
সাধারণ সংক্রমণগুল�ালে  
আমম েীভালে মমাোলে�া েরলো?

16 েছর অথো তার মেলে মেমি েেসী প্াপ্ত েেস্কলের জন্য এেমি ম�ফল�ি

1. সাধারণ সংক্রমণ-এর উপসর্গগুল�া েী েী?

2. আমম েলরানাভাইরালস (মোমভড-19) আক্রান্ত হলেমছ এমনমি মলন হল� েী হলে?

োন, নাে ও র�া 
•  ব্যথা বা যন্ত্রণা
•  সর দ্ি
•  ফুলে যাওয়া টনরসে

B

েেু
•  কারি
•  শ্াসপ্রশ্ালস অসুরবধা
•  সবজু বা হেু্  বলণদিি শ্লেষ্া

C

অন্ত্র 
•  বরি হওয়া
•  ডায়রিয়া

D

ম�ৌনাঙ্গ ও প্সােসম্বন্ীে
•  প্রসালবি সিয় যন্ত্রণা
•  িালেি শ্বোয় ঘন ঘন প্রসাব
•  শ্ঘাো প্রসাব
•  স্াব
•  েেলেলট ব্যথা

F

মোখ
•  শ্�াখ উঠা

A

ত্বে 
•  সংক্ররিে শ্ফাসকা
•  ক্ষলেি আলিোলি োে

হলয় যাওয়া বা শ্ফাো
•  অ্যাথরেটস ফুট (োলয়ি

আঙ্লুেি িাঝখালন
�ুেকারনযুক্ত ফুসকুরি)
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শ্কারিড-19 এি সাধািণ উেসরদি শ্যগুলোি
প্ররে নজি র্লে হলবঃ
•  স্া্ বা রলধেি স্ািারবক অনুিূরে শ্োে 

োওয়া বা েরিবরেদি ে হওয়া
•  েীব্র জ্বি এবং
•  নেুনিালব হওয়া একটানা কারি

শ্কারিড-19 এি ব্যাোলি আিও েিািলিদিি
জন্য www.gov.uk/coronavirus এ 
রিরজট করুন বা আেনাি আঞ্চরেক 
শ্িরডক্যাে শ্হল্প োইলন শ্ফান করুন 
(রেফলেলটি রেছলন শ্্খনু)।

TARGET is operated by the UK Health Security Agency.  Developed in collaboration with professional medical bodies.el
Version: 1.0.  Published: Nov 2020.  Review date: Nov 2023. 



1. সাধারণ সংক্রমণ-এর উপসর্গগুল�া েী েী?

2. আমম েলরানাভাইরালস (মোমভড-19) আক্রান্ত হলেমছ এমনমি মলন হল� েী হলে?

3. সাধারণ এেমি সংক্রমলণর মেমেৎসা আমম েীভালে েরলত  পামর?

আপমন সুস্থ হওো মোধ েরা না েযদিন্ত েযদিাপ্ত রবশ্াি রনন।

 োমির জন্য িধু ও কারিি ঔষধ শ্খলয় শ্্খলে োলিন। র�া ে্যথার জন্য 
শ্িরডলকলটড েলজন্স এবং ব্যথা নািক ঔষধ খান।

মোলখর সংক্রমণ নাষ কিাি জন্য একরট উষ্ণ েরিষ্াি বা ঠাণ্া শ্িজা ফ্ালনে 
ব্যবহাি করুন।

ে্যথানািে ঔষধ মনন  (রনল দ্িিনাগুলো অনুসিণ কিা রনরচিে কিলবন)। 

প্েুর পমরমাণ তর� খান  (6 শ্থলক 8রট ররিঙ্ক, বা 2 রেটাি) যালে কলি সবসিয় 
আেনাি রববণদি প্রসাব হয়।

মেমি েলর পান েরুন

4. আমার সংক্রমণ েতমেন থােলত পালর?

