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গুরুত্বপূর্ণ: ব্যক্তিগত 
 
আপনার এনএইচএস নম্বর [NHS NUMBER]  
 
আদরণীয় ররোগী, 

আপনাকে েকরানাভাইরাস থেকে ক্তনরাপদ রাখার জনয গুরুত্বপূর্ণ পরামর্ণ  

আপনোকে ননরোপদ রোখো এবং অবযোহতভোকব আপনোকে আপনোর প্রকয়োজনীয় পনরচর্যো ও নচনেৎসো 
প্রদোন েরো হল এনএইচএস'এর পূনবযতো। এই নচঠিকত আপনোকে পরোমর্য রদওয়ো হকয়কে রর্ আপনন 
নেভোকব ননকজকে রক্ষো েরকত পোকরন এবং আপনোর জনয প্রকয়োজনীয় পনরচর্যো ও নচনেৎসো গ্রহণ 
েরকত পোকরন।  

এনএইচএস দ্বারা আপনাকে ব্া আপক্তন থে নাম-উক্তিক্তখত ব্যক্তির থদখাকর্ানা েকরন তাাঁকে 
এমন এেজন ব্যক্তি ক্তিকসকব্ সনাি েরা িকেকে োর েকরানাভাইরাকস (থোক্তভড-১৯'এর নাকম 
ও জ্ঞাত) দ্বারা আক্রান্ত িকে মারাত্মেভাকব্ অসুস্থ িকে পড়ার ঝুাঁ ক্তে রকেকে। এর েোরণ হল রর্ 
আপনোর এেটি অন্তননযনহত ররোগ বো স্বোস্থ্য সমসযো রকয়কে র্োর অর্য হল রর্ র্নদ আপনন এই 
ভোইরোকস আক্রোন্ত হন তোহকল অনযোনয রলোেকদর তুলনোয় আপনোর হোসপোতোকল ভনতয  হওয়োর রবনর্ 
সম্ভোবনো রকয়কে। 

আপনার জনয সব্কচকে ক্তনরাপদ পদকেপ িে এই ক্তচঠিকত উক্তিক্তখত তাক্তরখ থেকে অন্তত ব্াকরা 
সপ্তাকির জনয সব্ সমে ক্তনকজর ব্াসাে োো এব্ং সেে মুকখামুক্তখ থোগাকোগ এক্তড়কে চো, 
তকব্ আপক্তন আপনার পক্তরচেণা প্রদানোরী এব্ং স্বাস্থয পক্তরকেব্া েমীকদর সকে থোগাকোকগ 
োেকব্ন থেননা আপনার থমক্তডকেে পক্তরচেণার এেটি অংর্ ক্তিকসকব্ এটাকে অপক্তরিােণ ব্কে 
গর্য েরা িে। আপনোকে ভোইরোকসর সংস্পকর্য আসো রর্কে বোাঁনচকয় এটো আপনোকে রক্ষো েরকব।  

র্নদ আপনন আপনোর বনু্ধকদর, পনরবোর বো আপনোর েনমউননটির রেোন সহোয়তো রনটওয়োকেয র 
সকে রর্োগোকর্োকগ র্োকেন র্োরো আপনোকে খোদয এবং ওষুধপত্র আনকত সহোয়তো েরকত পোকরন, 
তোহকল এই নচঠিকত রদওয়ো পরোমর্য অনুসরণ েরুন। র্নদ আপনোর সহোয়তো েরোর জনয আপনোর 
েোকে রেউ নো র্োকে তোহকল www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable এ র্োন অর্বো 
০৮০০ ০২৮৮৩২৭ এ েল েরুন, এটো হল সরেোকরর ননকবনদত রহল্পলোইন। 

র্নদ, রেোন সময় আপনন মকন েকরন রর্ আপনোর মধয কররোনোভোইরোরের উপসগয রদখো নদকয়কে 
রর্মন ধরুন নতুন এেটোনো েোনর্ এবং/অর্বো অতযনধে রবনর্ জ্বর (৩৭.৮°C রর্কে রবনর্) 
তোহকল এনএইচএস 111 অনলোইন েকরোনোভোইরোস পনরকষবো বযবহোর েকর নিননেযোল পরোমর্য 
সন্ধোন েরুন (https://111.nhs.uk/covid-19/)। আপনোর েোকে ইন্টোরকনট অযোকেস নো 

