
ক োভিড -১৯ এর সর্বোভি  সোিোরণ লক্ষণগুভলর 

মধ্িে রধ়্েধ্ে: 
 

• জ্বর (তাপমাত্রা ৩৭.৮ ডিডি সেলডেযাে বা তারও 

সবডি) 

• িরীর ঠান্ডা হযয যাওযা 

• নতুন বা একটানা কাডি (ক্রমাগত, স্বাভাডবযকর 

সেযয সবডি কাডি), শ্বাে সনওযার েময ডিেডিে 

কযর িব্দ করা (Croup) 

• শ্বােকষ্ট (ডনিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, গভীরভাযব শ্বাে 

ডনযত না পারা) 

• গলা বযথা 

• ডগলযত অেুডবধা/ গলা বযথা করা 

• নাকদিয়ে পাদন পড়া বা নাক শুদকয়ে আসা 

(যমৌেুমী অযালাডজি  বা অনযানয জানা কারন ছাড়াই) 

• স্বাদ বা গন্ধন্ধর অনুভূডত হাডরযয ন্ধেলা 

• সগালাপী সোখ (Conjunctivitis) 

• মাথাবযথা যা অস্বাভাডবক বা দীর্িস্থাযী হে 

• হজযমর েমেযা (বডম বডম ভাব, িাযডরযা অথবা 

ন্ধপয়ট বযথা) 

• মাাংস-সপিী বযথা করা 

• েরম ক্লাডি বা িডির অভাবন্ধবাধ করা 

• প্রাযিই ডনযে পয়ে যাওো (Sudden Fall) 

• স াট বাচ্চা এবং ডিশুযদর ন্ধেয়ে অলেতা বা কু্ষধা 

না লাগা 
 
 

বিশ্ব স্বোস্থ্ে সংস্থ্োর মধ্ে,  ভিড-১৯ এর ভরস্ক সর্ 

জো়েগো়ে সমোন নো। েোধ্ের মধ্ে ভেন িরধ্নর 

জো়েগো়ে ভরস্ক কর্ভি: 

 

১। ব়ে গণজমাযযত  

 
২। সয জাযগায মানুষ সর্েঁযষ সর্েঁযষ 

থাযক এবং কথা ব যল 

 

 
৩। বদ্ধ জাযগা সযখাযন বাযু 

েলােল কম কযর। 

 
 

 

য ডদও সবখান ন্ধথয়ক ডনযষধাজ্ঞা তুযল সনযা হ যে, 

তারপ যরও উপ যরর উয়েডখত জাযগাগুযলাযত সযযত একটু 

েতকি  হ যবন। খুব সবিী প্র যযাজন না হ যল এ সমস্ত স্থান 

এদড়য়ে চলয়বন। 
 

আপভন প্রভেভেন যে সমস্ত সেব  েো অর্লম্বন করবিন: 
 

* গণজমাযযত এ ড়েযয েলুন। সেটা েম্ভব না হ যল  যিুট 

(২ দমটার) দুরত্ব বজায রাখুন; 

* েম্ভব হ যল ঘয়রর দরজা জানালা খুযল রাখুন; 

* োবান-পাডন ডদযয হাত ন্ধধৌত করুন। োবান-পাডন না 

পাওযা সগযল হযান্ড োডনটাইজার বযবহার করুন; 

* হােঁ ডে, কা  ডি সেযক করুন। আপনার সোখ, নাক বা মুখ 

স্পিি করযবন না; 

* অেুস্থ/ কডভি-১৯ আক্রান্ত বযডিযদর োযথ 

সযাগাযযাগ করয়বন না 

* িাডররীক দুরত্ব বজায রাখা েম্ভব না হ যল সিইে মাস্ক 

বযবহার করুন 

* অেুস্থযযবাধ কর যল এবাং ন্ধসই সায়থ জরুরী সমডিযকল সেবা 

দরকার না হ যল র্ যর থাকুন 
 

কাবের কেইস মাস্ক র্ের্হোর  রো উভিে ন়ে ? 

