2021 সালের জানুয়ারী
মালসর 14 তাররলে
হােনাগাদকৃত

কর োনো ভোই োস (ককোভভড-19): ভিশু, ভকরিো -তরুণ
এবং পভ বোর
জনয সু ক্ষো কবচ সম্পভকিত তথ্য
কেরেতু আম ো কর োনোভোই োস সম্পরকি আর ো জোনরত পো ভি, কোরে রক ভনরজ সু ক্ষো জনয অভতভ ক্ত
পেরক্ষপ কনওযো উভচত এবং কসই পেরক্ষপগুভি কী েওযো উভচত তো ভনরেিভিকো সবভেরক
ি
পভ বভতিত েরে।
কবভি ভোগ ভিশু এবং েুবক-েুবতী, এমনভক েো ো অন্তভনভেত
ি
স্বোস্থ্যগত সমসযোয আক্রোন্ত তোরে একইভোরব
আনুষ্ঠোভনকভোরব “আত্ম ক্ষো” বযবস্থ্ো কনওযো
ে কো কনই কো ণ ভচভকৎসোগতভোরব অতযন্ত েুবি
ি
প্রোপ্তবযস্করে “সু ক্ষো কবচ” বযবস্থ্ো কনওযো
প্ররযোজন েয। আপনো সন্তোরন ‘ভিল্ডং বো সু ক্ষো কবচ’
শুরু ক ো, চোভিরয েোওযো বো বন্ধ ক ো ে কো কসটো জোনরত আপভন স কো /রেট অমন্ড
ি ভরোনট েসভপটোি
জল্জভওএসএইচ -এ ভনকট কথ্রক একটট কমরসজ বো ভচটি কপরত পোর ন। আম ো জোভন কে এটট একটট বড়
ধ রণ উরেরগ কো ণ েরত পোর , তোই আপনো সন্তোন এবং আপনো পভ বোর
জনয এটট কী তো
কবোঝোরত আম ো ল্জওএসএইচ জ GOSH)-এ
কোি কথ্রক ভকিু
প োমি ি একল্িত কর ভি।
যদিও ক োদিড -১৯ দিশুদির প্রিোদিত
দর, খুি
ম সংখয
দিশুর মদযযই গুরুতর লক্ষণগুদলো
দি োি
দর, এমনদ
যদি তোদির িুিলব প্রদতদরোয
িযিস্থো সহ অন্তদনদহত
ব
স্বোস্থয অিস্থো থোদ । এটোর
অথ ব এই নয় কয আমোদির সন্তোনদির রক্ষো
রো
উদিত নয়, তদি আমরো প্রোপ্তিয়স্ক করোগীদির জনয
সুরক্ষোর পরোমিটট
ব গ্রহণ
রদত পোদর, তোই ইহো
দিশু-িোন্ধি এিং উপযুক্ত।
দিশু এিং তরুণদির িোরীদর
এিং মোনদস
স্বোদস্থযর উপর িীর্দময়োিী
ব
সুরক্ষো
িদির প্রিোি
সম্পদ ব আমরো আদরো জোনদত পোরলোম। এটট
অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব কয আমরো তোদির ক োদিড-19
কথদ
তোদির সোযোরণ দনরোপত্তো এিং
লযোণ সহ
সুরক্ষোর কক্ষদে িোরসোময িজোয় রোখো।
দিশুদির স্বোস্থয দিষদয় জোতীয় দিদিষজ্ঞ দহদসদি
রদয়ল
দলজ অফ কপদডয়োটিক্স অযোন্ড িোইল্ড
কহলথ্
(আরদসদপদসএইি)
সর োদরর
সিদিষ
ব
রক্ষো োরী পরোমি ব পযোদলোিনো
ব
দরদে এিং দিশু
এিং তরুণ কলো দির হোলনোগোি ৃ ত তোদল ো

যোদিরদ
ক োদিড-1-এ আক্রোন্ত হওয়োর কক্ষদে
‘দিদ ৎসোগতিোদি অতযন্ত িুিল’
ব দহদসদি দিদিিনো
রো উদিত এিং এজনয সিদিষ
ব
ল ডোউদনর
সময় তোদির ‘সুরক্ষো িি’-এর দনয়ম অিলম্বর
রো
উদিত। আপনোর দিশুর সুরক্ষো
িদির প্রদয়োজন
হদল আমোদির দিদন যোল টটম আপনোর সোদথ
কযোগোদযোগ
রদি। এই ল ডোউদন শুযুমোে দ েু
দিশুদির সুরক্ষো
িি দনয়ম কমদন িলো প্রদয়োজন
হদি
োরণ আমরো িোইরোসটট সম্পদ ব আদরো
অদন
দ েু জোনদত কপদরদে এিং দ িোদি ইহো
দিশু এিং তরুনদির আক্রোন্ত
দর কস দিষদয়
জোনদত কপদরদে।
জজওএসএইি--এ
আমরো
আরদসদপএইি-এর
দি দনদিব িনো এিং সর োর উিদয়র সোদথই পরোমি ব
রদে, করোগীদির তোদল ো পযোদলোিনো
ব
রদে
যোদিরদ
সুরক্ষো িি
এিং
দনদিব ষ্ট
গ্রুদপর
করোগীদির জনয পরোমি ব কিওয়ো হদে ।
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আভম ভকভোরব আমো
ক ব?

