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ইিতম�ধ�ই আমা�দর �দ�শ ক�রানার ি�তীয় তর� অিতমািরর �প ধারণ ক�র�ছ । ক�রানার �থম
তর��র �ত �স�র ওঠার আ�গই ি�তীয় তর��র িব�ংসী �াদভু� া�ব �াভািবক জনজীবন িবপ� । এই
িবপ�দর ম�ধ� র�য়�ছআবার ক�রানার তৃতীয় তর��র অশিন সং�কত । এই মহু��ত� এই অিতমাির �থ�ক
র�া �প�ত ��য়াজন স�চতনতা ও িকছ� িনয়ম িবিধ পালন । ত�ব �ধু িন�জ স�চতন হ�লই হ�ব না,
�সই সা�থ স�চতন কর�ত হ�ব আপামর জনসাধারণ�ক । আর এই স�চতনতা বৃি�ক��ই
উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহািবদ�াল�য়র �কািভড টা� �ফা�স�র এই �ু� �য়াস ।

ক�রানা এক� সিদ� -কািশর ভাইরা�সর��পর RNA ভাইরাস । এটা খুবই �ছঁায়া�চ এবং এ�দর িজনগত
পিরবত� ন অথ�াৎ িমউ�টশন করার �মতা খুবই �বিশ ব�ল বারবার িফ�র িফ�র আস�ছ । �কািভড মলূত
আ�া� ব�ি�র হঁািচ বা কািশর ফ�ল উ��ত �প�লট (জল কনা) �থ�ক ছড়ায় । এই �প�লট পা��বত�
�কান ব��ত িথিত�য় পড়�ল বা হা�ত লাগ�ল, �সই ব� বা হাত �থ�ক �চাখ-নাক-মখু এর সং��শ� এ�ল
�কািভড অন� ব�ি��ক সং�িমত হয় । এইভা�ব অিত �ত এক ব�ি� �থ�ক অন� ব�ি��ত সং�িমত
হয় । যা�দর উ� র�চাপ, মধু�ময়, র�� চিব�র অসাম� (Dyslipidemia) ইত�ািদ �রাগ আ�ছ তা�দর
�কািভ�ডআ�া� হবার স�াবনা অিধক ব�ল িচিকৎসকগণ জািন�য়�ছন ।

�কািভড সং�মণ�রা�ধ পালনীয় কত� ব�িবিধ

১. বািড়র বাই�র �বর হ�ল সব সময় নাক মখু ঢাকা মা� ব�বহার কর�ত হ�ব। ( Surgical mask, N95,
N99, FFP1 ইত�ািদ �য�কা�না এক� মা� ব�বহার করা �য�ত পা�র । )

২. �য �কান ব�ি�র স��অ�ত দইু িমটার শারীিরক দরূ� বজায় রাখ�ত হ�ব ।

৩. বাই�র থাকাকালীন �চাখ-নাক-ম�ুখ হাত �দওয়া যা�বনা । খুব ��য়াজন হ�ল হাত স�ািনটাইজ ক�র
ত�বই �চাখ-নাক-ম�ুখ হাত �দওয়া উিচত হ�ব ।

৪. বাই�র �থ�ক িফ�র জামাকাপড় আধ ঘ�ার �বিশ সাবান জ�ল িভিজ�য় �ক�চ �ফল�ত হ�ব ।আর
�মাবাইল, হাত ঘিড়, চশমা, মািনব�াগ, �ব� ইত�ািদ ব�বহার কর�ল িব�শষ সাবধানতা অবল�ন কর�ত
হ�ব । বাই�র �থ�ক আনা সবিজ ও অন�ান� সাম�ী যথাস�ব ধু�য় ব�বহার কর�ত হ�ব । এ�িল�ক
যথাযথভা�ব স�ািনটাইজ কর�ত হ�ব। তারপর গরমজ�ল সাবান �ম�খ ভা�লাভা�ব �ান ক�র �ফল�ত
হ�ব ।

৫. িদ�ন দইু �থ�ক িতনবার উ� গরম জ�লর বা� িন�ল ভা�লা হয় ।

৬. �তজপাতা, �গালমিরচ, আদা, দা�িচিন ও অ� হলদু িদ�য় জল ফু��য়, ঈষদ�ুঅব�ায় �সই পানীয়
পান করা �য�ত পা�র ।