তোনরখ 
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র্োেকল, এনএইচএস 111 রে েল েরুন। উপসগণগুকো থদখা থদওোর পর েত দ্রুত সম্ভব্ এই 
পদকেপ গ্রির্ েরকব্ন। 

আপনোর, বো আপনন রর্ বযনির রদখোকর্োনো েকরন, তোাঁর অবর্যই ননম্নোনুর্োয়ী পদকক্ষপ গ্রহণ েরো 
উনচত: 

 েকরোনোভোইরোকসর (রেোনভড-১৯) উপসগয রকয়কে এমন রেোন বযনির সকে েক োরভোকব 
রর্কেোকনো ধরকনর রর্োগোকর্োগ এনিকয় চলকবন। এই উপসগযগুকলোকত অন্তভুয ি রকয়কে অতযনধে 
রবনর্ জ্বর (৩৭.৮°C রর্কে রবনর্) এবং/অর্বো নতুন এেটোনো েোনর্। 

 বোসো রর্কে বোইকর র্োকবন নো  
 রেোন ধরকনর জমোকয়কত উপনস্থ্ত র্োেকবন নো। এর মকধয প্রোইকভট জোয়গোয় বনু্ধকদর এবং 
পনরবোরকদর জমোকয়ত অন্তভুয ি রকয়কে, উদোহরণস্বরূপ, পোনরবোনরে বোসো, নববোকহোৎসব এবং 
ধমীয় পনরকষবো  

 রেনোেোটো েরকত, র্কখর েোজ বো রেোর্োও আসো-র্োওয়োর উকেকর্য বোইকর র্োকবন নো। খোদয 
বো ওষুকধর রডনলভোনরর বযবস্থ্ো েরোর সময় এগুকলোকে দরজোর সোমকন রেকি র্োওয়োর বন্দবস্ত 
েরকবন র্োকত রর্োগোকর্োকগর সম্ভোবনো উকেখকর্োগযভোকব হ্রোস েরো রর্কত পোকর 

 র োন, ইন্টোরকনট এবং রসোর্যোল নমনডয়োর মকতো নরকমোট রটেকনোলনজ বযবহোর েকর রর্োগোকর্োগ 
রোখুন 

 আপনোর নজনপ বো অনযোনয জরুনর পনরকষবোকদর সকে রর্োগোকর্োগ েরকত হকল রটনলক োন বো 
অনলোইন পনরকষবো বযবহোর েরুন 

 ননয়নমতভোকব সোবোন এবং জল নদকয় অন্তত ২০ রসকেকের জনয হোত রধোকবন। আপনোর 
বোসোয় একসকেন এমন সেল পনরচর্যো প্রদোনেোরীকদর বো সোকপোটয  েমীকদরকেও হোত রধোয়োর 
এেই পদকক্ষপ গ্রহণ েরকত বলকবন। 

ননরোপদ র্োেকত এবং র্র্োর্র্ভোকব সোমোনজে দূরত্ব বজোয় রোখোর ননকদযর্নো অনুসরণ েরোর জনয 
আপনোর পনরবোকরর বোনে সদসযকদরও র্র্োসম্ভব আপনোর সহোয়তো েরো উনচত, এবং এই উকের্য 
তোকদরকে বোসোর বোইকর অনযোনয রলোেকদর সকে ননকজর রর্োগোকর্োগ হ্রোস েরো উনচত। আপনোর 
বোসোয়, আপনোর অবর্যই ননম্ননলনখত পদকক্ষপ গ্রহণ েরো উনচত:  

 রর্য়োর েরো হয় এমন জোয়গোয় (রোন্নোঘর, বোর্রুম এবং বসবোর ঘর) অনযোনয সদকসযর 
সকে েোটোকনো সময় র্তটো সম্ভব হয় হ্রোস েরোর রচষ্টো েরকবন এবং রর্য়োর েরো 
জোয়গোগুকলোকত ভোকলোভোকব বোয়ু চলোচকলর বযবস্থ্ো রোখকবন। 

 আপনোর বোসোয় র্োকেন এমন রলোেকদর েোে রর্কে অন্তত ২ নমটোর (৩ টি পদকক্ষপ) দুকর 
র্োেকবন এবং সম্ভোবয রক্ষকত্র তোকদরকে আলোদো নবেোনোয় ঘুমোকত উৎসোনহত েরকবন। 

