বাড়িতে পর্যতবক্ষতের অধীতে থাকা ররাগীতের জেয COVID-19 সংক্রান্ত ড়েতেয শো
911 এ র াে করতবে র্ড়ে:




আপোর েীব্র শ্বাসকষ্ট অথবা েীব্র বুতকর বযথা
রেখা রেয়৷
আপড়ে অেযন্ত ড়বভ্রান্ত রবাধ কতরে অথবা
পড়রষ্কারভাতব ড়িন্তা করতে ো পাতরে৷
আপড়ে রবহুশ হতয় র্াে (রিেো হাড়রতয় র তেে)৷

আপোতক পর্যতবক্ষেকারী ড়িড়েতক/ডাক্তার বা োসয
প্র্যাড়িশোরতক র াে করতবে র্ড়ে:
 আপোর েেু ে কতর শ্বাসকষ্ট রেখা রেয় অথবা ো
খারাতপর ড়েতক র্ায়।
 আপোর েক্ষেগুতো খারাতপর ড়েতক র্ায়।
 আপড়ে ভাতো হতে শুরু কতরে এবং োরপর
আবার খারাতপর ড়েতক র্ায়৷
 আপোর েীব্র পাড়েশূেযো রেখা রেয় রর্মে:
o মুখ অতেক শুষ্ক হতয় র্াওয়া
o অল্প পড়রমাতে প্র্স্রাব হওয়া
o অেযন্ত ড়বহ্বে রবাধ করা

আপনার অসুস্থতা পর্য বেক্ষণ করা:
আপোর ডাক্তার অথবা পাড়রবাড়রক প্র্যাকটিস টিম আপোতক ড়েয়ড়মে পর্যতবক্ষে করতবে (কে ঘে ঘে রিক-ইে করতবে
ো আপোর COVID-এর ঝুুঁ ড়ক অথবা েীব্রোর উপর ড়েভয র করতব), ড়কন্তু আপোতক আপোর অসুস্থোর প্র্থম েক্ষে রেখা
রেওয়ার োড়রখ কযাতেন্ডাতর ড়িড়িে কতর এবং সমতয়র সাতথ সাতথ আপোর েক্ষেগুতোর ট্র্যাক রাখার মাধযতম সাহার্য
করতে হতব। আপোর স্বাস্থযতসবা প্র্োেকারী র্খে আপোতক র াে কতরে েখে োতের সাতথ আতোিো করার জেয অেুগ্রহ
কতর প্র্ড়েড়েে আপোর েক্ষেগুতো (রসগুতো ভাতোর ড়েতক র্াতে োড়ক খারাতপর ড়েতক র্াতে রসটি সহ) এবং আপোর পালস
অক্সিক্সিটাবরর ক্সরক্স িং, োপমাত্রা (সম্ভব হতে), োড়ির গড়ে ও শ্বাস-প্র্শ্বাতসর হার ররকডয করুে। এই সাধারে ড়ডভাইসটি
ড়কভাতব বযবহার করতে হতব রস সম্পড়কয ে েতথযর জেয “পালস অক্সিবিক্সি - ররাগীর বযবহাতরর জেয ড়েতেয শো”
োমক েথযপত্রটি রেখুে।
আপক্সন COVID-19 এর কারবণ অসুস্থ থাকাকালীন সাধারণ পরাির্য
প্র্ায় রক্ষতত্রই COVID-19 রথতক রসতর উঠতে একটি ‘ভাইরাস’ এর েু েোর অতেক রবড়শ সময় রেতগ র্ায়। েক্ষে রেখা ড়েতে
শুরু করার পতরর 5-10 ড়েে প্র্ায় রক্ষতত্র শ্বাস-প্র্শ্বাসজড়েে জটিেোর জেয সবতিতয় রবড়শ েুড়িন্তার সময় হয়, ড়বতশষকতর
র্ড়ে আপড়ে প্র্বীে বযড়ক্ত হে, আপোর উচ্চ রক্তিাপ, স্থূেো বা ডায়াতবটিতসর মতো অেযােয অসুস্থো থাতক। সাধারে
েক্ষেগুতোর মতধয রতয়তে কাড়শ, জ্বর, অবসাে ড়কন্তু এোিাও আপোর শ্বাসকষ্ট, রপড়শতে বযথা, গো বযথা, মাথা বযথা,
স্বাে/গতের অেুভূড়ে হাড়রতয় র ো ইেযাড়ে রেখা ড়েতে পাতর।
সহায়ক পরামশয:


ক্সেশ্রাি ক্সনন- অবসাে অড়িতজতের মাত্রা কতম র্াওয়ার একটি েক্ষে হতে পাতর। আপোর হৃেস্পন্দে বা শ্বাসপ্র্শ্বাতসর হার অতেক রবড়শ রবতি র্াওয়ার কারে হয় এমে রকাতো কাজকময করতবে ো। র্ড়ে আপোর কাতে পােস
অড়িড়মটার থাতক োহতে আপোর জেয রকাে পর্যাতয়র কাজগুতো ঠিক আতে ো জােতে ড়বড়ভন্ন কাজকময করার
পর আপোর অড়িতজতের মাত্রা পড়রমাপ করুে



অেস্থান পক্সরেতযন করুন - রেহ রথতক ড়েিঃসৃে েরে অপসারতে সাহার্য করতে এবং শ্বাস-প্র্শ্বাতসর কাজ
কমাতোর জেয ঘে ঘে রেতহর অবস্থাে পড়রবেয ে করুে। (*ড়েতির েড়বগুতো রেখুে)



পাক্সনপূণয থাকুন- আপড়ে স্বাভাড়বক সমতয় র্া পাে কতরে োরতিতয় রবড়শ েরে পাে করার মাধযতম পাড়েশূেযো
ররাধ করুে। র্ড়ে আপড়ে পর্যাপ্ত েরে পাে ো কতরে োহতে আপোর প্র্স্রাব অতপক্ষাকৃ ে গাঢ় বতেযর হতব।



স্ব-ক্সেক্সিন্নতা এেিং সিংস্পর্য - ড়বড়েন্ন থাকা এবং আপোর ঘড়েষ্ঠ সংস্পতশয আসা বযড়ক্ততের সাতথ তোআপ করা
সম্পতকয জেস্বাস্থয ড়বভাতগর রেয়া ড়েতেয শো অেুসরে করুে (ইতোমতধয অেূড়েে ডকুতমন্টগুতো রেখুে)



মিক্স বকল সাহার্য চাওয়া - র্ড়ে আপোর মতে হয় রর্ আপোর অবস্থা খারাতপর ড়েতক র্াতে োহতে রমড়ডতকে
সাহার্য িাইতে ড়িধা করতবে ো!

*প্র্ড়ে 30 ড়মড়েট রথতক 2 ঘণ্টা পর অবস্থাে পড়রবেয ে করুে। ড়িৎ হতয় শুতয় থাকার রিতয় বতস থাকা উত্তম। অতেক
রবড়শ সময় ধতর ড়িৎ হতয় শুতয় থাকতবে ো।
1. 30 ক্সিক্সনট - 2 ঘণ্টা: উপুড় হবয় শুবয় থাকুন

2. 30 ক্সিক্সনট - 2 ঘণ্টা:

ান পাবর্ কাত হবয় শুবয় থাকুন

3. 30 ক্সিক্সনট - 2 ঘণ্টা: েবস থাকুন

4. 30 ক্সিক্সনট - 2 ঘণ্টা: োি পাবর্ কাত হবয় শুবয় থাকুন

তারপর 1 নম্বর অেস্থাবন ক্সিবর র্ান৷ উপুড় হবয় শুবয় থাকুন!