৭. �িতিদ�নর খাদ�তািলকায় পািত�লবু, ফল, িডম, দধু ইত�ািদ থাক�ল ভা�লা । বািড়র �তির পু�কর
হালকা খাবার �খ�ত হ�ব । সা�থ �বিশ ক�র জল �খ�ত হ�ব ।

৮. সু�যাগ এ�ল অবশ�ই ভ�াি�ন �নওয়া উিচত ।আপাতত আমা�দর �দ�শ দ'ুধর�নর ভ�াি�ন পাওয়া
যা�� - �কািভডিশ� ও �কাভ�াি�ন । িব�শষ��দর অিভমত - এই দ�ু ভ�াি�ন-ই িনরাপদ ও
কায�কািরতার িদক �থ�ক �ায় সমমা�নর । ত�ব আ�গ �থ�ক �কান শারীিরক সমস�া থাক�ল



িচিকৎস�কর পরামশ� িন�য় ভ�াি�ন �নওয়া উিচত । ভ�াি�ন �নওয়ার পরও �কান ব�ি� �কািভ�ড
আ�া� হ�ত পা�রন, িক� �স���� �াণহািনর আশ�া কম থাক�ব ব�ল িব�শষ�গণ জািন�য়�ছন ।

৯. সকা�ল বািড়র ছা�দ বা বািড়র �কা�না �খালা জায়গায় হালকা স�ূয�র আ�লায় অ�ত আধঘ�া
চলা�ফরা বা �যাগাসন কর�ত হ�ব ।

১০. এই গৃহব�ী জীব�ন শারীিরকভা�ব ভা�লা থাকার পাশাপািশ আমা�দর মানিসক ভা�বও ভা�লা
থাক�ত হ�ব । আর তার জন� নাচ, গান, আবৃি�, ছিব আঁকা, বই পড়া, হা�তর কাজ ইত�ািদ িবিভ�
গঠনমলূক সৃজনশীল কা�জ িন�জ�ক িন�য়ািজত ক�র রাখ�ত হ�ব । এছাড়া িবিভ� সম�য় িবিভ�
মহািবদ�ালয় ও িব�িবদ�ালয় কতৃ�ক আ�য়ািজত আ�জ�ািলক আ�লাচনা সভায় ( online webinar )
�যাগদান কর�ত পা�র ।

ক�রানার �াথিমক উপসগ��িল কী কী ?

িমউ�টশ�নর কার�ণ ভাইরা�সর িজনগত পিরবত� ন এর ফ�ল এই �রা�গ আ�া� ব�ি��দর উপসগ�ও
�িতিনয়ত পিরবিত� ত হ�� । ত�ব �াথিমকভা�ব �র, সিদ� -কািশ, গা-হাত-পা�য় ব�থা, গঁা�ট
ব�থা,পাতলা পায়খানা, িখ�দ ক�ম যাওয়া, হঠাৎ ক�র Rash �বর হওয়া, গলা ব�থা, �াদ বা গ� না
পাওয়া ইত�ািদ�ক িচিকৎসকগণ �কািভ�ডর �াথিমক উপসগ� ব�ল িচি�ত ক�র�ছন ।

ক�রানার উপসগ� �দখা িদ�ল কী করণীয় ?

�থ�মই বিল ক�রানা মা�নই মতৃ� � নয় । যথাসম�য় ক�রানার িচিকৎসা করা হ�ল অিধকাংশ ����ই
আ�া� ব�ি� স�ু হ�য় ও�ঠন । ক�রানার �াথিমক ল�ণ�িল �দখা �গ�ল আমা�দর �থ�ম �য
কাজ�িল করণীয় �স�িল হল -

১. অ�ত ১০ �থ�ক ১৪ িদন �হাম �কায়া�র�াই�ন থাকা ।

২. পিরবা�রর অন�ান� সদস��দর �থ�ক শারীিরক দরূ� বজায় রাখা । স�ব হ�লআলাদা ঘর ও বাথ�ম
ব�বহার করা।অন�থা �সফ �হা�ম �যাগা�যাগ ক�র �সখা�ন থাকা উিচত । �স���� পিরবা�রর অন��দর
ম�ধ� �রাগ ছড়া�নার স�াবনা কম�ব ।

