ক োভিড-১৯ (কনোভিল ভ োনো িোই োস)
সোধো ণ ভিজ্ঞোসো ও তো উত্ত সমূহ


ভ োনো িোই োস/ কনোভিল ভ োনো িোই োস ভ ?
কনোভিল ভ োনো িোই োস শ্বোসতভে ক োগ সৃভি ভ এমন এ টি নতুন ধ ভণ িোই োস যো আভগ
খনও মোনবভেভহ পোওয়ো যোয়ভন। ভডভসম্ব ২০১৯ এ চীভন উহোন শহভ প্রথম এই িোই োভস থো
িোনো যোয়।

 ক োভিড-১৯ ভ িোভব ছড়োয়?
ভ োনো িোই োস মোনুভে ফুসফুভস সংক্রমণ ঘটোয়;
 শ্বোসতভে মোধ্যভম (হাঁভচ/ োভশ/ ফ/সভে ি/থুথু) এবং
 আক্রোন্ত ব্যভি সংস্পভশি আসভল এ িন কথভ আভ



খন সভেহ

িভন ছড়োয়

ভবন আপভন ভ োনো িোই োভস আক্রোন্ত হভত পোভ ন?

আপভন যভে গত ১৪ ভেভন মভধ্য o চীন বো অন্যোন্য আক্রোন্ত কেশসমূভহ (ভযখোভন স্থোনীয় সংক্রমণ আভছ) ভ্রমণ ভ থোভ ন, অথবো
o ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত ক োন ব্যভি সংস্পভশি এভস থোভ ন
এবং আপনো যভে জ্ব (১০০0 ফোভ নহোইট বো তো কবভশ),
 োভশ,
 গলোব্যথো,
 শ্বোস ি ইতযোভে উপসগ ি কেখো কেয়
কসভেভে কেভ নো ভ ভন টস্থ স োভ হোসপোতোভল যোভবন, অথবো আইইভডভসআ হটলোইভন
(01937000011, 01937110011, 01927711784, 01927711785)
কযোগোভযোগ ভবন।
আপভন অসুস্থ হভয় পড়ভলo পভ বোভ সেস্যভে ভন োপে োখো স্বোভথ ি এ ো এ টি আলোেো ভে থোকুন ও সব িোবস্থোয়
মোস্ক ব্যবহো রুন।
o এ োন্ত প্রভয়োিন নো হভল ঘভ বোইভ যোওয়ো কথভ ভব ত থোকুন।
o সুস্থ ব্যভিভে কথভ মপভে ১ ভমটো (৩ ভফট) দূ ত্ব বিোয় োখুন।

o ঘন ঘন হোত পভিষ্কোি রুন (সোবোন-পোভন অথবো হযোন্ড স্যোভনটোইজোি ভিয়ে)

 ক োভিড-১৯ ভ মোনুভে কথভ মোনুভে ছড়োভত পোভ ?
হযাঁ, ক োভিড-১৯ ইনভফ শন মোনুে কথভ মোনুভে ছড়োভত পোভ ;
 শ্বোসতভে মোধ্যভম (হাঁভচ/ োভশ/ ফ/সভে ি/থুথু) এবং
 আক্রোন্ত ব্যভি সংস্পভশি আসভল ভ োনো িোই োস এ িন কথভ আভ