 আলোদো রতোয়োকল বযবহোর েরকবন, এবং, র্নদ আপনন পোকরন, তোহকল আপনোর বোনে পনরবোর 
রর্কে আলোদো এেটি বোর্রুম বযবহোর েরকবন বো প্রকতযেবোর বোর্রুম বযবহোর েরোর পর 
তো পনরষ্কোর েরকবন। 

 অনযোনয রলোেকদর উপনস্থ্ত র্োেোর সময় রোন্নোঘর বযবহোর নো েরোর রচষ্টো েরকবন, রর্খোকন 
সম্ভব রসখোকন আপনোর খোবোর ননকজর ঘকর ননকয় নগকয় খোকবন, এবং নননিত েরকবন রর্ 
সমস্ত র্োলোবোসন রর্ন সমূ্পণযভোকব পনরষ্কোর েরো হয়।  
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র্নদ আপনোর পনরবোকরর বোনে সদসযরো এই ননকদযর্নোর অনুসরণ েকরন তোহকল আপনোকে ননরোপদ 
রোখোর জনয তোকদরকে সমূ্পণয প্রনতরক্ষোমূলে পদকক্ষপ গ্রহণ েরকত হকব নো।   

এই সময়েোকল আপনন অবযোহতভোকব আপনোর সমস্ত প্রকয়োজনীয় রমনডকেল পনরচর্যো গ্রহণ েরকত 
র্োেকবন। আমরো আপনোর পনরচর্যো সোমলোকনোর জনয নোনোন নবেল্প ননকয় নবকবচনো েরনে এবং 
র্নদ রেোন পনরবতয কনর প্রকয়োজন হয় তোহকল আমরো আপনোকে তোর নবষকয় অবনহত েরকবো। 
আপনোর হোসপোতোকলর টিম ও এেই পদকক্ষপ গ্রহণ েরকব। আমরো এই পরোমর্য ও নদই রর্:  

1. আপনার ব্াসাে থে সেে পক্তরচেণা প্রদানোরীরা এব্ং সাকপাটণ  েমীরা আকসন  

রসই সেল প্রকয়োজনীয় পনরচর্যো প্রদোনেোরীরো বো নভনজটররো আপনোকে অবযোহতভোকব নভনজট 
েরকত পোকরন র্োরো আপনোর দদননন্দন প্রকয়োজকন আপনোর সহোয়তো েকরন, র্নদ নো তোকদর মকধয 
েকরোনোভোইরোকসর উপসগয রদখো রদয়। সেল নভনজটরকদর, আসোর ঠিে পকর এবং তোরপর ঘন-
ঘন অবর্যই ২০ রসকেকের জনয সোবোন এবং জল নদকয় ননকজকদর হোত রধোয়ো উনচত।   

আপনোর পনরচর্যো প্রদোনেোরীকদর সকে এ ননকয় আকলোচনো েরোও ভোকলো হকত পোকর রর্ তোকদর 
মকধয রেোকনো এেজন অসুস্থ্ হকয় পিকল েী হকব। র্নদ আপনোর পনরচর্যো সম্পনেয ত সহোয়তোর 
প্রকয়োজন হয় নেন্তু আপনন নননিতভোকব জোকনন নো রর্ আপনোকে েোর সকে রর্োগোকর্োগ েরকত 
হকব, তোহকল অনুগ্রহ েকর www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerableরদখুন। 

2. আপক্তন ক্তনেক্তমতভাকব্ থে সমস্ত ওেুধ গ্রির্ েকরন   

রপ্রসনক্রপর্ন রডনলভোর েরোর জনয সরেোর  োকমযসীকদর সহোয়তো েরকে। রপ্রসনক্রপর্নগুকলো 
র্র্োরীনত এেই সমকয়র জনয হকব। র্নদ সম্প্রনত আপনন আপনোর রপ্রসনক্রপর্নগুকলোকে েোকলক্ট বো 
রডনলভোর নো েরোন তোহকল ননম্ননলনখত পদকক্ষকপর সোহোকর্য আপনন এটোর বযবস্থ্ো েরকত পোকরন:  

1. েোউকে আপনোর স্থ্োনীয়  োকমযসী রর্কে আপনোর রপ্রসনক্রপর্ন ননকয় আসকত বলো (র্নদ 
সম্ভব হয়, তোহকল এটো রসরো উপোয়)।  

