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কককোভভিড -19 ( COVID -19) চলকোককোললীন জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি জনজ্যৈ পরিকোমরর

2011 সকোদলরি জনসসংখজ্যৈকোরি তদথজ্যৈরি ভভিভত্তিদত এভটি অননমকোন করিকো হদয়েদছে কযে কদেদর পকোয়ে 16 কককোভটি জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিক (60 বছেদরিরি কবরলী
বয়েসলী) রিদয়েদছে।

জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিক যেকোদদেরি বয়েস 60-69 বছেদরিরি মকোদঝ

8.8 কককোভটি

জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিক যেকোদদেরি বয়েস 70-79 বছেদরিরি মকোদঝ

6.4 কককোভটি

সহকোয়েতকো পকোপ্ত বয়েস্ক (80 বছেদরিরি উপরি বকো যেকোদদেরি ভচভকত্সকো সহকোয়েতকোরি পদয়েকোজন রিদয়েদছে)
অভিকোবলী বয়েস্ক (পভরিতজ্যৈক্ত যেকোরিকো গগহহলীন বকো পভরিবকোরি দকোরিকো কছেদড়ে কদেওয়েকো)

2.8 কককোভটি
0.18 কককোভটি

60 বছেদরিরি কথদক অভধিক বয়েদসরি জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি COVID দকোরিকো সসংক্রভমত হওয়েকোরি ঝন ঝভক অদনক কবরলী। এই পরিকোমদরর এভটি বলকো
হদয়েদছে কযে জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিক এবসং তকোদদেরি যেত্নকতর কোদদেরি এই সময়েককোদল তকোদদেরি বভধিরত সকোসজ্যৈজভনত ঝন ঝভক কথদক ভকভিকোদব রিককো করিকো
যেকোয়ে।

এভটি ককোরি জনজ্যৈ?


60 বছেরি বকো তকোরি কবরলী বয়েসলী, ভবদরষত যেকোদদেরি ভনম্নভলভখত ভচভকত্সকো রতর কোবললী রিদয়েদছে:
o

o
o
o
o
o
o
o

ক্রভনক (দেলীররদময়েকোদেলী) শকোসকষ্টজভনত করিকোগ কযেমন হকোঝপকোভন, দেলীরর অবদরিকোধিক ফন সফন ল সম্পভকর ত করিকোগ
(ভস.ও.ভপ.ভড.), বসংককোইভটিস, কপকোস্ট ভটিউবকোরিভকউলস করিকোগভবদেজ্যৈকো লকণ, মধিজ্যৈ ফন সফন দসরি করিকোগ
(ইনকোরিভস্টভরয়েকোল লকোসং ভডভজজ)
দেলীররসকোয়েলী হৃদেদরিকোগ, কযেমন হৃদেস্পন্দন বন্ধ হওয়েকো (হকোটির কফভলওরি)
দেলীররসকোয়েলী ভকডভন সসংক্রকোন্ত করিকোগ
দেলীররসকোয়েলী ভলভিকোদরিরি করিকোগ কযেমন মদেজ্যৈপ এবসং ভিকোইরিকোল কহপকোটিকোইভটিস
দেলীররসকোয়েলী সকোয়েভবক পভরিভসভত কযেমন পকোভকর নসন্স করিকোগ, কসকোক
মধিনদমহ বকো ডকোয়েকোদবভটিস
উচ্চ রিক্তচকোপ
কজ্যৈকোন্সকোরি

সভক্রয়ে জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি জনজ্যৈ পরিকোমরর
ভক করিদবন




সকোরিকোকণ রদরিরি মদধিজ্যৈই থকোকন ন।
বকোভড়েদত কলকোদকদদেরি আসকো এভড়েদয়ে চলনন।



এককো বসবকোস করিদল পদয়েকোজনলীয়ে ভজভনদসরি জনজ্যৈ

কদেখকো করিকো খনব জরুরিলী হদল 1 ভমটিকোরি দেদরিত্ব বজকোয়ে
রিকোখনন।
একজন সনস পভতদবরলীরি সকোহকোযেজ্যৈ ভনদত পকোদরিন।



কযে কককোদনকো ধিরিদণরি কছেকোটি এবসং বড়ে জমকোদয়েত এভড়েদয়ে
চলনন।




বকোভড়েরি ভভিতদরি সভক্রয়েভিকোদব হকোঝটিকোহকোঝভটি করিদত থকোকন ন।



হকোত রন রন ধিনদত থকোকন ন। ভবদরষত খকোবকোরি খকোওয়েকোরি

বকোভড়েদত হকোলককো অননরলীলন এবসং কযেকোগবজ্যৈকোয়েকোম করিকোরি
অভিজ্যৈকোস করুন।



ককোদরিকোনকোভিকোইরিকোস করিকোদগরি লকণ কদেখকো (জ্বরি/
ককোভর/শকোসকষ্ট) বজ্যৈভক্তরি সকোদথ রভনষ্ঠ
কযেকোগকোদযেকোগ করিদবন নকো।