িভন ছড়োয়

 আপভন ভ িোভব ভনভিভ ভন োপে োখভবন?
o
o
o
o
o

ঘন ঘন হোত পভ ষ্কো রুন (সোবোন-পোভন অথবো হযোন্ড স্যোভনটোইিো ভেভয়)
োভশ ভশিোচো কমভন চলুন। হাঁভচ- োভশ কেয়ো সময় টিসুয ভেভয় বো বোহু িাঁয়জ) নো -মুখ কেভ
োখুন, সোভথ সোভথ েো নো যুি পোভে টিসুয কফভল ভেন এবং হোত পভ ষ্কো ভ কফলুন
যতদূ সম্ভব কচোভখ-নোভ -মুভখ হোত ভেভয় স্পশি ো কথভ ভব ত থোকুন
আপনো যভে জ্ব / োভশ/ শ্বোস ি থোভ তভব সুস্থ ব্যভিভে োছ কথভ দূভ থোকুন
এই ক োগ মোনুে কথভ মোনুভে ছড়োভত পোভ , উপদ্রুত এলো োয় ভ্রমভণ সময় কয ক উ এই িোই োভস
আক্রোন্ত হভত পোভ । সুত োং এ োন্ত অতযোবশ্য ীয় ো ণ ছোড়ো ক োভিড-১৯ সংক্রমভণ প্রোদুিিোব
চলভছ এমন কেভশ ভ্রমণ এভড়ভয় চলুন।
আপনো যভে জ্ব / োভশ/ শ্বোস ি থোভ ও আপভন যভে গত ১৪ ভেভন মভধ্য ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত
ক োন কেভশ ভ্রমণ ভ থোভ ন অথবো ভ োনো িোই োভস আক্রোন্ত ক োন ব্যভি সংস্পভশি এভস
থোভ ন তভব কেভ নো ভ ভন টস্থ স োভ হোসপোতোভল কযভয় ভচভ ৎসভ শ ণোপন্ন কহোন অথবো
আইইভডভসআ হটলোইভন (01937000011, 01937110011, 01927711784,
01927711785) কযোগোভযোগ রুন। ডোিোভ সোভথ থো বলো সময় আপনো ভ্রমভণ
ভবস্তোভ ত ও সঠি ইভতহোস উভেখ রুন

 ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত হওয়ো

তভেভন মোভে লেণসমূহ প্র োশ পোয়?

ক উ এই িোই োভস সংস্পভশি আসো ২-১৪ ভেভন মভধ্য তো শ ীভ
লেণসমূহ প্র োশ পোভব।
 মোনবভেভহ বোইভ

ভ োনো িোই োভস আক্রোন্ত হওয়ো

ভ োনো িোই োস তেণ কেঁভচ থোভ ?

এ পয িন্ত পোওয়ো তথ্য উপোত্ত কথভ িোনো যোয় কে কনোভিল ভ োনো িোই োসটি মোনবভেভহ বোইভ মোে
ভয় ঘন্টো কেঁভচ থো ভত পোভ । সোবোন পোভন বো হযোন্ড স্যোভনটোইিো ভেভয় ঘন ঘন হোত ধুভয় বো সোধো ণ
িীবোণুনোশ ভেভয় পভ ষ্কো ভ ই ভ োনো িোই োস কথভ ভন োপে থো ো যোয়।

 ক োভিড-১৯ এ ক োন ভনভে িি ক োন ভচভ ৎসো ভয়ভছ ভ ?
o আক্রোন্ত ব্যভিভে উপসগ ি উপশভম িন্য উপযুি ভচভ ৎসো এবং গুরুত অসুস্থ ব্যভিভে িন্য
পয িোপ্ত সহোয় স্বোস্থয কসবো (সোভপোটিিি ক য়ো ) ভেভত হভব।
o এখভনো পয িন্ত ক োভিড-১৯ এ ভচভ ৎসো বো প্রভতভ োভধ োয ি ী ভনভে িি ক োন ঔেধ কনই।
o সুভনভি িষ্ট ভিভ ৎসো ব্যবস্থো পিীক্ষোধীন, েো ভিভন যোল ট্রোেোয়লি মোধ্যয়ম সম্পন্ন হয়ব।
o ভবশ্ব স্বোস্থয সংস্থো ও তোি সহয়েোগী প্রভতষ্ঠোনসমূহ এ সংক্রোন্ত গয়বষণো ত্বিোভিত িোি জন্য
সহয়েোভগতো িয়ে।

