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Bengali (Sylheti) 

এই শীতে ভাত া থাকা 
কীভাবে নিবেবক, েনু্ধ-োন্ধে এেং পনিোিবক নিিাপবে িাখবেি 

ককাভভড-19  এবং ফু্ল এর টিকা ভিি 

গুরুতি অসুস্থ হবে পড়া এেং হাসপাতাবে ভনতি  হওোি ঝুুঁ নক কমাবিাি েিয, আপিাি ককানভড-19 এি টিকা কিওো হবো সবেিাত্তম উপাে। 

আপিাি প্রথম, নিতীে ো েুস্টাি টিকাটি নিবে নিি! 

ফু্লবত আক্রান্ত হওো এেং ছনড়বে কেওো এড়াবিাি কেবে, ফু্ল এি টিকা হবো সবেিাত্তম সুিো েযেস্থা।  

আপনি যনে ফু্ল এি টিকা কিওোি কযাগ্য হি, তাহবে অিুগ্রহ কবি যত তাড়াতানড় সম্ভে তা নিবে নিি। 

মাস্ক পরুি  

ককানভড-19 এেং ফু্ল ভাইিাস হবো োেুোনহত। কযবকাবিা েযস্ত ো অভযন্তিীণ েিসমাগ্মস্থবে মাস্ক পনিধাি কবি নিবেবক 

সুিনেত িাখুি এেং অিয মািুষবেি মবধয ককানভড-19 ো ফু্ল এি সংক্রমণ প্রনতবিাবধ সহােতা করুি। 

মবি িাখবেি, আপিাি যনে ককাবিা উপসগ্ি িা থাবক এেং টিকা কিওো থাবক, তেুও আপনি ককানভড-19 –এ আক্রান্ত হবত 

এেং অিযবেি মবধয তা ছনড়বে নেবত পাবিি।  

ভিয়ভমে পরীক্ষা করা 
কযবহতু অবিবকিই ককাবিা উপসগ্ি ছাড়াই ককানভড-19 আবছ, তাই আপনি ঠিক আবছি এেং ভুেেশত অিয 
মািুষবেি মবধয ককানভড-19 ছনড়বে নেবেি িা তা পিীো কিবত নিেনমতভাবে েযাবেিাে কফ্লা কেস্ট করুি। 

উপসর্গ কেখা ভেত  আইতসাত শতি থাকুি এবং পরীক্ষা করাি  

চনেত নিেম - আপনি যনে অসুস্থ হবে থাবকি তাহবে সুস্থ িা হওো পযিন্ত োনড়বত থাকুি।  

সনেি , ফু্ল এেং ককানভড-19 এি উপসগ্িগুবোি মবধয পাথিকয েো কঠিি হবত পাবি, তাই কচক কিাি েিয অিুগ্রহ কবি একটি 

ককানভড-19 নপনসআি কেস্ট কিাি। 

যনে এই পিীোি ফোফে হযাুঁ-োচক হে, তাহবে অিুগ্রহ কবি আইবসাবেশবিি নিবেিশিা অিুসিণ করুি। 

অবাতে বায়-ুচ াচত র বযবস্থা 
গ্ৃবহি অভযন্তবি কথবক নেনভন্ন পনিোবিি কোকেবিি সাবথ কমোবমশা কিাি সমে, ঘিটিবত ভােভাবে 

োেুচোচে িাখবত োিাো এেং/অথো েিো খুবে নেি। এটি আপনি নিিঃশ্বাবসি সাবথ কেবি নিবত পাবিি এমি 

কযবকাবিা ভাইিাবসি কণাি সংখযা কমাবত তাো োতাস চোচে কিাি সুবযাগ্ কবি কেে। 

হাে এবং েরূত্ব 

আপিাি পনিোবিি িে এমি কোকবেি কথবক েিূত্ব েোে িাখা এেং নিেনমত আপিাি হাত কধাো - এই সহে 

পেবেপগুবো আপিাি ককানভড-19 ো ফু্ল ভাইিাবসি কণা নিিঃশ্বাবসি সাবথ কেবি কিওোি ো স্পশি কিাি সম্ভােিা 
কমাবত সাহাযয কিবে। 

এই পেতক্ষপগুত া অিুসরণ করা সবাইতক অভেকের 

ভিরাপে থাকতে সাহায্য করতব! 