• দুই ব যরর কম বযেী ডিশু 

• যাাঁ য়ির শ্বাে ডনযত েমেযা হয 

• যাাঁ রা অয়নযর েহাযতা  া়ো ন্ধেস-মাস্ক মুখ ন্ধথয়ক 

েরাযত পায়রন না 

 

আপনোর নন-ধ্মভডধ্ ল কেইস-মোস্কটি  ীিোধ্র্ 

পভরিোন, অপসোরণ এর্ং পভরষ্কোর  রযিন ? 

(: https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks ) 

মাস্ক পরার আযগ অডবলযে আপনার হাত 

ধুযয সিলুন; 

 

 
সিইে মাস্কটি আপনার নাক এবং মুযখর 

োরপাযি ভান্ধলাভায়ব ডিট করয়লা দকনা 

তা ডনডিত করুন; 

 
সিইে মাস্কটি পরার পয়র এটিয়ক নড়া-

চড়া করয়বন না; 

 

সিইে মাস্কটি বযবহার করার েময এটিয়ক 

স্পিি করয়বন না; 

 

সিইে মাস্কটি যদি দভয়জ যাে বা মডলন 

হযয যাে তয়ব এটি বযবহার করয়বন না; 

 

 
সিইে মাস্কটি 

সখালার পযর হাত 

োবান ডদযয ধুযয 

সিলুন অথবা 

েযাডনটাইজার ডদযয পডরষ্কার করুন; 
 

 

কাপয়ড়র সিইে মাস্ক  দিদনক/ দনেদমত 

োবান-পাদন ডদযয ধুযয সিলুন; 

 

ময়ন রাখয়বন, আপনার বযবহৃত সিইে মাস্কটি 

কখযনাই অনযযক বযবহার করযত সদযবন না অথবা 

অযনযর বযবহৃত সিে মাস্ক ডনযজ কখযনা বযবহার 

করযবন না। 

https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks


 
[ 
িোরীভর  দূরত্ব: 
 

অন্টাডরওর প্রযতযযকরই িারীডরক দূরত্ব অনুিীলন করা উডেত: 
 

 

যথােম্ভব বাড়েযত থাকুন - েপ্তাযহ 

একবার বা তার সেযয কম ন্ধরাসারী 

/সকনাকাটা করযত যান, ন্ধকান দকছু খুব 

প্রযযাজন হয়ল সকবল সিাযন বা 

অনলাইযন অিি ার ডদন। 
 

 

 

আপডন যার োযথ বসবাস 

কয়রননা তার সথযক কমপযক্ষ 

৬ েুট (দুই ডমটার) দূযর থাকুন। 

 

 

কসলে-ক ো়েোধ্রন্টোইন ( খন এর্ং ভ িোধ্র্ ভনধ্জধ্  

আলোেো রোখধ্ে হধ্র্) : 

স্ব-ডবডেন্নতা (Self-Quarantine) মাযন র্যর বযে থাকা এবং 

সরাযগর ডবস্তার সরাযধ েহাযতার জনয অনযানয বযডির োযথ 

সযাগাযযাগ না করা। 

 
 খন আপভন কসলে-ক ো়েোধ্রন্টোইন  রধ্র্ন?  

 

• যখন ন্ধিখয়বন আপদন ঝুেঁ ডকপূণি 

গ্রুযপ রযযন্ধছন 

 

• আপনার সকাডভড-১৯ এর লক্ষণ রযযয  
 

 

• আপডন সকান সকাডভড-১৯ সরাগীর েংস্পযিি 

এযেয ন অথবা আপডন েম্প্রডত ডবযদি ভ্রমণ 

সথযক ডিযরয ন, এ অবস্থায আপডন ১৪ ডদন 

আপনার বাসার বাইযর যাযবন না। যডদ জীবন 

ধারযণর জনয সকান ডক ুর 

প্রযযাজন হয তযব আপডন 

অনলাইযন বা সিাযন অিি ার 

ডদন। 

 
বনু্ধ, পডরবার বা প্রডতযবিীযদর কা  সথযক আলািা থাকুন; 