 অযোভিবোয়েোটি ভ ক োভিড-১৯ এি ভিভ ৎসো বো প্রভতয়িোয়ধ োে ি িী?
o অযোভন্টবোভয়োটি িোই োস-এ ভবরুভে নয়, ব্যো ভটভ য়ো ভবরুভে োয ি ী।
o নভিল ভ োনো িোই োস এ ধ ভণ িোই োস ভবধোয় এ ভচভ ৎসো বো প্রভতভ োভধ
অযোভন্টবোভয়োটিভ ব্যবহো
ো উভচৎ নয়।
o তভব, যভে ক উ ক োভিড-১৯ ভেভয় আক্রোন্ত হভয় হোসপোতোভল িভতি হন, ভতভন ভচভ ৎসভ
প োমভশি ব্যো ভটভ য়ো কথভ সহ-সংক্রমভণ (co-infection) িন্য অযোভন্টবোভয়োটি
কপভত পোভ ন।

 ক োেোিোিোইন ভ ? আইয়সোয়লশন ভ ? ক োেোিোিোইন ও আইয়সোয়লশন – এি ময়ধ্য পোথ ি য ভ ?
ক োেোিোিোইনঃ ‘ক োেোিোিোইন’ -এি মোধ্যয়ম কসই স ল সুস্থ ব্যভিয়িি, েোিো ক োন সংক্রোম ক োভগ
আক্রোন্ত ব্যভি সংস্পভশি এভসভছ, অন্য সুস্থ ব্যভিভে কথভ আলোিো িোখো হে, তোয়িি গভতভবভধ ভনেন্ত্রণ
িো হে এবং তোিো ঐ সংক্রোম ক োভগ আক্রোন্ত হয় ভ নো তো পয িভবেণ ো হয়।
আইয়সোয়লশনঃ ‘আইয়সোয়লশন’ -এি মোধ্যয়ম সংক্রোম ক োভগ আক্রোন্ত অসুস্থ ব্যভিয়িি, অন্য সুস্থ
ব্যভিভে কথভ আলোিো িোখো হে।
পোথ ি যঃ ‘ক োেোিোিোইন’ -এি মোধ্যয়ম সংক্রোম ক োভগ আক্রোন্ত ব্যভি সংস্পভশি এভসভছ এমন সুস্থ
ব্যভিয়িি আলোিো িোখো হে ও তোয়িি গভতভবভধ ভনেন্ত্রণ িো হে; আইয়সোয়লশন -এি মোধ্যয়ম সংক্রোম
ক োভগ আক্রোন্ত অসুস্থ ব্যভিয়িি আলোিো িোখো হে।
‘ক োেোিোিোইন’ -এি মোধ্যয়ম পয িভবেণোধীন সুস্থ ব্যভিবগ ি ঐ ভনভি িষ্ট সংক্রোম ক োভগ আক্রোন্ত হয় ভ নো
তো কেখো হয়। ‘আইয়সোয়লশন’ -এি মোধ্যয়ম অসুস্থ ব্যভি হয়ত কেন সুস্থ ব্যভিিো আক্রোন্ত নো হে এ জন্য
অসুস্থ ব্যভিয়িি অন্য সুস্থ ব্যভিভে কথভ আলোিো িোখো হে।



ক োভিড-১৯ -এ প ীেো ভ বোংলোভেভশ হয়?
হযাঁ, ক োভিড-১৯ -এি পিীক্ষো বোংলোয়িয়শ হে। বোংলোয়িয়শ এ মোত্র আইইভডভসআি-এ এই পিীক্ষো
হে।