আপনকোরি বন্ধনদদেরি এবসং ককোদছেরি মকোননষদদেরি সকোদথ
হকোত কমলকোদনকো বকো আভলঙ্গন করিদবন নকো।



পকোকর , বকোজকোরি এবসং ধিমরলীয়ে সকোনগুভলরি মত
ভভিড়েযেনক্ত জকোয়েগকোয়ে যেকোদবন নকো।



আপনকোরি খকোভল হকোদত ককোভর বকো হকোঝভচ কদেদবন নকো।



আপনকোরি কচকোখ, মনখ এবসং নকোক স্পরর করিদবন নকো।



ভনদজ ভনদজ ওষনধি কনদবন নকো।



ভনয়েভমত পরিলীককো করিদত হকোসপকোতকোদল যেকোদবন নকো।

আদগ এবসং বকোথরুম বজ্যৈবহকোরি করিকোরি পরি সকোবকোন এবসং

আপনকোরি সকোসজ্যৈদসবকো পদেকোনককোরিলীরি সকোদথ কটিভল-

জল ভদেদয়ে কমপদক 20 কসদকদন্ডেরি জনজ্যৈ হকোত ধিনদয়ে

পরিকোমরর করিদবন নকো।

ভনন।



ভক করিদবন নকো

চরমকোরি মত বসন যেকো পকোয়েই স্পরর করিদত হয়ে, রনরন



পভরিবকোদরিরি কককোদনকো সদেসজ্যৈ এবসং বন্ধনদদেরি বকোভড়েদত
আমন্ত্রণ করিদবন নকো।

পভরিষকোরি করুন।



হকোঝভচ এবসং ককোভর আসদল ভটিসনজ্যৈ কপপকোরি বকো রুমকোল
বজ্যৈবহকোরি করুন। বজ্যৈবহকোদরিরি পরি ভটিসনজ্যৈ কপপকোরিভটি
ঢকোকনকোযেনক্ত আবজরনকো পকোদত্রে কফলনন/রুমকোল এবসং হকোত
ভিকোদলকোমত ধিনদয়ে ভনন।



বকোভড়েদত রিকোনকো করিকো কপপৌভষ্টক খকোবকোরি খকোন, রন রন জল
পকোন করুন এবসং অনকোক্রমজ্যৈতকো বকোড়েকোদনকোরি জনজ্যৈ তকোজকো
রিস পকোন করুন।



আপনকোরি পভতভদেদনরি ওষনধিগুভল ভনয়েভমতভিকোদব ভনদত
থকোকন ন।



আপনকোরি সকোসজ্যৈ ভনরিলীকণ করুন। আপনকোরি জ্বরি, ককোভর,
শকোসকষ্ট সম্পভকর ত কককোদনকো সকোসজ্যৈ সমসজ্যৈকো বকো অনজ্যৈ কযে
কককোদনকো সমসজ্যৈকো হদল অভবলদম্বে ভনকটিস সকোসজ্যৈদসবকো
সকোদথ কযেকোগকোদযেকোগ করুন এবসং ভচভকত্সকোরি পরিকোমরর
অননসরিণ করুন।



ভভিভডও কল বকো কফকোদনরি মকোধিজ্যৈদম আপনকোরি কথদক দেদদরি
থকোককো পভরিবকোদরিরি সদেসজ্যৈদদেরি সকোদথ কথকো বলনন,
পদয়েকোজন হদল পভরিবকোদরিরি সদেসজ্যৈদদেরি সকোহকোযেজ্যৈ ভনন।



গলীদষ্মেরি ককোরিদণ, পকোভনরদনজ্যৈতকো এড়েকোন। পযেরকোপ্ত পভরিমকোদণ জল পকোন করুন। (পদবর-ভবদেজ্যৈমকোন হৃদেয়ে এবসং ভকডভন করিকোদগ
আক্রকোন্ত বজ্যৈভক্তদদেরি জনজ্যৈ সতকর তকো)

ভনভির রিরলীল জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি জনজ্যৈ পরিকোমরর
ভক করিদবন


