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প্রিয় ভাই,
আমরা জাপ্ন আপপ্ন প্িপ্তিত বা প্বভ্াতি হতত পাতরন।

আপনজনতের কাছ থেতক েতূর োকা সহজ নয় , প্বতেষ কতর এই 
মহামপ্রর সমতয় |

আমাতের সতগে এই কঠিন সময়টি সহ্য করার এবং থকাপ্ভড -১৯-
এর প্বস্ার থরাধ করার জন্য রিিন্ড ধন্যবাে| সাবাে! আপপ্ন 
েে্ুাতি কাজ কতরতছন!

আমরা একটি নতুন পর্াতয় রিতবে করপ্ছ: সংক্রমণ হার হ্াস 
থপতয়তছ এবং আমরা আপনাতক কাতজ প্িরত পাঠাতনার আো 
করপ্ছ|

আপনার আগামী কতয়ক সপ্াতহ থসায়াব/রক্ত পরীক্া থনওয়া 
হতত পাতর|

িলািতলর উপর প্নভ্র কতর, আমরা আপনাতেরতক অন্য একটি 
োকার জায়গায় সামপ্য়কভাতব স্ানাতিপ্রত করতত পাপ্র|

স্থির থাখুন!

আপস্ন আমাদেরই একজন।

আমরা আপনার যত্ন ননব।



আমাতের মাতকের প্পছতন,
রতয়তছ বনু্ত্বপূণ্ থিহারা।
 
আপপ্ন একা নন।
 
আর্রা আপনার সাদে ককাবিড-১৯ -এর বিরুদধে 
লডাই করবি।

আপনাতের পৃেক করা হতয়তছ রাতত এই 
থরাগটি ছডায় না , এবং আপপ্ন ও আপনার 
সহকমমীরা সুরপ্ক্ত োকতবন। 



ককাবিে-১৯ বকিাদি িডায়
 থকাপ্ভে-১৯ এমন একটি থরাগ রা কাপ্ে , েুেু 
, হা াপ্ি ইত্যাপ্ে এবং সংক্রাপ্মত স্াতনর স্পতে্র 
মাধ্যতম ছডায়। 

এটি সাধারণতঃ গুরুতর হয় না , ততব কতয়কজতনর 
জন্য গুরুতর হতয় উঠতত পাতর।

 থকাপ্ভে-১৯-এ আক্রাতি রুগীরা রখন কাতে , 
হা াপ্ি থেয় অেবা আপপ্ন রপ্ে এমন জায়গায় হাত 
থেন থরখাতন ওরা আতগ হাত প্েতয়প্ছল, তাহতল 
আপপ্নও থকাপ্ভে-১৯-এ আক্রাতি হতত পাতরন। 

আবর্ বকিাদি বনদজদক সুরবষিত 
রাখদত পাবর? 
ঘুতমাতনা আর খাওয়ার সময় বাে প্েতয় সব্ো মাকে পতর োকুন।

এমনপ্ক খাওয়ার সময়ও, অন্যতের থেতক ১-২ প্মটার েরূত্ব বজায় 
রাখুন।

১-২  প্মটার ><



 েরূত্ব বজায় রাখতল আপপ্ন সুরপ্ক্ত োকতবন!

প্কন্তু আমার ঘতর অতনকজন োতক।

আপ্ম প্কভাতব প্নতজতক সুরপ্ক্ত 
রাখতত পাপ্র? 

বহু ঘতরই থকউ থকাপ্ভে-১৯-এ 
আক্রাতি নয়।

সাধারণ প্নয়মগুতলা থমতন িলুন

আপনার থগাষ্ঠীর মতধ্য োকুন

অনান্য ঘতরর সহকমমীতের সাতে 
সময় কাটাতবন না

ওরা থকাপ্ভে-১৯-এ আক্রাতি হতয় 
োকতত পাতর , তাই শুধু আপনার 
প্নজস্ব ঘতরর বাপ্সন্াতের সাতে 
সময় কাটাতবন।



আপনারা একসাতে একটি তাপ্লকা বানান রাতত সবাই পালা প্নতয় ঘর 
পপ্রষ্ার করতত পাতরন , প্বতেষ কতর থসই জায়গাগুতলা থর অতনতক ব্যবহার 
কতরন বা হাত থেন , থরমন বারান্াগুপ্ল। 
রিতত্যক ঘতরর রিপ্তপ্নপ্ধ এবং রিতত্যক তলার থনতারা এই কাজটি শুরু 
করতত পাতরন। 

আবর্ বকিাদি বনদজদক এিং অন্যদের সুরবষিত রাখদত পাবর ?