চীন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কেশসমূহ (ভযখোভন স্থোনীয় সংক্রমণ আভছ) কথভ আসো বোংলোভেভশ/ভবভেশী
নোগভ আমো অভফভস/ বোসস্থোভন ভন টবতী থোভ । আভম ভ
ব?
চীন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কেশসমূহ (ভযখোভন স্থোনীয় সংক্রমণ আভছ) কথভ আসো বোংলোভেভশ/ভবভেশী
নোগভ হয়লই ভতভন কে ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত- এ থো সঠি নে। েোিো ভবগত ১৪ ভিয়নি ময়ধ্য
িীন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কেশসমূহ (ভযখোভন স্থোনীয় সংক্রমণ আভছ) কথয় এয়সয়েন তোয়িি জন্য
ি ো কময়ন িলুনভনম্নভলভখত সত ত
o কেিত আসো বোংলোয়িভশ/ভবয়িশী নোগভি েভি সুস্থ থোয় ন, তয়ব তোয় বোংলোয়িয়শ আগময়নি
ভিন হয়ত ১৪ ভিয়নি জন্য ‘ক োেোিোিোইন’ -এ বো সুস্থ ব্যভিয়িি কথয় পৃথ থো য়ত এবং
মোস্ক ব্যবহো
ভত বলুন।
o এ োন্ত প্রভয়োিন নো হভল তোভ ঘভ বোইভ যোওয়ো কথভ ভব ত থো ভত বলুন,
o সুস্থ ব্যভিভে কথভ মপভে ১ ভমটো (৩ ভফট) দূ ত্ব বিোয় োখভত বলুন, এবং
o বোভ বোভ হোত পভিষ্কোি (সোবোন-পোভন অথবো হযোন্ড স্যোভনটোইজোি ভিয়ে) িয়ত বলুন।
o িীন কেিত বোংলোয়িভশ/িীনো নোগভিয় ি োয়িো ভিতি েভি ভনয়ম্নোি উপসগ ি কিখো কিে জ্ব (১০০0 ফোভ নহোইট বো তো কবভশ),
 োভশ,
 গলোব্যথো,
 শ্বোস ি ইতযোভে
কসভেভে উভেভখত সোবধোনতোগুভলো কমভন চলুন এবং কেভ নো ভ ভন টস্থ স োভ
হোসপোতোভল, অথবো আইইভডভসআ হটলোইভন (01937000011, 01937110011,
01927711784, 01927711785) কযোগোভযোগ ভবন।



আমো অভফভস চীন /অন্যোন্য আক্রোন্ত কেশসমূহ (ভযখোভন স্থোনীয় সংক্রমণ আভছ) কথভ কলো আসভব,
আভম ভ
ব?
বতিমোয়ন েোিো িীয়ন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কিশসমূয়হ (কেখোয়ন স্থোনীে সংক্রমণ আয়ে) অবস্থোন িয়েন,
তোয়িিয় বোংলোয়িয়শ ভেিয়ত ভনরুৎসোভহত রুন। েভি বোংলোয়িয়শ প্রতযোবতিন অতযোবশ্য হে,
ি ো কময়ন িলুনকসয়ক্ষয়ত্র ভনম্নভলভখত সত ত

o েভি বোংলোয়িভশ/ভবয়িশী নোগভি সুস্থ অবস্থোে িীন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কিশসমূহ (কেখোয়ন স্থোনীে
সংক্রমণ আয়ে) কথয় কেিত আয়সন, তয়ব কিয়শ কেিোি পি কথয় তোয় ১৪ ভিয়নি জন্য
‘ক োেোিোিোইন’ -এ বো সুস্থ ব্যভিয়িি কথয় পৃথ থো য়ত এবং মোস্ক ব্যবহো
ভত বলুন।
o এ োন্ত প্রভয়োিন নো হভল তোভ ঘভ বোইভ যোওয়ো কথভ ভব ত থো ভত বলুন,
o সুস্থ ব্যভিভে কথভ মপভে ১ ভমটো (৩ ভফট) দূ ত্ব বিোয় োখভত বলুন, এবং
o বোভ বোভ হোত পভিষ্কোি (সোবোন-পোভন অথবো হযোন্ড স্যোভনটোইজোি ভিয়ে) িয়ত বলুন।
o কিয়শ কেিোি ১৪ ভিয়নি ময়ধ্য েভি িীন কেিত বোংলোয়িভশ/িীনো নোগভিয় ি োয়িো ভিতি
ভনয়ম্নোি উপসগ ি কিখো কিে জ্ব (১০০0 ফোভ নহোইট বো তো কবভশ),
 োভশ,
 গলোব্যথো,
 শ্বোস ি ইতযোভে
কসভেভে উভেভখত সোবধোনতোগুভলো কমভন চলুন এবং কেভ নো ভ ভন টস্থ স োভ
হোসপোতোভল, অথবো আইইভডভসআ হটলোইভন (01937000011, 01937110011,
01927711784, 01927711785) কযোগোভযোগ ভবন।