সাধািণ সংক্রিলণি ব্যাোলি মনলজর �ত্ন মনলজ শ্নবাি েিািলিদিি জন্য  www.nhs.uk রিরজট করুন।

োমি র�া ে্যথা ো োলন
ে্যথা

সাধারণ নলরাভাইরাস 
(িীেকালে বরি)

অন্যান্য সংক্রমণ

21 র্ন 7 শ্থলক 8 র্ন 14 র্ন 2 শ্থলক 3 র্ন 14 শ্থলক 21 র্ন 

আেনাি েক্ষণগুলো  আিও খািাে হলে থাকলে বা উেলিাক্ত সিলয়ি িলধ্য
আেরন িালো না হলে আপনার মজমপর সালথ শ্যারালযার করুন।

োলনর েমহভ্গ ালর সংক্রমলণর  জন্য স্ানীয়িালব উেেি্য রহট ব্যবহাি করুন 
(শ্যিন একরট উষ্ণ ফ্ালনে)।



5. সংক্রমণ মথলে মসলর উঠলত আমার েী অ্যামটিোলোমিলের েরোর হলে?

সাধািণ সংক্রিলণি ব্যাোলি আরও পরামি্গ মপলত ফালম্গসীলত  যান বা কে করুন।

•  আেনাি িরীর সাধারণত মনলজই সাধারণ সংক্রমণগুল�ার মমাোলে�া েলর মসলর উঠলত 
োলি।

•  সাধািণে আেনাি অ্যারটিবালয়ারটলকি ্িকাি শ্নই যর্ না  ে্যােলিমরোজমনত সংক্রিলণি (শ্যিন 
প্রসালব সংক্রিণ) উেসরদিগুলো িািাত্মক ধিলণি হয় – একজন স্াস্্যলসবা প্র্ানকািী শ্েিাজীবী এ 
ব্যাোলি আেনালক েিািিদি র্লে োলিন।

•  ্ িকাি না হলে অ্যারটিবালয়ারটক শ্খলে ো আেনালক এবং আেনাি েরিবািলক ঝঁুরকি িলধ্য শ্ফলে 
র্লব।

•  অ্যারটিবালয়ারটলকি ব্যাোলি আেনাি স্াস্থ্য মসো প্োনোরী মপিাজীেীলের পরামি্গ মমলন 
ে�ুন।

 www.antibioticguardian.com শ্থলক অ্যারটিবালয়ারটক সম্পলকদি  আিও জানুন

6. আমম আমার সংক্রমলণর মেস্ার মেভালে মরাধ েরলত পামর?

সাোন ও পামন মেলে মনেমমত েমপলষে 20 মসলেন্ড প�্গন্ত আপনার হাত ধুলে মনন  বা হ্যান্ড 
স্যারনটাইজাি ব্যবহাি করুনঃ

আপনার �মে োমি পাে ো হাঁমে আলসঃ

মিো গ্রহলণর মাধ্যলম আেরন রনলজ ও আেনাি পমরোরলে হা�নারাে রাখুন। 
আপমন িীতো�ীন ভ্যামসিন(শ্যিন ফ্লু ি ি্যারসিন) োবাি শ্যার্য হলে সবসিয় শ্সরট 
রনন।

আপনার মলুখর সংস্পলি্গ আসলত পালর এমন মোন মজমনষপত্র ভারাভামর 
েরলেন না শ্যিন থাো বাসন োত্র ও টুথব্রাি। 

অপমরষ্ার হাত মেলে আপনার মোখ, নাে ো মখু স্পিদি এরিলয় �েনু।
সম্ভব হলে অন্যলের মথলে এেমি েরূত্ব েজাে রাখুন(2 রিটাি বা 6 রফট), 
রবলিষকলি আেনাি বাসায় ঝঁুরকলে থাকা শ্োকজন শ্থলক।

একরট রটস্ুয র্লয় (বা 
কনুইলয়ি িাঁলজ)

মেলন মফল� মেন

রনলজি হাে 
শ্ধায়াি িাধ্যলি

খাবাি প্রস্তুে ও খাওয়াি েূলবদি

টয়লেট  ব্যবহাি কিাি েি

শ্োষা প্রাণী বা জীবজন্তুি িিীি স্পিদি  
কিাি েি

বাসা শ্থলক শ্বি হওয়া ও রফলি আসাি সিয়

আপনার মষেলত্র �মে উপলরাক্ত উপসর্গসমূহ মেখা �াে তাহল� জরুরী মভত্মতলত আপনার মজমপর  
সালথ ম�ারাল�ার েরুন ো আপনার অঞ্চল� মনল্াক্ত পমরলষোগুল�া ে্যেহার েরুন।

আপনার মনলজর ো অন্য োলরা মসপমসলসর �ষেণ মেখা মরল� অনমতমে�লম্ব 999 নম্বলর ে� েরুন

7. মারাত্মে অসুস্থতার মোন মোন �ষেণগুল�ার প্মত আমালে মখো� রাখলত হলে?

8. মসপমসলসর উপসর্গ হলত পালর এমন সলদেহ হল� আমার েরণীে মে?

এমিলে আিোন ধ্ংস েরুন

ব্যবহৃে 
রটস্ুযগুলোলক 
শ্ফলে র্ন



সাধািণ সংক্রিলণি ব্যাোলি আরও পরামি্গ মপলত ফালম্গসীলত  যান বা কে করুন।

6. আমম আমার সংক্রমলণর মেস্ার মেভালে মরাধ েরলত পামর?

আপনার মষেলত্র �মে উপলরাক্ত উপসর্গসমূহ মেখা �াে তাহল� জরুরী মভত্মতলত আপনার মজমপর  
সালথ ম�ারাল�ার েরুন ো আপনার অঞ্চল� মনল্াক্ত পমরলষোগুল�া ে্যেহার েরুন।

আপনার মনলজর ো অন্য োলরা মসপমসলসর �ষেণ মেখা মরল� অনমতমে�লম্ব 999 নম্বলর ে� েরুন

এনএইেএস স্কি�্যান্ড নে্গ াণ  আোর�্যান্ডএনএইেএস ইং�্যান্ড এনএইেএস ডাইলরক্ট 
ওমে�স

�খন 999-এর মেলে 

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot
আপনার মজমপ প্্যােমিলসর 

সালথ ম�ারাল�ার েরুন

7. মারাত্মে অসুস্থতার মোন মোন �ষেণগুল�ার প্মত আমালে মখো� রাখলত হলে?

8. মসপমসলসর উপসর্গ হলত পালর এমন সলদেহ হল� আমার েরণীে মে?

শ্সেরসস হে একরট সংক্রিলণি জীবনঘারে প্ররেরক্রয়া। সম্ভাব্য রকছু েক্ষণ হলো:
•  কথা জরিলয় যাওয়া, রবভ্ারন্তলে থাকা বা েন্দােু িাব
•  প্র�ণ্ কাঁেুরন  
•  েুলিা র্লনি িলধ্য একবািও প্রসাব না হওয়া
•  প্র�ণ্ শ্াসকষ্ট
•  এিন িলন হওয়া শ্য আেরন িািা যালছেন
•  ত্বলকি িঙ েরিবেদি ন হওয়া বা ্ার েিা।

মর�লত অসুমেধা
মলুখর আলি পালি নী� েণ্গ  
ধািণ কিা

েলুে ে্যথা বা বলুক �াে অনুিব 
কিা

নেুন শ্্খলে োওয়া ধমনীর 
স্পদেন খুে দ্রুত ো ধীলর হওো

কারিি সলঙ্ রক্ত আসা

শ্াস গ্রহণ দ্রুে বা স্ািারবলকি 
শ্�লয় ধীলি

মারাত্মে  িাথা ব্যথা ও বরি
অব্যাহে জ্বর ো ঠাণ্া (38 রডগ্ীি 
উেলি োেিাত্রা) বা 36 রডগ্ীি কি 
োেিাত্রা)

মেডমনর ে্যথাআেনাি শ্েছলনি 
র্লক োঁজলিি হালিি রঠক রনল�

প্রসালব রক্ত শ্্খলে োওয়া
প্রসালব মারাত্মে ে্যথা বা িালেি 
শ্বোয় ঘন ঘন প্রসাব হওয়া
ম�া�া প্সাে েিে খাবাি েলিও 
1 শ্থলক 2 র্লনি িলধ্য শ্কান উন্নরে 
না হলে

যর্ আেনাি ্িকাি হয় োহলে শ্রােনীয়ো বজায় শ্িলখ এই েরিলষবারট  
আেনাি জন্য একজন ইটিািলপ্রটালিি বল্াবস্ত কিলে োলি।