আপনার ঘতর থরন ভালভাতব 
বাতাস িলািল করতত পাতর, 
তা প্নপ্চিত করুন।

সব্ো  কাপ্ের এবং 
হা াপ্ির সময় টিসু্য প্েতয় 
আপনার মুখ িাপা 
রাখুন।

আপনার ব্যবহৃত টিসু্যটি 
ডাস্টপ্বতন থিতল প্েতয় 
আপনার হাত ধতুয় 
থিলুন।

হাত 
থমলাতবন 
না।

মুতখ হাত 
থেতবন না।

েরজার হাতল 
এবং থরপ্লং-এর 
মততা জায়গাগুতলা 
, থরখাতন অতনতক 
হাত থেয় , থসই 
জায়গাগুতলাতত 
হাত থেতবন না।

েরজার হাতল এবং 
বাপ্তর সুইতির মততা 
জায়গাগুতলা, থরইখাতন 
অতনতক হাত থেয়, 
থসইসব জায়গাগুতলা 
রিায়ই পপ্রকোর কতর 
জীবানুমুক্ত রাখতবন ।



পাপ্ন প্েতয় 
ভালভাতব হাত 
ধুতয় প্নন। 
তারপর হাত 
পুতরাপুপ্র শুপ্কতয় 
প্নন।

বােরুতম:

েুেু থিলার পতর 
সাবান এবং জল 
প্েতয় প্সঙ্কটি ধুতয় 
পপ্রষ্ার করুন।

রিতত্যক বার 
ব্যবহাতরর পতর 
টয়তলট ফ্াে 
করুন।

আপনার হাত রিায়ই ধুতত হতব। খাওয়ার আতগ এবং পতর, আর বােরুম/
ল্যাট্রিন ব্যবহার করার পতর প্নচিই হাত ধতুবন।

পপ্রষ্ার িলতি 
পাপ্ন প্েতয় 
হাত প্ভপ্জতয় 
প্নন।

হাতত সাবান প্নতয় 
প্বে থসতকতন্ডর 
জন্য হাতত থমতখ 
প্নন। সমতয়র 
প্হতসব রাখার 
জন্য আপপ্ন 
হাত মাজার 
সময় েবুার 
“আমরা করতবা 
জয়” গানটি 
গাইতত পাতরন।



শরীর সুস্থ রাখুন

রিপ্তপ্েন রিিুর পপ্রমাতণ জল পান করতবন, প্েতন অতিত ১-২ প্লটার। ভাল 
কতর খাতবন।

আপনার োকার জায়গাতত হালকা ব্যায়াম করতবন।

আপনার প্িপ্কৎসক থর ওষুধগুতলা 
থেন, থসই ওষুধই খাতবন।

ভাতলা কতর থেখুন আপনার রতেষ্ট 
ওষুধ আতছ প্কনা?

বকিাদি সুস্থ োকা যায়

উবু হওযা ডন ববঠক

এক পা সামদন স্েদয 
অন্য হাটু নীচু করা

আপনার স্বপরীত হাত এবং 
পা এক সাদথ তুলুন।

প্রস্তটি ২০ বার, পুদরা প্রস্রিযাটি ৩ বার 
পুনরাবৃস্তি করদত হদব 



র্নদক শক্ত রাখদিন

গান শুনুন, 
প্ভপ্ডও থেখুন ।

রিােণ্া অেবা 
থমপ্ডতটেন করতবন।

একজন আতরকজতনর 
থেতক কমপতক্ ১ প্মটার 
েতূর োকতবন

অনান্য ঘতরর 
সহকমমীতের সাতে সময় 
কাটাতবন না 

শুধু প্বশ্াসতরাগ্য সতূরের 
খবর পডতবন ।
গুজতব কান থেতবন না । 
আোবােী োকুন ।

আপনার প্রিয়জতনর সাতে 
প্নয়প্মতভাতব 
থরাগাতরাগ রাখতবন!আমাতের জন্য 

মনতক েক্ত 
রাখতবন!



আর্ার বক জানা উবিত ?
এই লক্ণগুপ্ল োকা স্বাভাপ্বক:

জ্বর আসতব এবং রাতব - এটিই 
স্বাভাপ্বক ।

১-২ সপ্াতহর জন্য কাপ্ে

মাো ব্যো

ক্াপ্তি

গলা ব্যো

শুরু থেতক প্িপ্কৎসা পাওয়া প্নতজতক এবং অন্যতের 
সুরপ্ক্ত রাখতব।
 আপনার বয়স রপ্ে ৪৫ বছরতরর থবেী , অেবা আপনার 
রপ্ে থকানও েীঘ্স্ায়ী থরাগ আতছ (থরমন হৃেয় বা িুসিুতসর 
সমস্যা) , তাহতল প্নতজতক সসু্ মতন করতলও থিক-আপ-
এর জন্য ডাক্তাতরর কাতছ রান। ডাক্তার আপনাতক প্বতেষ 
মতনাতরাগ প্েতত পারতবন এবং প্িপ্কৎসার জন্য আপনার 
কখন প্িতর আসা উপ্িৎ , এ প্বষতয় উপ্ন আপনাতক পরামে্ 
থেতবন। 

