নভেল কভ োনো েোআ োস
যে প্রশ্নগুলল প্রোয়শঃ উভে অভস
প্রঃ- ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োস লক?
উঃ- ২০১৯ নভে কভরোনো েোআরো বো ২০১৯ এনকে একটি নতু ন েোআরো যো চীভনর হুভবআ প্রভেভলর উোভন
প্রথম চচচিত করো গগভে। এটিভক নভে বো ভে কোরণ এটি পূভবে গেখো যোয় চন।
প্রঃ- ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োভস উৎস লক?
উঃ - ২০১৯ নভে কভরোনো েোআরো ংক্রমভণর ঠিক উৎ চচচিত করো যোয়চন।কভরোনো েোআরো একটি
বড় েোআরো পচরবোভরর ংল, যো চকেু মোনুভর গেভ ংক্রমণ ঘটোয় এবং বোচক চকেু জীবভেভ েচড়ভয়
পভড়। প্রোথচমকেোভব খবর পোওয়ো গগভে চীভনর উোভন এআ গরোভগর প্রোেুেেোভবর ভে োমুচিক খোেয এবং
পশুবোজোভরর চনচবড় ংভযোগ অভে, এর গথভক েোবো ভে জীবজগত গথভক এআ েোআরো েচড়ভয় পড়ভত
পোভর।
প্রঃ নভেল কভ োনো েোআ োভস প্রোথলিক উসগগ গুলল লক?
উঃ ২০১৯ এনকভের বতে মোন উপগেগুচ 
তীব্র জ্বর, চেে -কোচল এবং শ্বোকষ্ট
প্রঃ েো ভে কোভ ো লক সংক্রিণ যেখো যগভে?
উঃ নো, এখনও পযেন্ত যোবভরটচর পরীক্ষোয় ুচনচিত েোভব গকোন গরোগংক্রমভণর খবর গনআ। নজরেোচরর
মোধ্যভম ভে েোজন গরোগীভের চচচিত করোর গচষ্টো চভে।
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নভেল কভ োনো েোআ োস
চীন যথভক অগে েগ টকভে জনয লনভেগ লশকো
লনভজভক এবং ল বো ভক বোাঁচোভে অনো বশযআ জোনো উলচে
চীভন কভরোনো েোআরোভর প্রোেুেেোব গেখো চেভয়ভে এবং অন্তজেোচতক স্তভর চবচেন্ন গেভল েচড়ভয় পড়োর খবর
পোওয়ো গগভে। কভরোনো েোআরোভ অক্রোন্ত ভ োধ্োরণ চেে -কোচল গথভক জটি উপগে গযমন চমচি আস্ট
গরচপভরটচর চনভরোম (মোে)- কে এবং চচেয়র যোচকউট গরচপভরটচর চনভরোম (োে- কে) ও থোকভত
পোভর।
য োভগ সোধো ণ উসগগ গুলল লক লক?
১ কোচল
২.জ্বর ৩.শ্বোকষ্ট
লনভজভক এবং নযভে ও লকেোভব য োগ সংক্রিণ যথভক ক্ষো ক ভবন?
যচে অপচন গত ১৪ চেভনর মভধ্য চীভন চগভয় থোভকন বো গকোনও এনকে গরোগীর ংস্পভলে এভ থোভকন তোভ
চনম্নচচখত চনভেে লগুচ গমভন চুন

গেভল গেরোর পর ১৪ চেন গৃবেী থোকুন।



অোেো ঘভর ঘুমোন।



পচরবোভরর েযভের ভে ীচমত গযোগোভযোভগ থোকুন এবং বোআভরর গোক এচড়ভয় চুন।




োাঁচচ -কোচলর ময় নোক ও মুখ ঢোকুন।
কোভরোর চেে -কোচল বো ফ্লুভয়র মত উপগে থোকভ তোভক এচড়ভয় চুন। (কমপভক্ষ একচমটোর েূরত্ব
বজোয় রোখুন)
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নভেল কভ োনো েোআ োস
গয প্রশ্নগুচ প্রোয়লঃ উভে অভ

প্রঃ- চীভন ওহোন বো নয যেশ যেখোভন এআ য োভগ
লন োে?

প্রোেুেগোব

ভয়ভে যসখোভন ভ্রিভণ েোওয়ো লক

উঃ- প্রভয়োজভন চীভন যোভবন নো যচে গযভতআ য় চনভচর স্বোস্থ্যচবচধ্ গমভন চুন


বযচিগত পচরেন্নতো গমভন চুন।



চনভজর লরীভরর চেভক নজর রোখুন।




ুস্থ্ ভ লীঘ্র চচচকৎভকর পরোমলে চনন।
চবমোভন ভ্রমণকোভ ুস্থ্ গবোধ্ করভ চবমোনকমীভের অপনোর ুস্থ্তোয় চবভয় জোনোন এবং তোভের
গথভক মোস্ক গচভয় চনন।



