কেরানাভাiরাস: সদয্জাত বাcােদর
েkেt বাবা-মােয়র জনয্ তথয্
ঝুঁ িক খুব কম হেলo, আপনার বাcা কেরানাভাiরােস আkাn হেত পাের েভেব আপনার
িচnা হেত পাের। কী কী িবষেয়র িদেক নজর রাখেত হেব তা ei পুিsকা েথেক জানেত
পারবেন। েকােনারকম uেdগ েদখা িদেল সাহাযয্ চাiেত েদির করেবন না।
আমার বাcার কেরানাভাiরাস হেয়েছ িকনা কী কের বুঝব?
ভাiরাস থাকা সেtto aেনক বাcার aসুsতার েকােনা লkণ েদখা যায় না eবং
তারা সmূণর্ সুs হেয় oেঠ। িকছু িকছু বাcার তাপমাtা oঠানামা করেত পাের
eবং/aথবা কািশ হেত পাের। সংkমণ থাকা বাcােদর সবসময় jর হয় না।
• আপনার বাcার যিদ কািশ, jর থােক বা asাভািবক ভােব
গরম লােগ বা শীত কের, িকn তাছাড়া সুs থােক, তাহেল
NHS 111-e েফান করুন।
• আপনার বাcা যিদ পা ু বণর্ হেয় যায় বা িঠক কের না খায় তাহেল
আপনার ধাtী দলেক েফান করুন
• আপনার বাcার যিদ িন াস, রঙ বা নড়াচড়া সংkাn eমন েকােনা লkণ
েদখা েদয় যা আপনােক uিdg কের, তাহেল aিবলেm 999-e েফান
করুন।
(‘সদয্জাত বাcার aসুsতা’ পুিsকােত আেরা েদখুন)

কীভােব সাহাযয্ করেবন
আপনার বাcার কেরানাভাiরাস সংkমেণর ঝুঁ িক কমান eভােব:
 েbs পাm বা েবাতল o বাcােক ধরার আেগ হাত ধুেয়
 নয্ািপ পালটােনা o পিরবােরর aনয্ সদসয্েদর সংsেশর্ আসার পের

হাত ধুেয়

 খাoয়ােনার সময় বাcার oপের না েকেশ বা না েহঁ েচ
 pিতবার বয্বহােরর পের পাm পির ার করার পরামশর্ aনুসরণ

কের
 আপিন যিদ aসুs েবাধ কেরন তাহেল aনয্ েকােনা সুs
বয্িkেক বলুন আপনার বাcােক ekেpসড দুধ খাoয়ােত
 যিদ েবাতল বয্বহার কেরন তাহেল েsিরলাiেজশন িনেদর্ িশকা সmূণ র্
aনুসরণ করুন

আমার বাcার িক েকােনা ঝুঁ িক
আেছ?
জেnর পের বাcােদর ei ভাiরােস
সংkািমত েয েকােনা বয্িkর েথেক
কেরানাভাiরাস পাoয়ার সmাবনা আেছ,
eমনিক েসi বয্িk যিদ aসুs েবাধ নাo
কেরন। পরামশর্ ei েয আপনার েkেt
বাcােক যত তাড়াতািড় বািড় িনেয় যাoয়া
িনরাপদ, তত তাড়াতািড় িনেয় যান eবং
িনেজেক আলাদা রাখার o সামািজক দূরt
বজায় রাখার সরকােরর িনেদর্ িশকা েমেন
চলুন।
িবেশষ কের আপনার বাcােক েসiসব
বয্িkেদর েথেক দূের রাখেত হেব যােদর
কািশ, jর বা নাক েথেক জল পড়া,
বিম বা ডায়িরয়া জাতীয় ভাiরাল
uপসগর্ আেছ।

আেরা তেথয্র জনয্ পাতা ulান

কেরানাভাiরাস: সদয্জাত বাcােদর
েkেt বাবা-মােয়র জনয্ তথয্
ধাtীর সে েযাগােযােগর িববরণ

িনেচ আপনার ধাtীর সে েযাগােযােগর িববরণ িলখুন:

আপনার বাcা যিদ সমেয়র আেগ জnােনা বা aসুs থাকার কারেণ িনoনয্াটাল iuিনট বা
ানিজশনাল েকয়ার oয়ােডর্ েথেক থােক, তাহেল aনুgহ কের িbস oেয়বসাiেটo যান:
www.bliss.org.uk
সদয্জাতেদর জিnস, খাoয়ােনার সমসয্া o নবজাতেকর aনয্ানয্ aসুেখর লkণ সmেn সাধারণ তেথয্র
জনয্ আেরা তথয্ পাoয়া যােব www.nhs.uk-েত িগেয় ‘বাcার aসুsতা’ o ‘সদয্জাতর জিnস’
খুজঁ েল।
জরুির নয় eরকম uেdেগর েkেt আপিন যিদ আপনার ধাtীর সে েযাগােযাগ করেত না পােরন,
তাহেল NHS 111 নmেরo েফান করেত পােরন।

আেরা তেথয্র জনয্ aনুgহ কের
www.nhs.uk/coronavirus–েত যান