গন্ / স্বাে পাতছেন না

সরেমি / বন্ নাক

থপেী ব্যো

পাতলা পায়খানা



বনম্নবলবখত ককান লষিণ োকদল সহায়তা কপদত আপবন 
কর্বডদকল কপাদটে ( বিবকৎসার স্থান ) যান:

প্নম্নপ্লপ্খত থকান লক্ণ 
োকতল সহায়তা থপতত আপপ্ন 
থমপ্ডতকল থপাতস্ট (প্িপ্কৎসার 
স্ান) রান:

অপ্ধক জ্বর

অত্যপ্ধক বপ্ম, পাপ্ন পান 
করতত না পারা

কারণ ছাডাই বুতক 
ব্যো।

শ্াসকষ্ট, প্বতেষত রপ্ে 
আপপ্ন স্বাভাপ্বকভাতব 
কো বলতত বা হা াটতত না 
পাতরন

জরুরী
(ইর্াদজদে বসি)



সাধারণ প্রশ্ািলী
প্ররঃ: আর্ার িদয়র বকিু আদি কী?
না। আমরা ২৪ ঘণ্া আপনাতের জন্য 
আপ্ছ। 
আমরা আপনাতের রত্ন থনব! 
আপনার রপ্ে আরও প্িপ্কৎসার রিতয়াজন 
হয়, আমরা তা প্নপ্চিত করব।

সম্প্রবত আর্ার কসায়াি/রক্ত পরীষিা 
কনওয়া হদয়দি| তার র্াদন বক?
িলািতলর উপর প্নভ্র কতর থর 
আপপ্ন কত দ্ুত কাতজ প্িরত থরতত 
পারতবন| ধধর্ ধতর রাতখন| প্স্র োকুন, 
ভাই!

প্ররঃ: আর্াদক বক বিবকৎসার খরি বনদয় 
বিন্া করদত হদি?
না! প্সগোপুর সরকার সমুেয় প্িপ্কৎসা 
ব্যয় বহন করতছ।
আমার প্নতয়াগকত্া প্নপ্চিত করতছন থর 
আমার পপ্রবাতরর কাতছ আমার থবতন 
থপৌছঁতছে।
আপ্ম প্নপ্চিততি োকতত পাপ্র!



আপবন 
আর্াদেরই 
একজন!
আর্রা আপনার 
যত্ন কনি!

আবর্ যবে কর্বডদকল কপাদটে সহায়তা 
িাই তাহদল কী হদি? আবর্ িয় 
পাবছি।
আমার মততা আপনাতক অন্য থকাোও 
স্ানাতিপ্রত করতত পাতর অেবা এখাতনই 
রাখতত পাতর, থরখাতন আপনাতক আরও 
প্নপ্বডভাতব পর্তবক্ণ করা হতব। 
প্কন্তু প্িতিার প্কছু থনই। এখাতন আমার 
অপ্ভজ্ঞতা ভাতলা এবং আপ্ম এখন 
পুতরাপুপ্র সুস্্য। 

র্দন রাখদিন, আর্রা সিাই 
আপনার সাদে আবি।
এই সমস্যা েীঘ্রই েরূ হতয় রাতব, প্বতেষত আমরা 
রপ্ে একসাতে কাজ কপ্র। প্বস্ার থরাধ করতত 
আমাতের সহজ প্নয়মগুপ্ল অনুসরণ করুন।

HealthServe আপনার বক্তব্য জানতত আগ্রহী। 
আপপ্ন আপনার অপ্ভজ্ঞতা আমাতের জানান 
অেবা থকান রিশ্ন োকতল প্জতজ্ঞস করুন

HealthServe Whatsapp: 
+65 31384443

অেবা আমাতের থিান-বনু্ত্ব (tele-befriending) 
থসবা:bit.ly/hstok2me

আপপ্ন প্ক প্সগোপুপ্রয়ান বনু্ বানাতত িান? তাহতল 
http://m.me/sgWePals-এ প্নরান্ন করুন|

আতরা প্কছু সহায়ক সংস্ানসমূহ:

থকাপ্ভে-১৯ সম্পরকমিত ততে্যর জন্য
http://covid19.healthserve.org.sg

সুস্ োকার জন্য
https://www.sgmigrant.com



উদ্ীপক বিন্ার প্রশ্

থেতে আপনার পপ্রবারতক উৎসাপ্হত করার জন্য আপপ্ন প্ক বলতবন?

আপনার বনু্ প্নরুৎসাপ্হত  হতল আপপ্ন তাতক প্ক বতল উৎসাপ্হত করতবন?

আজতক আপপ্ন থকান ৩টি প্জপ্নতসর জন্য কৃতজ্ঞ?



আপনাদের িাডা বসঙ্াপুর আর বসঙ্াপুর নয়।

আর্াদের সাদে কেশ গডায় অংশ কনিার জন্য ধন্যিাে।

আরও সংস্াতনর জন্য, 
 www.kitesong.com/covid19-এ থরতত পাতরন
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