2. আপনোর  োকমযসীর সকে রর্োগোকর্োগ েকর তোকদরকে আপনোর জনয এেজন ভলোনটিয়োর 
(ইনতমকধয র্োর আইনড র্োচোই েরো হকয়কে) খুাঁজকত সহোয়তো েরকত বলুন অর্বো তোকদরকে 
বলুন রর্ তোরো রর্ন আপনোকে আপনোর ওষুধপত্র রডনলভোর েকর রদয়। 

আপনোকে হয়কতো আপনোর হোসপোতোল পনরচর্যো টিম দ্বোরো রদওয়ো হোসপোতোল নবকর্ষকের ওষুধপত্র 
ননকয় আসোর বো রডনলভোর েরোকনোর বযবস্থ্ো েরকত হকত পোকর। 

3. পক্তরেক্তিত ক্তজক্তপ প্রযাক্তিস অযাপকেন্টকমন্ট  

রর্খোকন সম্ভব রসখোকন আমরো র োন, ইকমইল বো অনলোইকনর মোধযকম পনরচর্যো প্রদোন 
েরকবো। নেন্তু র্নদ আমরো নসদ্ধোন্ত নন রর্ আপনোর সকে বযনিগতভোকব রদখো েরোর প্রকয়োজন 
রকয়কে তোহকল আমরো সোজয োনরকত বো আপনোর বোসোয় নভনজকটর বযবস্থ্ো েরোর জনয আপনোর সকে 
রর্োগোকর্োগ েরকবো।   

4.  পক্তরেক্তিত িাসপাতাকের অযাপকেন্টকমন্ট  

http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
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এনএইচএস ইংলযোে আপনোর হোসপোতোলকে নলনখতভোকব অনুকরোধ েকরকে রর্ তোরো রর্ন তোকদর 
েোকে আপনোর রেোন চলমোন পনরচর্যোর পর্যোকলোচনো েকরন। সম্ভবত নেেু নিননে এবং 
অযোপকয়ন্টকমন্ট বোনতল বো মুলতুবী েরকত হকত পোকর। র্নদ আপনোর পনরচর্যো বো নচনেৎসোয় রেোন 
ধরকনর পনরবতয ন েরোর প্রকয়োজন হয় তোহকল হোসপোতোল বো নিননে আপনোর সকে রর্োগোকর্োগ 
েরকব। নতুবো আপনোর ধকর রনওয়ো উনচত রর্ আপনোর পনরচর্যো বো নচনেৎসো পনরেল্পনো 
অনুর্োয়ী চলকব। র্নদ আপনোর রেোন নবকর্ষ অযোপকয়ন্টকমকন্টর নবষকয় রেোন প্রশ্ন রর্কে র্োকে 
তোহকল অনুগ্রহ েকর সরোসনর আপনোর হোসপোতোল বো নিননকের সকে রর্োগোকর্োগ েরুন।   

5. দদনক্তিন জীব্নোপকন সিােতা  

অনুগ্রহ েকর আপনোর রেয়োরোর, পনরবোর, বনু্ধকদর, পোিোপ্রনতকবর্ীকদর বো স্থ্োনীয় েনমউননটির 
গ্রুপগুকলোর সকে আকলোচনো েরুন রর্ বোসোয় র্োেোর এই রময়োকদ আপনোর রেোন রেোন নজননকসর 
ররোজ প্রকয়োজন হকত পোকরঅ এবং রদখুন রর্ তোরো নেভোকব আপনোর সহোয়তো েরকত পোকর। র্নদ 
আপনোর সহোয়তো েরোর জনয আপনোর েোকে রেউ নো র্োকে, তোহকল অনুগ্রহ েকর 
www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerableরদখুন। 

এই নচঠি হল আপনোর ননকয়োগেতয োর জনয প্রমোণ র্ো প্রমোনণত েকর রর্ আপনন ননকজর বোসোর 
বোইকর েোজ েরকত পোরকবন নো। আপনোর ননকজর নজনপ রর্কে ন ট রনোট রনওয়োর রেোন 
প্রকয়োজন রনই। র্নদ আপনোর রবননন ট নসকেম রর্কে সহোয়তো গ্রহণ েরোর প্রকয়োজন হয় তোহকল 
https://www.gov.uk/universal-creditনভনজট েরুন।  