৩. যত তাড়াতািড় স�ব RT PCR পরী�া করা�না উিচত । সরকাির হসিপটা�ল িবনাম�ূল� এবং
�বসরকাির ল�াব�রটরী�ত সরকার িনধ�ািরত ৯৫০ টাকার িবিনম�য় এই পরী�া করা যায় । পরী�ার
ির�পাট� পিজ�ভ হ�ল স�� স�� �টিল�মিডিস�নর না�া�র �যাগা�যাগ ক�র িচিকৎসা �� ক�র িদ�ত
হ�ব ।

৪. স�ব হ�ল মা�ঝ মা�ঝ অি�িমটা�রর সাহা�য� র�� অি��জ�নর পিরমাণ মাপ�ত হ�ব । র��
অি��জ�নর পিরমাণ ৯০ শতাং�শর নী�চ �ন�ম �গ�ল অবশ�ই হসিপটা�ল ভিত� র কথা ভাব�ত হ�ব ।



৫. যিদ বু�ক ব�থা হয়, কািশ কম�ত না চায়, �াসক� বাড়�ত থা�ক তাহ�ল অিবল�� ডা�ারবাবু�দর
পরামশ� িন�ত হ�ব । ��য়াজ�ন হসিপটা�ল ভিত� কর�ত হ�ত পা�র ।

৬. গভ� বতী মিহলা�দর ���� �কান উপসগ� �দখা িদ�ল যত শী� স�ব ডা�ার �দখা�না ও �কািভড
পরী�া করা উিচত । িব�শষ��দর অিভমত - �কািভড হ�লও গভ� পাত হয় না । MTP করার ��য়াজন
�নই । �কািভড গভ�� ��ণর �িত ক�র না। ��রর জন� প�ারািসটামল গভ� বতী মিহলা�দর জন�
িনরাপদ ।

৭. অযথা িব�াি�কর খবর �দ�খ িচি�ত হওয়ার পিরব�ত� স�ক খব�র নজর �দওয়া এবং িচ�াম�ু
থাকা খুবই জ�রী ।

৮. বািড়�ত থাকাকালীন িচিকৎস�কর পরামশ� িন�য় এই ওষধু��লা খাওয়া �য�ত পা�র -

১০০° ফা�রনহাই�টর উপর �র থাক�ল Paracetamol 650 খাওয়া �য�ত পা�র । ( িদ�ন িতনবার এর
�বিশ নয় )

Vitamin C এবং Zinc tablet িদ�ন একটা ক�র খাওয়া �য�ত পা�র ।

ক�রানা পরবত�কালীন করণীয় কাজ

১. Post covid lung fibrosis বা ফুসফুস �িক�য় যাওয়ার অসুখ হ�ত পা�র। যা�দর �াসক��র
অসুখ আ�গ �থ�ক িছল তা�দর অসুিবধার মা�া বাড়�ত পা�র । একই সা�থ িমউকরমাই�কািসস-এর
সং�মণও হ�ত পা�র । তাই �কািভড পরবত�সম�য় বু�ক ব�থা অনভুব কর�ল অিবল�� িচিকৎস�কর
পরামশ� �নওয়া উিচত ।

২. ক�রানা একবার হ�লআবারও হ�ত পা�র । তাই সব সময়ই সাবধানতা অবল�ন করা উিচত । �কা
�নওয়া না থাক�ল �া�� দ��রর িন�দ�শম�তা যথাসম�য় ভ�াি�ন িন�য় িন�ত হ�ব ।

িমউকরমাই�কািসস ( �চিলত নাম ��াক ফা�াস )

�কািভ�ডর সা�থ সা�থ িমউকরমাই�কািস�সর সং�মণ সাধারণ মান�ুষর ম�ধ� আত� আ�রা বািড়�য়
ত� �ল�ছ । এই পয��আমা�দর �দ�শ �ায় ১২ হাজা�রর কাছাকািছ �পৗ ��ছ িগ�য়�ছ িমউকরমাই�কািস�স
আ�া��র সংখ�া । িমউকর না�ম এক� ছ�া�কর সং��শ� এ�লই এই সং�মণ হয়। সাধারণত মা�,
গাছপালা, পচনশীল ফল ও শাকসবিজ�ত এই ছ�াক �দখা যায় । ক�রানায় আ�া� হ�ল শরী�রর
�িত�রাধ �মতা একবা�র ক�ম যায় । এর পাশাপািশ যিদ ওই ব�ি�র শরী�র ডায়া�ব�স বা ক�া�ার
থা�ক অথবা অিতির� ��র�য়ড ব�বহা�রর ফ�ল শরী�র �রাগ �িত�রাধ �মতা ক�ম যায়, তাহ�ল এই
�রা�গআ�া� হবার ঝঁুিক �বিশ ।

