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3. ��তর উপসগর্সমূেহর িদেক নজর রাখুন
4. েকাথায় সাহাযয্ পােবন

েপশাদার েমিডেকল সং�াসমূেহর সে� সহেযাগীতায় ৈতির করা হেয়েছ। সং�রণ 2,
অে�াবর 2018। সংেশাধেনর তািরখ: নেভ�র 2020।

TARGET is operated by the UK Health Security Agency.



1. কীভােব িনেজেক আরও ভাল করেত সাহাযয্ করেবন

�র কমােত পয্ারািসটামল িনন; 
সবসময় িনেদর্শাবলী অনুসরণ 

ক�ন

সু� না হওয়া পযর্� পযর্া� 
িব�াম িনন

আপনার মাধয্েম সং�মণ ছড়ােনা ব� 
করায় সাহাযয্ করেত হাঁিচ েদওয়ার 
সময় িটসুয্ েপপার বয্বহার ক�ন

আপনার লক্ষণসমূহ �াস 
করার পরামেশর্র জনয্ আপনার 
ফামর্ািসে�র সােথ কথা বলুন

তৃ�াতর্  অনুভ� িত এড়ােত 
যেথ� পািন পান ক�ন

সং�মণ ছড়ােনা ব� করায় 
সাহাযয্ করেত হাত ধুেয় রাখুন

আপনার সং�মণ যাই েহাক না েকন, িন�িলিখত কাজ�েলার মাধয্েম আপিন িনেজেক সাহাযয্ করেত পােরন।

আরও তেথয্র জনয্, NHS চেয়েসস ওেয়বসাইট: www.nhs.uk িভিজট ক�ন।

অয্াি�বােয়ািটক ছাড়াই েবিশরভাগ সং�মণ কেম যায়। অয্াি�বােয়ািটেকর 
আরও ভােলা বয্বহার আপিন িকভােব করেত পােরন েস স�েকর্  জানেত 
িভিজট করেত পােরন: www.antibioticguardian.com



2. আপনার েরােগর লক্ষণ কতিদন �ায়ী হয় তা পরীক্ষা ক�ন

কােন বয্থা
েবিশর ভাগ 
েক্ষে� 
8 িদেনর 
মেধয্ কেম 
যায়

েসাম ম�ল বুধ বৃহ�িত �� শিন রিব

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

গলা বয্থা 
েবিশর ভাগ 
েক্ষে� 
7-8 িদেনর 
মেধয্ কেম 
যায়

েসাম ম�ল বুধ বৃহ�িত �� শিন রিব

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ঠা�া 
েবিশর ভাগ 
েক্ষে� 
14 িদেনর 
মেধয্ কেম 
যায়

েসাম ম�ল বুধ বৃহ�িত �� শিন রিব

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

কািশ 
েবিশর ভাগ 
েক্ষে� 
21 িদেনর 
মেধয্ কেম 
যায়

েসাম ম�ল বুধ বৃহ�িত �� শিন রিব

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

উপেরা� সমেয়র মেধয্ যিদ আপিন সামানয্তম আেরাগয্ লাভ না কেরন, তাহেল 
আপনার েজনােরল �য্াি�শনার (GP) �য্াকিটেসর কাছ েথেক পরামশর্ িনন। 

যিদ আপিন অেনক খারাপ অনুভব কেরন, তাহেল েফান ক�ন 
NHS 111, NHS িডের� ওেয়লস অথবা NHS 24 (ধাপ 4 ��বয্)। 



নদর্ ান আয়ারলয্া�
আপনার েজনােরল �য্াি�শনার 

�য্াক�েসর সােথ েযাগােযাগ ক�ন

3. ��তর উপসগর্সমূেহর িদেক নজর রাখুন
যিদ আপিন সং�িমত হেয় থােকন এবং িনেচর েকােনা লক্ষণ �কািশত হয়, তাহেল 
ডা�ােরর সােথ আপনার শী�ই সাক্ষাৎ করা উিচৎ। আপনার েজনােরল 
�য্াি�শনার �য্াকিটসেক েফান ক�ন অথবা NHS 111, NHS িডের� ওেয়লস 
অথবা NHS 24 এ কল ক�ন।

তী� মাথাবয্থা খুব ঠা�া �ক

�াস-��ােস সমসয্া িব�া� অনুভব করা

বুেক বয্থা খাদয্ িগলেত সমসয্া

কািশর সােথ র� আসা অেনক খারাপ অনুভব হওয়া

4. েকাথায় সাহাযয্ পােবন

আপিন যিদ জ�ির েবাধ কেরন, তেব 999 এ কল ক�ন।

NHS ইংলয্া� NHS িডের� ওেয়লস ইংলয্া� NHS �টলয্া�


