: ক োষ্য ও অন্যোন্য প্রোণীদের ীিোদে ভরচর্যো রদে হদে
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ক োষ্যদের ভরচর্যো রোর সমে সে য েো অেেম্বন্ রুন্।


ক োষ্যদের, েোদের খোেোর েো সোমগ্রী স্পশয রোর আদগ ও দর অভেেদম্ব আ ন্োর হোে সোেোন্-জে ভেদে িুদে
কেেুন্ অথেো অযোেদ োহে-ভিভি হযোন্ড সযোভন্টোইজোর েযেহোর রুন্।



ক োষ্যদের সোমদন্ োশদেন্ ন্ো েো হোুঁচদেন্ ন্ো। সেসমে আ ন্োর
িোুঁজ রো ন্ুইদে েো টিসুযর মদিয োশুন্ েো হোুঁচুন্ এেং দর আ ন্োর হোে িুদে কেেুন্।



ভন্দজর মুখ স্পশয রো সেসমে এভিদে চেুন্।

ক োষ্যরো ক োভিড-19-এর সংস্পদশয এদস থো দে েোদের কর্ ক োদন্ো অসুস্থেোর েক্ষদণর
জন্য র্যদেক্ষণ রুন্।


আ ন্োর ক োষ্য অসুস্থেোর ক োদন্ো েক্ষণ কেখোদে
আ ন্োর শুটিদ ভিভন্দ রীক্ষো রদে হদে, ন্োভ েোভিদেই েোর েযেস্থো রো র্োদে েো ভন্িযোরণ রদে
আ ন্োর শু-ভচভ ৎস দ কেোন্ রুন্।

েোইিস্ট ও ক োেভির সংস্পদশয আসো এভিদে চেুন্


েোইিস্ট উৎ োেন্ োরীদের র্ো রদে হদে:







খোমোদরর র্োেেীে ভেেযমোন্ জজে-ভন্রো িো েযেস্থো অন্ুসরণ রুন্
শুদের সদে সংস্পশয ক েেমোত্র েোদের ভরচর্যো প্রেোদন্র জন্য প্রদেোজন্ীে সংস্পদশয সীভমে রোখুন্

সম্ভে হদে, আ ন্োর এগুভে থো দে আ ন্োর শুদের ভরচর্যো রদেন্ ন্ো:


ক োভিড-19 করোগভন্ণযে হদেদে অথেো শ্বোস-প্রশ্বোস জভন্ে অসুস্থেোর েক্ষণ রদেদে



ক োভিড-19-এ েো শ্বোস-প্রশ্বোস জভন্ে অসুস্থেোে আক্রোন্ত োদরোর সংস্পদশয এদসদেন্, অথেো



গে 14 ভেদন্র মদিয যোন্োডোর েোইদর ভ্রমণ দরদেন্

আ ন্োদ ভন্দজ আ ন্োর শুদের ভরচর্যো রদে হদে:


উ দর কেওেো ভন্দেয শ অন্ুসোদর কমৌভে সংক্রমণ প্রভেদরোি ও ভন্েন্ত্রণ অন্ুসরণ রুন্, এেং



শুদের সংস্পদশয আসো আ ন্োর স্পশয রো কর্ ক োদন্ো সরঞ্জোম ভরষ্কোর/জীেোণুমি
ু
রুন্

িোইরোসটি সম্পদ য আদরো জোন্ুন্
ক োভিড-19 এ টি ন্েু ন্ িোইরোস। এটি এ জন্ সংক্রভমে েযভির কথদ অন্য েযভিদের মদিয ভন্িঃশ্বোদসর সদে কেদরোদন্ো কেোুঁটোগুভের মোিযদম েিোে
র্োদের সদে েোদের ঘভন্ষ্ঠ ভরভচভে রদেদে, কর্মন্ কসইসে মোন্ুষ্ র্োরো এ ই ভরেোদর েোস দরন্ অথেো ভরচর্যো দরন্। আ ভন্ ক োভিড-19
হোেন্োগোে রো েদথয ওন্টোভরও স্বোস্থয মন্ত্রদ র ওদেেসোইদটও প্রদেশ রদে োদরন্: ontario.ca/coronavirus.
আদরো েদথযর জন্য অন্ুগ্রহ দর এখোদন্ কর্োগোদর্োগ রুন্: ______________________________________________________
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