সন্তোনরক সু ক্ষো প্রেোন

দিশুরো উদেগ সম্পদ ব সদিতন এিং প্রোপ্তিয়স্কদির
উদেগগুদলো কিদে কনয়। এটো প্রদতযদ র জনয এ টো
মোনদস
িোদপর সময় এিং এর
োরদণ আপনোর
সন্তোদনর দিদিষত স্বোেন্দ্য, যত্ন এিং মদনোদযোদগর
প্রদয়োজন হদত পোদর। দিশুদির তোদির পদরিোর েোরো
যত্ন কনওয়ো প্রদয়োজন এিং এটোর অথ ব তোরো যখন
অনযদির কথদ
দিজেন্ন থো দি তখন কসখোদন দিদিিনো
রোর জনয অদতদরক্ত দিষয় থো দি।
আমরো আপনোদ
এমন িযিস্থো গ্রহদণর পরোমি ব দিজে
যো আপনোর দিশু এিং পদরিোদরর পদক্ষ সম্ভি এিং
দনরোপি। আপনোর িোচ্চোদ
সুরদক্ষত রোখোর কক্ষদে
আপদন সর োরী দনদিবদি োগুদল অনুসরণ
রদেন তো
দনজিত
রোর জনয সহোয়তো
রোর
রদত আমরো
নীদি দ েু পরোমি ব এ জেত
দরদে, পোিোপোদি তোদির
যত্ন সহ োদর এিং আনদন্দ্ রোখো, যদি তোদির মন
খোরোপ থোদ
তখন সোন্ত্বনো দিদত সক্ষম হওয়ো। আপদন
সুরক্ষো
িদির সিদিষ
ব
সর োর দনদিবদি ো পড়োর
পোিোপোদি এটোও পড়ো উদিত।
আপনোর সন্তোনদ যদি সুরদক্ষত অিস্থোয় থো দত
পরোমি ব কিওয়ো হয় তদি আপদন ীিোদি এটট অজবন
রদত পোদরন তোর জনয এখোদন দ েু প্রস্তোিনো কিওয়ো
হল:



আমরো আপনোদ
পরোমি ব দিজে কয আপনোর দিশু
এিং আপনোর িোদড়র প্রদতযদ
যতটো সম্ভি িোড়ীদত
থো ু ন। শুযুমোে প্রদয়োজনীয় পদরিযোব োরীগণ আপনোর
র্দর প্রদিি
রদত পোরদি যোরো আপনোর সন্তোনদ
সহোয়তো প্রিোন দরন।



আপদন ক োথোয় থোদ ন এিং আপনোর দিদন োল
টটদমর পরোমদিরব উপর দনিবর
দর যদি আপনোর
সন্তোন ইদে
দর তদি িোইদর দ েুটো সময়
োটোদত
পোরদিন, যদিও এটট সিদনম্ন
ব
রোখো উদিত। যদি
আপনোর দিশু িোইদর যোয়, তদি এটট অতযন্ত
গুরুত্বপূণ ব কয তোরো ক িল তোদির িোদড়র কলো দির
সোদথই সময়
োটোদি এিং তোরো অনয সিোর কথদ
2
দমটোর িূরত্ব িজোয় রোখোর কিষ্টো দর।



যদি
দ োর সোমোজজ
িূরত্ব অনুসরণ
রো যোয়
কসদক্ষদে পদরিোদরর অনযদির শুযুমোে স্কুদল যোওয়ো িো
োজ রো উদিত।



যদি আপনোর পদরিোদরর অনয কলোদ রো অিিযই
িোইদর দনয়দমত ভ্রমণ
দর, কযমন
োদজর উদেদিয
ভ্রমণ
রো, কসদক্ষদে পরোমদিরব
জনয আপনোর
দিদন যোল টটদমর সোদথ কযোগোদযোগ রুন।



সুরক্ষো
িদি থো ো আপনোর দিশু এিং অনযোনয
িোচ্চোদির মদযয কখলনো এিং অনযোনয আইদটম িোগ
দর কনওয়ো কক্ষদে সীমোিদ্ধতো িজোয় রোখোর কিষ্টো
রুন। যদি এটট সম্ভি নো হয় তদি কখয়োল
রোখদিন কয কখলনো দনদয় যোরো কখলদে তোরো ও োর
আদগ তোদির হোত িোলিোদি যুদয় কফদল এিং
কযখোদন সম্ভি হয় কসখোদন জীিোণুমুক্ত
রদত
িযিহহত
কখলনোগুদলোদত
অযোদিিযো দটদরয়োল
িযিহোর রুন।