ক োন ক োন কেভশ ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত ক োগী পোওয়ো কগভছ?
এখয়নো পে িন্ত িীন, জোপোন, ফ্রোন্স, ভসংগোপুি, কেন, অয়েভলেো, যুিিোজয, মোলয়েভশেো, সুইজোিল্যোন্ড,
ভিয়েতনোম, নিওয়ে, ইতোলী, কনিোিল্যোন্ড, জোমিোনী, কক্রোয়েভশেো, ভেনল্যোন্ড, গ্রীস, কডনমো ,ি োনোডো,
সোন মোভিয়নো, ইয়দোয়নভশেো, থোইল্যোন্ড, ইিোন, আয়মভি ো, সংযুি আিব আভমিোত, ইসিোয়েল,
ডভমভন োন ভিপোবভল , িোিত, কলবোনন, ইকুয়েডি,আলয়জভিেো কিশগুভলয়ত ক োভিড-১৯ এি স্থোনীে
সংক্রময়ণি োিয়ণ আক্রোন্ত কিোগী পোওেো কগয়ে। এই কিশগুয়লো েোড়োও অন্য আয়িো অয়ন কিশ আয়ে
কেখোয়ন ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত কিোগী পোওেো কগয়ে, ভ ন্তু স্থোনীে সংক্রমণ হেভন। এই দুই ধিয়ণি কিয়শি
সংখ্যো ভিন ভিন আয়িো বোড়য়ে।



ভবয়িশ ভ্রময়ণ কগয়ল আভম ভ ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হভত পোভ ?
অতযোবশ্য নো হয়ল ভবয়িয়শ, ভবয়শষ য়ি, িীন/অন্যোন্য আক্রোন্ত কিশসমূয়হ (কেখোয়ন স্থোনীে সংক্রমণ
ি ো
আয়ে), বতিমোয়ন ভ্রমণ পভিহোি িো উত্তম। কে ক োন কিয়শ অতযোবশ্য ীে ভ্রময়ণ ভনম্নভলভখত সত ত
কময়ন িলুনo প্রয়েোজয়নি অভতভিি ঘয়িি বোইয়ি অবস্থোন িয়বন নো। জনসমোগম হে এি ম স্থোন েতদূি
সম্ভব এভড়য়ে িলুন।
o জীভবত বো মৃত জীবজন্তু কবিোয় নো হে এমন বোজোি সব িোবস্থোে এভড়য়ে িলুন।

o
o
o
o
o
o

িমি িন, ক োলোকুভল ইতযোভি কথয় ভবিত থোকুন।
আক্রোন্ত ব্যভিয়িি সংেশি এভড়য়ে িলুন।
অসুস্থ পশু/পোভখি সংেশি পভিহোি রুন।
মোে-মোংস িোয়লোিোয়ব িোন্নো য়ি খোয়বন।
সব িোবস্থোে মোস্ক ব্যবহোি িয়বন।
ঘন ঘন সোবোন-পোভন ভিয়ে হোত ধুয়বন (অন্তত ২০ কসয় ন্ড েোবৎ)।

কিয়শ ভেয়ি আসোি ১৪ ভিয়নি ময়ধ্য ২০১৯-এন য়িোনোিোইিোস-এি সংক্রময়ণি লক্ষণসমূহ (১০০০
েোয়িনহোইট/ ৩৮০ কসভিয়গ্রড-এি কবভশ জ্বি, গলো ব্যথো, োভশ, শ্বোস ষ্ট) কিখো ভিয়ল কিভি নো য়ি
আইইভডভসআি হটলোইয়ন (01937000011, 01937110011, 01927711784,
01927711785) কেোগোয়েোগ রুন।

 চীন বো অন্যোন্য কয সব কেভশ ভ োনো িোই োভস অভস্তত্ব পোওয়ো কগভছ কস সব কেশ কথভ ক োন ভচঠি/
পোভস িল/ পণ্য/ াঁচোমোল গ্রহণ ো ভ ভন োপে?
হযাঁ, এটো ভনিোপি। কযভহতু এই িোই োস মোনবভেভহ বোইভ কবভশেণ কেঁভচ থো ভত পোভ নো, সুত োং
উপদ্রুত কেশসমূহ কথভ আসো ক োন ভিঠি/ পোয়স িল/ পণ্য/ াঁিোমোল গ্রহণ োয় ক োন ঝভুঁ কনই।



ভডম ও গবোভে পশু মোংস ভ খোওয়ো যোভব?
মোংস, ভডম ও মোে সহ স ল খোবোি িোলিোয়ব িোন্নো য়ি খোয়বন।

 ক োভিড-১৯ ভনভয় আমোভে আতভিত হওয়ো ক োন ো ণ আভছ ভ ?
নো, ক োভিড-১৯ ভনয়ে আমোয়িি এই মুহূয়তি আতভিত হওেোি ক োন োিণ কনই। আমোয়িি কিয়শ এখয়নো
পে িন্ত ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত ক োন কিোগী পোওেো েোেভন। উপিন্তু, ক োভিড-১৯ সংক্রময়ণ কবভশিিোগ কক্ষয়ত্র
মৃদু উপসগ ি কিখো েোে। তয়ব প্রভতয়িোয়ধি জন্য ভনম্নভলভখত উপোেগুয়লো কময়ন িলুন o ঘন ঘন হোত পভ ষ্কো
o

রুন (সোবোন-পোভন অথবো হযোন্ড স্যোভনটোইিো ভেভয়)

োভশ ভশিোচো কমভন চলুন। হাঁভচ- োভশ কেয়ো সময় টিসুয ভেভয় বো বোহু িাঁয়জ নো -মুখ কেভ
োখুন, সোভথ সোভথ েো নো যুি পোভে টিসুয কফভল ভেন এবং হোত পভ ষ্কো ভ কফলুন

o যতদূ সম্ভব কচোভখ-নোভ -মুভখ হোত ভেভয় স্পশি
o

ো ও জ্ব / োভশ থো ভল তো

ো কথভ ভব ত থোকুন

োছো োভছ যোওয়ো কথভ ভব ত থোকুন

o আপনো যভে জ্ব / োভশ/ শ্বোস ি থোভ তভব সুস্থ ব্যভিভে

োছ কথভ দূভ থোকুন

o এই ক োগ মোনুে কথভ মোনুভে ছড়োভত পোভ , উপদ্রুত এলো োয় ভ্রমভণ সময় কয ক উ এই িোই োভস
আক্রোন্ত হভত পোভ । সুত োং এ োন্ত অতযোবশ্য ীয় ো ণ ছোড়ো ২০১৯ কনোভিল ভ োনো িোই োস
সংক্রমভণ প্রোদুিিোব চলভছ এমন কেভশ ভ্রমণ এভড়ভয় চলুন।
আপনো যভে জ্ব / োভশ/ শ্বোস ি থোভ ও আপভন যভে গত ১৪ ভেভন মভধ্য ২০১৯- কনোভিল ভ োনো
িোই োভস আক্রোন্ত ক োন কেভশ ভ্রমণ ভ থোভ ন অথবো ভ োনো িোই োভস আক্রোন্ত ক োন ব্যভি
সংস্পভশি এভস থোভ ন তভব কেভ নো ভ ভন টস্থ স োভ হোসপোতোভল কযভয় ভচভ ৎসভ শ ণোপন্ন
কহোন অথবো আইইভডভসআ হটলোইভন (01937000011, 01937110011, 01927711784,
01927711785) কযোগোভযোগ রুন। ডোিোভ সোভথ থো বলো সময় আপনো ভ্রমভণ ভবস্তোভ ত
ও সঠি ইভতহোস উভেখ রুন।
 আমোি ী ী িো উভিৎ নে?
ভনম্নভলভখত পদ্ধভতগুয়লো ক োভিড-১৯ এি ভবরুয়দ্ধ োে ি িী কতো নে-ই, বিং আপনোি জন্য ক্ষভতি োিণ
হয়ত পোয়িo ধূমপোন
o কেশীয় কিেি ঔেধ খোওয়ো
o অভন গুভলো মোস্ক প ো
o ভনভি ভনভি ঔেধ, ভবভশে ভ , অযোভন্টবোভয়োটি , কসবন ো
যভে আপনো জ্ব , োভশ এবং শ্বোস ি থোভ , তভব যত দ্রুত সম্ভব ভন টস্থ স োভ হোসপোতোল/
ভচভ ৎসভ শ ণোপন্ন হউন এবং অভতভ ি অসুস্থ হওয়ো ঝভুঁ
মোন। ভচভ ৎসভ
োভছ আপনো
সোম্প্রভত ভ্রমণ বৃত্তোন্ত পূণ িোঙ্গিোভব বলুন।

 ২২৯-ই য়িোনো িোইিোস এবং ক োভিড-১৯ ভ এ ?
নো, ২২৯-ই য়িোনো িোইিোস এবং ক োভিড-১৯ এ নে।
সো ো পৃভথবী মোনুে ভহউম্যোন ভ োনো িোই োস ২২৯-ই, এন এল-৬৩, ও ভস-৪৩ এবং এইচ ক ইউ-১
ভেভয় সোধো ণিোভবই আক্রোন্ত হভয় থোভ । ভ োনো িোই োস ২২৯-ই সোধো ণ জ্ব , সভে ি, োভশ ইতযোভে
ি নে।
উপসগ ি ততভ ভ । এই ভ োনো িোই োস ২২৯-ই বতিমোভন ক োভিড-১৯ এি সোয়থ সম্পভ ত
পক্ষোন্তয়ি, কনোভিল ভ োনো িোই োস (ক োভিড-১৯) শ্বোসতভে ক োগ সৃভি ভ এমন এ টি নতুন ধ ভণ
িোই োস যো আভগ খনও মোনবভেভহ পোওয়ো যোয়ভন। ভডভসম্ব ২০১৯ এ চীভন উহোন শহভ প্রথম এই
িোই োভস থো িোনো যোয়। েভি ক উ ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত কিশসমূয়হ (কে কিয়শ স্থোনীে সংক্রমণ হয়েয়ে
এমন কিয়শ) ভ্রমণ য়ি থোয় ন, অথবো ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত ক োন ব্যভিি সংেয়শি এয়স থোয় ন
এবং ভ্রময়ণি/সংেয়শিি ১৪ ভেভন মভধ্য েভি জ্বি (১০০০ েোয়িনহোইট বো তোি কবভশ), োভশ, গলোব্যথো,
শ্বোস ষ্ট ইতযোভি উপসগ ি তোি ময়ধ্য কিখো কিে, তয়ব ভতভন ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হয়লও হয়ত পোয়িন।

COVID-19
Frequently Asked Questions (FAQ)
 What is a coronavirus/ Novel coronavirus?
A novel coronavirus (nCoV) is a new respiratory virus that has not been
previously identified in humans. It was first reported in Wuhan, China in
December 2019.