আপনার রুমযমট বা আপডন সয পডরবাযর বাে কযরন তাযদর 

ন্ধথয়ক আলািা কয়ে থাকুন; বাড়েযত থাকুন; পাবডলক 

ট্রান্সযপাটি , টযাডি বা রাইিযিযার বযবহার করযবন না; কাজ, 

সু্কল বা অনযানয েরকারী জাযগায যান্ধবন না; আপনার 

ডাক্তার  আপনার  বাদহয়র যাওো ডনরাপদ দকনা -তা 

আপনাযক বলযবন; আপনার বাড়েযত ন্ধগষ্টয়ির েংখযা েীডমত 

করুন; ঝুেঁ ডকপূণি গ্রুযপ থাকা সলাকযদর োযথ সদখা করযবন 

না; আপনার বাড়ের অনযানয সলাকযদর সথযক দূযর আলাদা 

র্যর থাকুন, যথােম্ভব একটি আলাদা বাথরুম বযবহার করুন; 

কক্ষগুডলযত ভাল বাযু প্রবাহ রযযয  দকনা তা ডনডিত করুন। 
 
 

কবিড-১৯ যেস্ট করাবে চাইবে নীবচর বেবে োন: 
 

 

অন্টাবরও কবিড-১৯ এবসসবমন্ট যসন্টার : 
  

(https://covid-19.ontario.ca/covid-19-
assessment-centres) 

 
 

আপনাবের যকান প্রশ্ন থাকবে আমাবের সাবথ 

যোগাবোগ করুনঃ 
 

647-705-5961 অথিা, 416-873-3997 

E-mail: biescampcovid19@gmail.com 
 

 

www.bies-canada.org 

(647)-945-8448 
 

 
 

 

 

 
 

BENGALI INFORMATION AND 

EMPLOYMENT SERVICES (BIES) 
 

 

বাযযে একটি অলাভজনক েংস্থা। বাযযে টযরাযন্টাযত 

বেবােরত সবঙ্গডল কডমউডনটিযক কডভি-১৯ ডবষযয েযেতন 

করার লযক্ষয কাজ কযর যাযে। 
 

ক যরানা এখ যনা একটা অদু্ভত ধর যনর ভাইরাে। এটাযক 

ডবজ্ঞানীরা এখ যনা পুযরাপুডর জান যত পাযরডন। কযানািায 

ক যরান া ভাইরাে অন্ধনকটা ডনযন্ত্র যন এযেয , ডকন্তু ঝুেঁ ডক 

পুযরাপুডর যায ডন। আমাযদর এখ যনা পুযরাপুডর স্বাস্থযডবডধ 

(সহল্থ গাইিলাইন) সমযন েল যত হ যে। আপনার দদনডিন 

জীবন েম্পডকি ত সকাযনা তথয ন্ধযমন, চাকুরী, ন্ধমন্টাল ন্ধহলথ, 

কডভি-১৯ সটষ্ট সেন্টার, ডি-মাস্ক, ডি-িুি, ওষুধ-

সিডলভারী, ইতযাডদ প্রযযাজন হযল আপডন এই সরাডিওর এর 

সিযষর ডদযকর সিান নের এবং ইযমইযল আমাযদর সয়ে 

ন্ধযাগায়যাগ করয়ত পাযরন। আমরা আপনান্ধক তথয ও পরামিি 

ডদযয োহাযয করার ন্ধচষ্টা করয়বা।  
 

ক োভিড-১৯-এর লক্ষণগুবো বক বক? (Symptoms) 
 

যডদ আপডন ডনম্নডলডখত উপেগিগুডলর সকানটি অনুভব কযর 

থাযকন তযব ৯১১ কল করুন: 

• আপডন যদি শ্বাে ডনযত তীর অেুডবধা ন্ধবাধ কয়রন 

অথিাৎ প্রডতটি শ্বাযের জনয ল়োই করয়ছন অথবা 

সকবলমাত্র একটি কয়র শব্দ ঊচ্চারন করয়ত 

পারয়ছন; 

• বুযক প্রচন্ড বযথা অথিাৎ বুযক ক্রমাগত চাপ অনুভব 

করয়ছন 

• আপডন সকাথায আয ন সে েম্পযকি  আপডন যদি 

ডবভ্রাি বা অডনডিত সবাধ কয়রন 

• আপডন যদি সেতনা হাদরয়ে ন্ধেয়লন 