আপনোর অরদক্ষত দিশুদ
প্রথদম কগোসদলর
রোদনো
সহ আপনোর দিশুদির জনয আলোিো কগোসদলর সময়
িজোয় রোখোর পরোমি ব কিি এিং কতোয়োদল এিং
ফ্ল্যোদনলগুদলো কিয়োর নো রোর সুপোদরি রিহ



এটট অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব কয যোরো সুরক্ষো
িদির
আওতোযীন রদয়দে তোদিরদ ও সোমোজজ
িুরুত্ব,
হোদতর স্বোস্থযদিদয িোলিোদি কমদন িলো এিং তোদির
কিোখ, নো
এিং মুখ স্পি ব
রো এড়োদনো সহ
সংক্রমণ এড়োদত িযোপ িোদি প্র োদিত সত ত
ব ো
অনুসরণ রো অিযোহত রোখোর পরোমি ব কিি।

েভে পভ বোর
কেখো কেয

কোর ো মরধয িক্ষণ

পরোমি ব কিওয়ো হয় কয কযসি ক য়োরোরগণ িোল আদেন
এিং যোদির মদযয লক্ষণগুদলো কনই তোরো দিশুদির সোদথ
থো দি এিং সম্ভি হদল পদরিোদরর অনযোনয সিসযদির
কথদ
আলোিো রোখদিন। পরোমদিরব
জনয আপনোর
দিদন যোল টটদমর সোদথ কযোগোদযোগ রুন।

আপনো

ভবরিষ টটম কথ্রক প োমি ি

আপনোর সন্তোদনর সুস্থতোর জনয আপনোর দিদিষ টটম
তৃ ব
আপনোদ
কিওয়ো কয ক োন দিিযমোন পরোমদিরব
থো মদন রোখো গুরুত্বপূণ,ব যো ক োদিড-19 এর সোদথ
সম্পদ ত
ব নয়। এই পরোমি ব সিিো
ব পোলন
রো অিযোহত
রোখো উদিত। আপদন এখোদন আমোদির দিদিষত্ব
দনদিবদি ো অযোদক্সস রদত পোদরন।
আপনোর দিদিষ িদলর সোদথ প্রথদম এটট আদলোিনো নো
দর ক োন ওষুযপে িন্ধ নো
রো গুরুত্বপূণ।ব যদি

Ref: 2020F2311 © GOSH NHS Foundation Trust, January 2021

Page 2 of 3

আপনোর দিশু অসুস্থ হদয় পদড় এিং আপদন সোযোরণত
আপনোর স্থোনীয় হোসপোতোদল উপদস্থত হন, িয়ো
দর
তোদিরদ
সোযোরণ দহদসদি
ল
রুন। যদি তোরো
সোযোরণ দরদিউ সরিরোহ
রদত অক্ষম হন তদি িয়ো
দর আপনোর জজওএসএইি টটদমর সোদথ কযোগোদযোগ
রুন।
আপদন যদি আপনোর সন্তোদনর িযোপোদর খুি দিদন্তত হন
িো তোদির জীিন ঝুুঁদ র মদযয রদয়দে অনুিি
দরন,
তদি িয়ো
দর 999-এ
ল
রুন িো আপনোর

সোযোরনিোদি কযমন এএন্ডই িো জরুদর ক য়োর কসিোদর
দনদয় যোন। এগুদলো স ল দিশুর জনয উন্মুক্ত যোদির
ক য়োর প্রদয়োজন এিং এগুদলোদত যোওয়ো দনরোপি।
যদি এই পরোমদিরব ক োন এ টট পদরিতবন হয় তদি
আমরো এই তথযটট আপদডট
রি। আমরো আপনোদ
আমোদির gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ, ট
োনোয়
হহহহহহ জজজ্ঞোদসত প্রশ্নোগুদলোর উপর নজর রোখোর
পরোমি ব দিজে যো দনয়দমত আপদডট রো হয়।

সাহায্য করলত আমরা আরি
আমরো স্বী োর দরদে কয দ েু পদরিোর সুরক্ষা কবচ মেনে চলনে অসুদিযোর সম্মুখীে হনে পোদর। আপনোদ
দনদিব িনোটট কমো োদিলো রদত এিং অনুসরণ রদত সহোয়তো রোর জনয পদরিোরগুদলদত জজওএসএইি-এর োদে কিি
দয় টট সহোয়তো পদরদষিো রদয়দে। আপনোর সন্তোদনর দিদনকযাল টটদমর সোদথ থো িলোর পোিোপোদি, কগোপনীয়
সহোয়তো এিং পরোমদিরব জনয িয়ো
দর পিএএলএস টটদমর সোদথ 020 7829 7862 েম্বনর িো
pals@gosh.nhs.uk মেইনল কযোগোদযোগ রুন।

তথ্য এবং সহায়তার অনযানয উৎসসমূহ
জিপিএসএইচ হনে কনরাো ভাইরাস (মকাপভড-19) হাব –
https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub
রদয়ল দলজ অফ কপদডয়োটিক্স অযোন্ড িোইল্ড কহলথ্ (আরদসদপদসএইি)–
https://www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers
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