এই �রা�গর �াথিমক ল�ণ স��ক� িচিকৎসকরা জানা��ন, নাক, �চাখ ও মি��� এর সং�মণ
ঘট�ত পা�র । �াথিমক ভা�ব ম�ুখর একপা�শ ব�থা, দ�ৃশি� ক�ম যাওয়া অথবা ‘ double vision ’



এই �রা�গর ল�ণ । এ ছাড়া নাক ব� হ�য় যাওয়া, নাক িদ�য় কা�লা অথবা বাদািম র�ঙর জল পড়া
এই �রা�গর ল�ণ হ�ত পা�র ।

ফুসফুস-সহ একািধক অ�-�ত�� সং�িমত কর�ত পা�র িমউকরমাই�কািসস । উপসগ� �দখা িদ�ল
অিবল�� িচিকৎস�কর পরাম�শ� িচিকৎসা �� না হ�ল ফল হ�ত পা�র মারা�ক । এই �রা�গর সং�মণ
�থ�ক বঁাচ�ত ডায়া�ব�স িনয়�ণ, িব�শষত �কািভ�ড আ�া� হ�ল তারপর িনয়িমত র�� শক� রার
পিরমাণ পরী�া, ��র�য়ড এর স�ক ব�বহার, অি��জন িচিকৎসা চলাকালীন �মিশ�ন িব�� ও
জীবাণুম�ু জ�লর ব�বহার, অ�াি�বা�য়া�ক ও ছ�াকিবনাশী ওষ�ুধর স�ক ব�বহার ইত�ািদ
িবষয়�িলর �িত িব�শষ স�চতনতা অবল�ন কর�ত হ�ব ।

ছা�-ছা�ী�দর সুিবধা�থ� ক�য়ক����পূণ� Website ও Phone number �দওয়া হল

�টিল�মিডিস�নর সহায়তার জন� :

১. ইিত �দ, এম.ও, আর. িব. এস. �ক, উদয়নারায়ণপুর - 7585857461

২. ড. সািদকআলী, িব. এম. ও. এইচ, উদয়নারায়ণপুর - 6290028988

৩. �ীরামপুর সাবিডিভশন - 7595045572

৪. আরামবাগ - 9647512770

৫. হাওড়া - 9830143748 / 9830143226 / 9073922901

৬. আমতা-১ - 7063709044

৭. �দবীপুর, িব. িপ. এইচ. িস - 7585857461

�হ� লাইন না�ার :

১. হসিপটা�ল ভিত� র জন� - 9830019901/2

২. উদয়নারায়ণপুর - 6291984956

৩. আমতা হসিপটাল - 03214-260257

৪. হাওড়া িডি�� �হ�লাইন না�ার - 033 26413393 / 9830019901 / 9830019002

৫. �া�� ভবন - 033 23576000 / 033 2333010

৬. মানিসক �া�� স�িক� ত - 18008913021 ( সময় সকাল ৯ টা �থ�ক রাি� ৯ টা )

৭. ভ�াি��নর লভ�তা স�িক� ত তথ� �প�ত - 9013151515 ( এই না�ার� �ফা�ন �সভ ক�র
�হায়াটসঅ�া�প িন�জর জায়গার িপন �কাড-� পাঠা�ত হ�ব । )



অি��জন ক��াল ��মর না�ার :

১. �গিল - 7596056444 / 7596056443

২. তার�ক�র - 8768374459

ক�য়ক����পূণ� ও�য়বসাইট :

১. West Bengal Government Health Department - www.wbhealth.gov.in

২. �বড, অ�া���ল�, �সফ �হাম ইত�ািদর লভ�তা সং�া� তথ� �প�ত - https://excise.wb.gov.in

ছা�-ছা�ীরা �কািভড-১৯ স�িক� ত সহায়তার জন� �কািভড টা� �ফা�স�র সদস��দর স�� িন�িলিখত
না�া�র �িল�ত �যাগা�যাগ কর�ত পা�র

১. অধ�ািপকা নপুুর অিধকারী - 9609312321

২. অধ�াপক অ�ণাভ গা�লুী - 8250289276

৩. অধ�াপক অিভিজৎ চ�বত� - 7407775553

৪. অধ�াপক অিনব�াণ চ�বত� - 8100559338

৫. �ী অসীম পা� - 9830495256

সমা�


