
যিদ আপিন গভৰ্ বতী হন এবং কৃ�া�, কৃ�া� ি�িটশ, এিশয়ান এবং 
এিশয়ান ি�িটশ হন, তাহেল আপিন COVID-19 এর অিধকতর 
ঝঁুিকেত থাকেত পােরন।

ম্যাটািনৰ্িট সািভৰ্ স ও হাসপাতালগেলা েযেকােনা সমেয় যাওয়ার 
জন্য েখালা আেছ এবং িনরাপদ৷ আমরা এখােন আিছ আপনােক 
সাহায্য করার জন্য৷

آپ کی معلومات کے لئے اور آپ کی اور آپ کے خاندان کی مدد اور حفاظت
کے لئے یہاں سکین کریں

�यं, अपने जीवन-साथी अथवा पिरवार एवं िमो ंको सुरि�त रखने म� सहायता 
करने हतेु जानकारी �ा� करने के िलए कृ�ा यहा ं�ैन कर�। 

For information to help you, your partner or family 
and friends keep safe please scan here

Para obtener información que le ayude a usted, a su pareja o a su 
familia y amigos a mantenerse a salvo, por favor, escanee aquí:

Macluumaadka kaa caawinaya adiga, lammaanahaaga ama qoyskaaga 
iyo asxaabtaadu inay ammaan ahaadaan fadlan iskaan saar halkan

Si vous avez besoin d’aide, d’informations, pour vous-même, votre 
partenaire ou votre famille et amis, cliquez ici

የእርስዎን፣ የሕይወት አጋርዎን፣ የቤተሰብዎንና የባልንጀሮችዎን ደህንነት 
ለመጠበቅ የሚያግዝ መረጃ ለማግኘት እዚህ ይቃኙ

ንዓኺ፡ ን በዓል-ቤትኪ፡ ን ቤተ-ሰብኪ ወይ ውን ንፈተውትኺ፡ ረዳእቲ ዝኾኑ 
ተወሳኽቲ ሓበሬታታት ምስ ትደልዪ ኣብዚ ስካን ብምግባር ተኻፋሊት ክትኾኒ 
ከም ትኽእሊ ክንሕብረኪ ንፈቱ።

আপনােক, আপনার স�ীেক অথবা পিরবার ও ব�ুেদরেক িনরাপেদ থাকেত 
সাহাযয্ করেব এমন তেথয্র জনয্ অন�ুহ কের এখােন �য্ান করনু

برای کسب اطالعاتی که در حفظ امنیت ش�، رشیک زندگی یا خانواده و دوستانتان
به ش� کمک کند، لطفاً اینجا را اسکن کنید

بۆ زانیاری یارمەتیدانی تۆ، هاوبەشەکەت یان خێزانەکەت و برادەرەکەت سەالمەت
بن، تکایە ئێرە سکان بکە

للحصول عىل معلومات ملساعدتك أو مساعدة رشيكك أو أرستك و أصدقائك يف الحفاظ
عىل سالمتهم، يُرجى املسح  هنا

আেরা তেথ্যর জন্য, যান 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-andcoronavirus

আপনার যিদ কেরানাভাইরাস থােক এবং আপিন গভ ৰ্বতী হন তেব আপিন 
�ত অসু� হেয় পড়েত পােরন। এিট আপনােক বা আপনার িশশুেক 
�ভািবত করেত পাের। 
যিদ আপিন িচি�ত হন তেব আপনার �বৃি�েক িব�াস করুন!
• যিদ সে�হ হয়, এিট পরী�া কের েদখুন!
• আপনার উে�গ স�েক ৰ্ কথা বলুন
• আপনার উে�গ েশানা হেয়েছ তা িনি�ত করুন
• পেরর িদন বা আপনার পরবত ৰ্ী অয্াপেয়�েম� পয ৰ্� অেপ�া করেবন না।
আপিন যিদ গভ ৰ্বতী হন বা আপনার বা আপনার িশশুর �াে�য্র িবষেয় েকান 
উে�গ থােক, অথবা �-িবি��তা আপনার েকান অয্াপেয়�েম�েক িকভােব 
�ভািবত করেত পাের েস স�েক ৰ্ আপনার েকান �� থাকেল, অনু�হ কের 
আপনার িজিপ, িমডওয়াইফ বা মাতৃ� দেলর সােথ েযাগােযাগ করেত ি�ধা 
করেবন না। 

যিদ আপিন েকািভড -১ এর জ� পিজিটভ পরী�া কেরন, তাহেল 
আপনার �ানীয় এনএইচএস 'পালস অি�েমি� এট েহাম' পিরেষবােত 
পাঠােনার জ� আপনার িজিপর সােথ েযাগােযাগ করুন। যিদ আপনার 
িজিপ সাজৰ্াির ব� থােক, অনু�হ কের 111 ন�ের কল কের একজন 
িজিপর সােথ েযাগােযাগ করুন এবং �ানীয় 'পালস অি�েমি� অয্াট 
েহাম' পিরেষবােত উে�খ করেত বলুন।
'পালস অি�েমি� অয্াট েহাম' পিরেষবা আপনােক আপনার নািড়িভি�ক 
অি�িমটার িডভাইস, আপনার েকািভড -১ পিজিটভ েসায়াব ফলাফেলর 
পর 2 স�ােহর জ� আপনার রে�র অি�েজেনর মা�া পয ৰ্েব�েণ 
পরামশ ৰ্ এবং সহায়তা �দান করেব।
এই ত�িট �া�া কের েয আপিন কখন গভ ৰ্বতী হেল িচিকৎসেকর 
পরামশ ৰ্ িনেত হেব।

েহাম সািভৰ্ েস পালস অি�েমি�

যিদ আপনার অি�েজেনর মা�া কম হেয় যায়, আপিন যিদ এখনও 
ভাল েবাধ কেরন তেব এই িলফেলেটর িনেদৰ্ িশকা অনসুরণ করন

নথৰ্-ওেয়�
ম্যাটািনৰ্িট সািভৰ্ েসস



আপিন যিদ বািড়েত একিট পালস অি�িমটার �বহার কেরন, িনি�ত করুন েয এিটেত 

একিট িসই িচ�, ইউেকিসএ িচ� বা িসই ইউেকএনআই িচ� রেয়েছ। এর মােন হল েয 

িডভাইসিট সিঠকভােব কাজ করেব এবং সিঠকভােব �বহার করা হেল িনরাপদ।

100 99 98 97 96 95 93 92 91 90 বা 
তার কম94

েবিশরভাগ মানুেষর জ� �াভািবক 

রে� অি�েজেনর মা�া -  বািড়েত 

থাকুন এবং িনয়িমত আপনার রে� 

অি�েজেনর মা�া পরী�া করুন।

সােথ সােথ েযাগােযাগ করুন :
• 20 স�ােহর কম গভ ৰ্বতী হেল আপনার িজিপ বা 111
• যিদ আপিন 20 স�ােহর গভ ৰ্বতী বা তার েবিশ হন 

তেব মাতৃ�কালীন �াইজ/েলবার ওয়াড ৰ্

যিদ আপিন 93% বা তার কম রে�র 
অি�েজেনর মা�া েরকড ৰ্ করেত থােকন 
তাহেল আপনােক অিবলে� হাসপাতাল 
মূ�ায়ন করেত হেব। 999 ন�ের কল 
করুন এবং আপনার িনকট� উপি�ত হন
• জরুরী িবভাগ (A&E) যিদ আপিন 20

স�ােহর কম গভ ৰ্বতী হন
• যিদ আপিন 20 স�ােহর গভ ৰ্বতী বা 

তার েবিশ হন তেব মাতৃ�কালীন 
�াইজ/েলবার ওয়াড ৰ্

রে� অি�েজেনর মা�া (অি�েজন �াচুেরশন) একিট পালস অি�িমটার �বহার কের পিরমাপ 

করা েযেত পাের, একিট েছাট য� যা আপিন আপনার আঙুেলর সােথ সংযু� কের একিট িরিডং 
িনেত পােরন। যিদ আপিন একিট পালস অি�িমটার �বহার কেরন এবং আপনার রে� অি�েজেনর 

মা�া কম হেয় যায়, তাহেল এই িলফেলেটর িনেদ ৰ্শনা অনুসরণ করুন েযখােন পরামশ ৰ্
 িনেত হেব। 

এমনিক যিদ আপিন �াসক� না অনুভব কেরন তেব আপনার অি�েজেনর মা�া কম হেত পাের।

র� অি�েজন এবং পালস অি�িমটার

এিট আপনার অি�েজন �েরর িরিডংগুিল িলখেত সাহা� করেত পাের। িনয়িমত পড়ার েরকড ৰ্ রাখা 
েযেকােনা পিরবত ৰ্ন েদখেত সহজ কের েতােল। আপনার যিদ �া�য্েসবা েপশাদােরর সােথ কথা 
বলার �েয়াজন হয় তেব এিট সাহা� করেত পাের।

আপিন এবং আপনার িশশরু বয্ি�গত এবং িনরাপদ য� িনি�ত করার জনয্, 
অিবলে� েযাগােযাগ করনু :

• আপনার িজিপ বা 111 যিদ আপিন 20 স�ােহর কম গভৰ্ বতী হন

• আপনার িমডওয়াইফ বা মাতৃ� দল যিদ আপিন 20 স�ােহর গভৰ্ বতী বা তার েবিশ হন

আপিন যিদ িনেচর েকানিট অনভুব কেরন :

• আপিন �াসক� অনভুব কেরন বা �াস িনেত অসিুবধা েবাধ কেরন, এমনিক যিদ 
এিট েকবল তখনই হয় যখন আপিন দাঁিড়েয় থােকন বা নড়াচড়া কেরন

• আপনার বেুক বয্থা বা ��ন আেছ

• আপনার গরুতুর েপশী বয্থা বা �াি� আেছ আপনার কাঁপিুন বা কাঁপিুন আেছ

• েতামার কাঁপিুন আেছ

• আপনার রে� অি�েজেনর মা�া 94%

• আপিন বঝুেত পােরন েয আপনার সােথ িকছু ভুল হেয়েছ (দবুৰ্লতা, তী� �াি�, �ুধা 
কেম যাওয়া, �াভািবেকর তুলনায় অেনক কম ��াব করা, িনেজর য� িনেত অ�ম - 
েধায়া এবং ে�িসং বা খাবার ৈতিরর মেতা সহজ কাজ)

• আপিন বািড়েত আপনার ল�ণগিুল েমাকােবলা করেত পারেবন না

• আপিন েয েকান সময় অিনরাপদ েবাধ কেরন

আপনার তােদর বলা উিচত েয আপিন গভৰ্ বতী এবং আপনার 
কেরানাভাইরাস থাকেত পাের। তারা আপনার ল�ণগিল মূল্যায়ন 
করেব এবং পরবত�েত িক করেত হেব তা আপনােক পরামশৰ্ েদেব।
16-24 স�াহ েথেক আপনার মেন করা উিচত েয 32 স�াহ পযৰ্� বা�া আেরা েবিশ কের উঠেছ তারপর 
আপিন জ� না েদওয়া পযৰ্� েমাটামিুট একই থাকুন, যিদ আপনার িশশরু নড়াচড়া কেম যায় বা চলােফরার 
ধরন পিরবতৰ্ন হয় তাহেল সরাসির আপনার মাতৃ� ইউিনেটর সােথ েযাগােযাগ করনু। 

গভৰ্ বতী হেল কখন এবং েকাথায় িচিকৎসা পরামশৰ্ েনেবন:

েকািভড -১ সহ গভ ৰ্বতী মিহলােদর সং�ালঘু আরও গুরুতর উপসগ ৰ্ েভাগ করেব। আপনার যত 
তাড়াতািড় স�ব হাসপাতােল যাওয়া উিচত অথবা আপিন যিদ িনেচর েকানিট অনুভব কেরন 
তাহেল অিবলে� 999 ন�ের কল করুন:
• আপনার রে� অি�েজেনর মা�া 93% বা তার কম (�থেম আপনার পড়ািট 

আবার শুরু করুন) 
• �াসকে�র কারেণ িব�ােম থাকাকালীন আপিন েছাট বাকয্গুিল স�ণ ৰ্

 করেত অ�ম
• আপনার �াস হঠাৎ খারাপ হেয় যায়
অথবা যিদ আপিন গুরুতর অসু�তার এই সাধারণ ল�ণগুিল িবকাশ কেরন
• কািশ র�
• ফয্াকােশ বা দাগযু� �েকর সােথ ঠা�া এবং ঘাম অনুভব করুন
• ধেস পড়া বা মূছ ৰ্া যাওয়া
• একিট ফুসকুিড় ৈতির করুন যা �ান হয় না যখন আপিন তার উপর একিট �াস ােলন
• উে�িজত, িব�া� বা খুব ঘুম� হেয় উঠুন
• ��াব ব� করা বা �াভািবেকর তুলনায় অেনক কম ��াব করা।
আপনার তােদর বলা উিচত েয আপনার কেরানাভাইরাস থাকেত 
পাের এবং আপিন যিদ পালস অি�িমটার ব্যবহার কেরন তেব 
আপনার অি�েজন স্যাচুেরশন পড়ার সেুযাগ িদন। এই ল�ণগিলর 
জন্য জরির িচিকৎসা সহায়তা �েয়াজন।