6. জরুক্তর থমক্তডকেে ক্তচক্তেৎসা  

র্নদ আপনোর ননকজর ক্তব্দযমান রমনডকেল সমসযোর েোরকণ, বো আপনন রর্ বযনির রদখোকর্োনো 
েরকেন তোর অবস্থ্োর েোরকণ রেোন জরুনর রমনডকেল প্রশ্ন রর্কে র্োকে তোহকল অনুগ্রহ েকর 
আমোকদর সকে, বো সরোসনর আপনোর নবকর্ষে হোসপোতোল পনরচর্যো টিকমর সকে রর্োগোকর্োগ 
েরুন। রর্খোকন সম্ভব হকব রসখোকন, র োন বো অনলোইন মোধযকম আপনোকে সহোয়তো েরো হকব। 
র্নদ আপনোর ডোিোর নসদ্ধোন্ত রনন রর্ আপনোর সকে বযনিগতভোকব রদখো েরোর প্রকয়োজন রকয়কে 
তোহকল এনএইচএস আপনোর সকে রর্োগোকর্োগ েকর আপনোর বোসোয় নভনজট েরো, বো রর্খোকন 
দরেোর হকব রসখোকন হোসপোতোকল নচনেৎসো েরোর বযবস্থ্ো েরকব।   

র্নদ েকরোনোভোইরোকস আক্রোন্ত হওয়োর েোরকণ আপনোকে হোসপোতোকল রর্কত হয় তোহকল আমরো 
আপনোকে আকগ রর্কে এেটি এেে হোসপোতোকলর বযোগ দতনর েরোর অনুকরোধ েনর র্োর সোহোকর্য 
এনএইচএস আপনোকে রসরো পনরচর্যো প্রদোন েরকত পোরকব। একত আপনোর জরুনর রর্োগোকর্োগ, 
আপনোর দ্বোরো গ্রহণ েরো ওষুকধর তোনলেো (রডোজ এবং নিকেোকয়নি সহ), আপনোর পনরেনল্পত 
পনরচর্যোর অযোপকয়ন্টকমন্ট সংক্রোন্ত রেোন তর্য এবং এমন সেল অনযোনয নজননস অন্তভুয ি র্োেো 
উনচত র্ো রোনত্রকবলো হোসপোতোকল র্োেকত হকল আপনোর দরেোর হকত পোকর (স্ন্যোে, পোয়জোমো, 
টুর্ব্রোর্, ওষুধ ইতযোনদ)। র্নদ আপনোর এেটি অগ্রবতী পনরচর্যোর পনরেল্পনো রর্কে র্োকে, তোহকল 
অনুগ্রহ েকর তো অন্তভুয ি েরকবন।   

7. আপনার মানক্তসে েেযাকর্র থদখাকর্ানা েরা  
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আমরো বুনি রর্ এটো এেটি উকদ্বগজনে সময় হকত পোকর এবং বোসোয় র্োেো আর সীনমত 
রর্োগোকর্োগ রোখো আপনোর জনয হতোর্োজনে হকত পোকর। এমন সময় েোকল, অস্বোস্থ্যের আচরকণর 
ধরকণ র াঁ কস র্োওয়ো সহজ হকত পোকর র্োর  কল আপনন হয়কতো আকরো খোরোপ অনুভব েরকত 
পোকরন।  আপনন এমন নেেু সহজ নজননস েরকত পোকরন, র্ো এই সমকয় মোননসে এবং 
র্োরীনরেভোকব সনক্রয় র্োেোর জনয উপেোরী হকত পোকর রর্মন: 

 এনএইচএস ওকয়বসোইকট বযোয়োকমর এমন ধোরণোগুনল খুাঁজুন র্ো আপনন ননকজ বোসোয় েরকত 
পোকরন  

 আপনোর পেকন্দর েোজ েকর সময় েোটোন - পিো, রোন্নো েরো, বোসোর নভতকর অনযোনয 
র্কখর েোর্য েরো  

 স্বোস্থ্যের, সুষম খোবোর খোওয়ো, পর্যোপ্ত পনরমোকণ পোনন পোন েরো, ননয়নমতভোকব বযোয়োম েরোর 
রচষ্টো েরুন, এবং ধূমপোন, মদ পোন এবং নবকনোদমূলে মোদেদ্রবয বযবহোর েরো এনিকয় চলোর 
রচষ্টো েরুন 

