ক োভিড ১৯ গোইড – বোাংলো
ক োভিড ১৯ এ টি নতু ন ক োগ যো আপনো শ্বোসযন্ত্রে ভসন্ত্রেমন্ত্র প্রিোভিত

ন্ত্রত পোন্ত্র ।

এটি ননোিোই োস পভ িোন্ত্র অন্তগনত, সো স ক োভি -২ িোই োস দ্বো ো সংঘটিত হন্ত্র়েভিল।
আপনোর যভি এই লক্ষণগুভলর ক োনও থোক
• িো িো এিং অভি োম োভি;
• ৩৭.৫ ভডভি কসলভস়েোস িো উচ্চত জ্ব
• আপনো প্রভতন্ত্র োধমূল িোন্ত্রি ১৪ ভিন্ত্রন জনয িোভ়িন্ত্রত থো ন্ত্রত হন্ত্রি এিং এসএনএস ২৪ (৮০৮ ২৪ ২৪ ২৪)
এ ল
ো উভিত, যো প্রন্ত্র়েোজন্ত্রন কেন্ত্রে আপনোন্ত্র পযনোপ্ত স্বোস্থ্যন্ত্রসিো প্রভতষ্ঠোন্ত্রন ভিন্ত্র পভ িোভলত
ন্ত্রি।
বোভ়িকে থো োর ভবষক়ে পরোমর্শ
•
োন্ত্রজ, স্কু ন্ত্রল, ফোমনোভস, িো ক োনও স্বোস্থ্যন্ত্রসিো ইউভনট িো হোসপোতোন্ত্রল যোন্ত্রিন নো
• িোভ়ি
ে গুন্ত্রলো িোগ
ন্ত্রিন নো িো প্রভতটি িযিহোন্ত্র পন্ত্র এটি পভ ষ্কো
ন্ত্রিন
• অনযোনয িযভি সোন্ত্রথ ঘভনষ্ঠ কযোগোন্ত্রযোগ এ়িোন
• অভতভথন্ত্রি িহণ
ন্ত্রিন নো;
• কপোষো প্রোণী সোন্ত্রথ সংস্পন্ত্র আন্ত্রগ এিং পন্ত্র আপনো হোত ধুন্ত্র়ে কফলুন
আভম খন জোেী়ে স্বোস্থ্যকেবো (এেএনএে 24) এর েোকথ কযোগোকযোগ রব?
• আপভন যখন মন্ত্রন ন্ত্র ন আপনো লেণগুভল িো়িীন্ত্রত উন্নত হন্ত্রি নো;
• যখন আপনো অিস্থ্ো অিনভত ঘন্ত্রট;
• আপনো লেণগুভল ১৪ ভিন্ত্রন পন্ত্র উন্নভত হ়ে নো;
জোেী়ে স্বোস্থ্যকেবোর েোকথ আভম ীিোকব কযোগোকযোগ রব?
• স্বোস্থ্য অভধিপ্ত (ভডভজ) ক োভিড -১৯ ক োগ সম্পন্ত্র ন প্রশ্ন
ো জনয ভতনটি উপো়ে অিলম্বন রুন
• তন্ত্রথয অযোন্ত্রেস পোও়েো জনয atendimento@sns24.gov.pt ইন্ত্রমইল রুন
• যভি আপনো সন্ত্রেহ হ়ে কয আপনো
োন্ত্রি ক োভিড -১৯ ন্ত্র়েন্ত্রি কফোন নম্ব এসএনএস (৮০৮ ২৪ ২৪ ২৪)
ল রুন
•
ত সম়ে োল আপভন ন্ত্র ন্টোইন্ত্রন থো ন্ত্রিন এিং আপনো স্বজনন্ত্রি হ়ে ভ িোন্ত্রি সহন্ত্রযোভগতো
ন্ত্রিন জোনো জনয
এই নোম্বোন্ত্র (কফোন নম্ব ৩০০ ৫০২ ৫০২) কযোগোন্ত্রযোগ রুন
করোকনোিোইরোকের ভবস্তোর করোকে আভম ী রকে পোভর?
•
•
•
•

•

আপভন মপন্ত্রে ২০ কসন্ত্র ন্ত্রে জনয জল এিং সোিোন ভিন্ত্র়ে ঘন ঘন আপনো হোত পভ ষ্কো
ন্ত্র ভনন।
ভনভিত রুন কয আপভন মপন্ত্রে ২০ কসন্ত্র ন্ত্রে সম়ে আপনো হোত জল এিং সোিোন ভিন্ত্র়ে ঘন ঘন পভ ষ্কো
ন্ত্র ন
সোমোভজ িূ ত্ব িজো়ে োখুন
শ্বোস ন্ত্রে ভিেোিো (হোাঁভি োভি এিং োভি সম়ে আপনো নো এিং মুখটি কেন্ত্র
োখুন োখুন, এ টি োগন্ত্রজ
টিসুয িো িোহু িযিহো
রুন খনই হোত িযিহো
ন্ত্রিন নো িযিহোন্ত্র
প টিসুয ম়েলো ঝু ভ়িন্ত্রত
কফলুন)
এই ধ ন্ত্রন লেণ গুন্ত্রলো কিখো কগন্ত্রল প িতী প োমিন পযনন্ত িোসো়ে অিস্থ্োন রুন

আন্ত্র ো তথয জোনো জনয ভনন্ত্রি ওন্ত্র়েিসোইট টি ভিভজট

ন্ত্রত পোন্ত্র ন

(Direção-Geral da Saúde- DGS) https://www.dgs.pt/corona-virus