বয়েস্ক বজ্যৈভক্তদক সকোহকোযেজ্যৈ করিকোরি আদগ আপনকোরি হকোত

ভক করিদবন নকো


ধিনদয়ে ভনন।


জ্বরি/ককোভর/শকোসকদষ্ট ভিন ক্তদভিকোগলী জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি
ককোদছে যেকোদবন নকো।

জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি সকোহকোযেজ্যৈ করিকোরি সময়ে আপনকোরি



জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি পনদরিকোপনভরি রযেজ্যৈকোরকোয়েলী রিকোখদবন নকো।

মনখ এবসং নকোক পযেরকোপ্ত রূদপ কককোদনকো ভটিসনজ্যৈ বকো ককোপড়ে



হকোত নকো ধিনদয়ে জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি স্পরর করিদবন নকো।

ভদেদয়ে কঢদক রিকোখনন।


রনরন বজ্যৈবহৃত পগষ্ঠগুভল পভরিষকোরি করুন কযেমন
হকোঝটিকোরি লকোভঠ, ওয়েকোককোরি, হুইল-কচয়েকোরি, ভবছেকোনকো
ইতজ্যৈকোভদে।



হকোত কধিকোয়েকোরি জনজ্যৈ বয়েস্ক বজ্যৈভক্তদদেরি সহকোয়েতকো করুন।



জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি যেথকোযেথ খকোবকোরি খকোওয়েকো এবসং
জল পকোন করিকো ভনভশ্চিত করুন।



তকোদদেরি সকোসজ্যৈ পযেরদবকণ করুন।



জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি ভনম্ন উপসগর থকোকদল কহল্পলকোইদন কযেকোগকোদযেকোগ করুন:
o ররিলীদরি বজ্যৈথকো সহ বকো বজ্যৈকোথকো ছেকোড়েকো জ্বরি
o নতন ন ঝন ঝভক, একটিকোনকো ককোভর, শকোসকষ্ট
o অসকোভিকোভবক কন ধিকো, কখদত অসমথরতকো

মকোনভসক রূদপ অসন স জজজ্যৈষ্ঠ নকোগভরিকদদেরি জনজ্যৈ পরিকোমরর
ভক করিদবন

ভক করিদবন নকো



বকোভড়েদত আতলীয়েদদেরি সকোদথ কথকো বলদত থকোকন ন।



ভনদজদক এদকবকোদরি আলকোদেকো রিকোখদবন নকো।



সকোমকোভজক দেদরিত্ব বজকোয়ে করিদখ এবসং কলকোদকরি জমকোদয়েত



ভনদজদক একভটি রদরি বন্দলী করিদবন নকো।

হওয়েকো এভড়েদয়ে পভতদবরলীদদেরি সকোদথ কথকো বলদত থকোকন ন।



কযে কককোদনকো চকোঞ্চলজ্যৈকরি সসংবকোদে বকো কসকোরজ্যৈকোল



রকোভন্তপদণর পভরিদবদর থকোকন ন।



আঝককো, গকোন করকোনকো, পড়েকোরি মত কককোদনকো পনরিকোদনকো রখ

ভমভডয়েকো কপকোস্ট অননসরিণ করিদবন নকো।


থকোকদল কসভটি করুন।


কককোদনকো যেকোচকোই নকো করিকো সসংবকোদে বকো তথজ্যৈ ছেড়েকোদবন
নকো বকো করয়েকোরি করিদবন নকো।

শুধিনমকোত্রে সবদচদয়ে ভনভির রিদযেকোগজ্যৈ তদথজ্যৈরি উত্স অজ্যৈকোদক্সেস
এবসং ভবশকোস করুন।



এককোকলীত্ব বকো একদরদয়েভম এড়েকোদত তকোমকোক, অজ্যৈকোলদককোহল
এবসং অনজ্যৈকোনজ্যৈ ওষনধি এভড়েদয়ে চলনন।



আপনকোরি ইভতমদধিজ্যৈ কককোদনকো মকোনভসক অসনসতকো থকোকদল
কহল্পলকোইন 08046110007 এ কল করুন।



কহল্পলকোইদন কযেকোগকোদযেকোগ করুন:
o মকোনভসক অবসকোরি পভরিবতর ন কযেমন ভদেদনরি কবলকো অতজ্যৈভধিক ভনদসজ হওয়েকো, সকোড়েকো নকো কদেওয়েকো, অননপযেনক্ত
উপকোদয়ে কথকো বলকো।
o আতলীয়েদদেরি ভচনদত পকোওয়েকোরি অকমতকোরি নতন ন সদত্রেপকোত যেকো ভতভন আদগ করিদত পকোরিদতন।
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