 জোনলো খুকল ররকখ ঘকরর মকধয রখোলো বোতোস আসকত নদন, বসবোর জনয এবং ভোকলো দৃর্য 
(র্নদ সম্ভব হয়) রদখোর জনয এেটি জোয়গোর বযবস্থ্ো েরুন এবং খোননেটো প্রোেৃনতে 
সূর্যোকলোে গ্রহণ েরুন। র্নদ পোকরন তকব বোইকর বোগোকন র্োন বো আপনোর রদোরকগোিোয় বসুন, 
নেন্তু অনযোনয রলোেকদর রর্কে েম পকক্ষ ২ নমটোর দূকর র্োেকবন। 

আপনন এভনর মোইে মযোটোসযএবং এনএইচএস মোননসে স্বোস্থ্য এবং েলযোণপরোমর্য ওকয়বসোইট রর্কে 
অনতনরি পরোমর্য ও সহোয়তো রপকত পোকরন।   

nhs.uk1 এবং gov.uk2ওকয়বসোইট রর্কে পোবনলে রহলর্ ইংলযোে'এর ননকদযর্নোসহ 
েকরোনোভোইরোকসর নবষকয় অনতনরি তর্য পোওয়ো রর্কত পোকর।   

শুকভচ্ছোকন্ত,  

[Name of your GP] [আপনোর নজনপ'র নোম] 

[Practice Phone no] [প্রযোনক্টকসর র োন নম্বর] 

থসই সেে থরাগ ও সমসযার তাক্তেো থেগুকোকে অতযন্ত উচ্চ ঝুাঁ ক্তে ক্তিকসকব্ গর্য েরা িে: 

1. সনলড অে প্রনতস্থ্োপন প্রোপে 

2. নবকর্ষ েযোনসোকর আক্রোন্ত মোনুষ  
 েযোনসোকর আক্রোন্ত রলোকেরো র্োরো সনক্রয় রেকমোকর্রোনপ বো  ুস ুকসর েযোিোকরর জনয 
ররনডেল ররনডওকর্রোনপ ননকচ্ছন  

 নলউকেনময়ো,নলকফোমো বো রমকলোমোর মতন রি বো অনস্থ্ মজ্জোর েযোনসোকর আক্রোন্ত 
রলোকেরো র্োরো নচনেৎসোর রর্ রেোকনো পর্যোকয় রকয়কেন  

 এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো েযোিোকরর জনয ইনমউকনোকর্রোনপ বো অনযোনয ক্রমোগত 
অযোনন্টবনড নচনেৎসো গ্রহণ েরকেন  

                     
1 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
2 https://www.gov.uk/coronavirus  

https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
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 এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো অনযোনয লক্ষযরু্ি েযোনসোকরর নচনেৎসো গ্রহণ েরকেন র্ো 
তোকদর ররোগ প্রনতকরোধে বযবস্থ্োপনোকে প্রভোনবত েরকত পোকর, রর্মন ধরুন রপ্রোটিন 
েোইকনস ইননহনবটোসয বো নপএআরনপ ইননহনবটোসয  

 এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো গত ৬ মোকস অনস্থ্ মজ্জো বো রেম রসল প্রনতস্থ্োপন েনরকয়কেন 
বো র্োরো সম্প্রনত ইনমউকনোসোকপ্রর্ন ওষুধ গ্রহণ েরকেন  

3. এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো গুরুতর শ্বোসেষ্ট সংক্রোন্ত সমসযোয় আক্রোন্ত, র্োর মকধয নসনেে 
 োইকব্রোনসস, গুরুতর ধরকণর হোাঁপোনন এবং গুরুতর ধরকণর নসওনপনড অন্তভুয ি রকয়কে 

4. এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো নবরল ররোকগ এবং জন্মগত নবপোে নক্রয়োর রদোকষ আক্রোন্ত র্োর 
েোরকণ তোকদর রক্ষকত্র সংক্রমকণর িুাঁ নে উকেখকর্োগযভোকব রবকি র্োয় (রর্মন ধরুন, 
এসনসআইনড, রহোকমোজোইগোস নসেল রসল) 

5. এমন সমস্ত রলোকেরো র্োরো র্র্োকর্োগয ইনমউকনোসোকপ্রর্ন রর্রোনপ গ্রহণ েরকেন র্োর  কল 
সংক্রমকণর িুাঁ নে উকেখকর্োগযভোকব রবকি র্োয়।  

6. এমন সমস্ত গভয বতী মনহলোরো র্োরো জন্মগতভোকব বো পরবতীেোকল উকেখকর্োগয হৃদকরোকগ 
আক্রোন্ত রকয়কেন 