চবলভে জোনভত ভ্রমণ চবয়ক গকন্দ্রীয় রকোভরর স্বোস্থ্যমন্ত্রভকর ওভয়বোআট গেখুন।

প্রঃ এ লচলকৎসো লক?
উঃ 2019 নভে কভরোনো েোআরো ংক্রমভণর গকোন যোচি েোআরো েোআরো প্রচতভরোধ্ী চচচকৎো এখনও গনআ
উপগে গুচর উপলভম পচরভবো চেভত ভব।
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নভেল কভ োনো েোআ োস
গয প্রশ্নগুচ প্রোয়লঃ উভে অভ
প্রঃ লক কভ এআ েোআ োস েড়োয়?
উঃ গযভতু এআ েোআরোটি নতু ন,ঠিক চকেোভব এআ েোআরো েড়োয় তো চনচিত েোভব বো যোভে নো। ম্ভবত
এআ েোআরোভর উৎ গকোভনো প্রোণী। চকন্তু বতে মোভন তো মোনু গথভক মোনুভ েড়োভে। এখনও চনচিত েোভব
জোনো যোয়চন, ২০১৯ নভে কভরোনো েোআরো চকেোভব মোনু গথভক মোনুভ েড়োভে। মভন করো ভে , অক্রোন্ত
বযচির োাঁচচ বো কোচলর মোধ্যভম থেোৎ গযেোভব আনফ্লুভয়ঞ্জো বো নযোনয শ্বোনোী ংক্রমভণর েোআরো /
বযকটিচরয়ো েড়োয় গআেোভব এআ েোআরো েড়োয়।
প্রঃ ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োভস

প্রলেভ োভধ েো ে স কো লক ক ভে?

উঃ চনউ চেল্লীর এন.চ.চি.চ( NCDC) গত েোরত রকোর ২৪ x৭ গল্পোআন চোু কভরভে।েোরত রকোর
পচরচস্থ্চতর ওপর চবভল নজর রোখভে এবং গেভলর বকটি রোজয যোভত এআ েোআরো গমোকোচবোয় েো প্রস্তুত
থোভক তো চনচিত কভরভে। গযভতু এটি একটি অপেকোীন এবং পচরবতে নলী বস্থ্ো, েোরত রকোর এআ
ংক্রোন্ত োম্প্রচতক তথয জোনোভত থোকভব।
প্রঃ ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োভস

যকোভনো েযোকলসন অভে?

উঃ বতে মোভন নভে কভরোনো েোআরোভর গকোভনো েযোকচন বো প্রচতভধ্ক গনআ।
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নভেল কভ োনো েোআ োস
গয প্রশ্নগুচ প্রোয়লঃ উভে অভ
প্রঃ যকিনেোভব অলি লনভজভক ক্ষো ক ব?
উঃ গযভতু , ২০১৯ নভে কভরোনো েোআরোভর গকোভনো প্রচতভধ্ক বো েযোকচন গনআ।এআ েোআরো প্রচতভরোভধ্র
বভচভয় েো উপোয়  েোআরোটির ংভযোভগ নো অো।


একোন্ত প্রভয়োজন নো 'গ চীন বো নযোনয ংক্রমণ- প্রবণ গেলগুভোভত যোত্রো করো এচড়ভয় চভত ভব।



বযচিগত ুস্বোস্থ্যচবচধ্ গমভন চুন।



বোভরবোভর োবোন চেভয় োতভধ্োওয়ো ভেয করুন।



োাঁচচ ও কোচলর ময় মুখ গঢভক রোখুন।

িব্লু এআচ ও (WHO) এর ওভয়বোআভট ( www.who.int) ংক্রোচমত গেলগুচর তোচকো পোওয়ো যোভে এবং
এটি চনচেে ষ্ট ময় ন্তর অপভিট করো ভব।
প্রঃ েলে অলি ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োস অক্রোন্ত যকোভনো বযলি
অিো লক ক ণীয়?

সংস্পভশগ অলস েোহভল

উঃ ংক্রোচমত বযচির ংস্পভলে অোর অেোলচেন পযেন্ত চনভজর স্বোভস্থ্যর চেভক চবভলেোভব নজর রোখুন।নীভচর
ক্ষণগুচ গেখো যোভে চকনো গচেভক চবভলেোভব নজর রোখুন।
* জ্বর * কোচল * শ্বোকষ্ট
যচে ওপভরর গকোভনো ক্ষণ অপনোর গেখো গেয় তোভ ত্বর চনকটবতী স্বোস্থ্য প্রচতষ্ঠোভন পরোমলে ও চচচকৎোর
জনয গযোগোভযোগ করুন। অপনোর স্বোস্থ্যকমীর োভথ অপনোর ংক্রোচমত বযচির ংস্পভলে অোর ম্পভকে
চবলভে জোনোন।
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নভেল কভ োনো েোআ োস
গয প্রশ্নগুচ প্রোয়লঃ উভে অভ

প্রঃ অিো লক ২০১৯ নভেল কভ োনো েোআ োভস

 ীক্ষো

প্রভয়োজন?

উঃ যচে তীব্র শ্বোকষ্ট ও জ্বর অভ, কোচল ও শ্বোকষ্ট থোভক, তোভ চনকটবতী স্বোস্থ্যপ্রচতষ্ঠোভন গযোগোভযোগ
করুন এবং িোিোরবোবুআ অপনোর চীভন/ অপনোর এআ গরোভগর প্রোেুেেোবযুু্ি গেভল ভ্রমণ বো পরীক্ষোয় প্রমোচণত
ংক্রোচমত বযচির ভে ংভযোভগর চনরীভখ ঠিক করভবন অপনোর এআ ুভখর পরীক্ষোর প্রভয়োজন অভে চক
নো।
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