 How does COVID-19 spread?
Coronavirus infects lower respiratory tract of human beings;
 Spreads via respiratory droplets (sneeze/cough/salivary
droplets/sputum/nasal discharge)
 Spreads through close contact with infected people

 When will you suspect that you are infected with
coronavirus?
Within the last 14 days, if you haveo Travelled to China or any other affected countries with local
transmission, or
o Come in contact with a COVID-19 infected person
And, if you experience any sign-symptoms like
 fever (≥ 100°F),
 sore throat,
 cough,
 difficulty in breathing
Please go to the nearest government health facility or contact through
IEDCR hotline (01937-000011, 01937-110011, 01927-711784, 01927711785) immediately.
If you become sicko To keep your family members safe, please stay in an isolated
room and wear a mask all the time

o DO NOT go outside unless it is absolutely necessary
o Maintain a distance of 1 meter (3 feet) from healthy persons
o Wash your hands frequently with soap and water or hand
sanitizer

 Can the COVID-19 be transmitted from person to person?
Yes, the COVID-19 can be transmitted from person to person.
The new coronavirus spreads primarily through contact with an infected
person through respiratory droplets generated when a person, for example,
coughs or sneezes, or through droplets of saliva or discharge from the nose.

 How can you keep yourself safe?
o Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer
o Maintain cough etiquette. When coughing and sneezing, cover
mouth and nose with flexed elbow or tissue – discard tissue
immediately into a closed bin and clean your hands with soap and
water or hand sanitizer.
o Avoid touching eyes, nose and mouth as far as possible
o Avoid close contact with healthy persons if you have respiratory
symptoms like fever, cough, sore throat, breathing difficulty
o Human to human transmission has been confirmed; anyone
travelling to an outbreak area can be infected by it. Therefore, avoid
all non-essential travels to China or any other affected country.
If you experience any sign-symptoms like fever (≥ 100°F), sore throat,
cough, difficulty in breathing and if you have a history of travelling to
China or any other affected countries, or came in contact with a coronavirus
infected persons, please go to the nearest government health facility or
contact IEDCR hotline (01937000011, 01937110011, 01927711784,
01927711785). Be sure to share your recent travel history with your health
care provider.

 How long is the incubation period?
The incubation period of 2019-nCoV is 2-14 days.

 How long does the virus survive outside human body?
Preliminary information suggests the virus may survive a few hours outside
human body. Simple disinfectants or washing hands with soap water or
hand sanitizer can kill the virus making it no longer possible to infect
people.

 Are there any specific medicines to prevent or treat COVID19?
Those infected with COVID-19 should receive appropriate care to relieve
and treat symptoms, and those with severe illness should receive optimized
supportive care. To date, there is no specific medicine recommended to
prevent or treat the novel coronavirus. Some specific treatments are under
investigation and will be tested through clinical trials. WHO is helping to
accelerate efforts to develop medicines to treat COVID-19 with a range of
partners.

 Are antibiotics effective in treating or preventing the
COVID-19?
No, antibiotics do not work against viruses, they only work on bacterial
infections. The novel coronavirus is a virus and, therefore, antibiotics
should not be used as a means of prevention or treatment. However, if you
are hospitalized for the COVID-19, you may receive antibiotics since
bacterial co-infection is possible.

 What is quarantine? What is isolation? What is the difference
between quarantine and isolation?
Quarantine separates and restricts the movement of people who were
exposed to a contagious disease to see if they become sick.
Isolation separates sick people with a contagious disease from people who
are not sick.
Difference: By ‘Quarantine’ apparently healthy people, who were
exposed to a contagious disease, are kept separated and their movements
are restricted. By ‘Isolation’ people sick with a contagious disease are
separated from healthy people.
By ‘Quarantine’, separated apparently healthy people are observed to see
if they become sick. By ‘Isolation’, sick people are kept separated so that
healthy people do not get infected from the sick.

 Is the test for COVID-19 available in Bangladesh?
Yes, the test for Coronavirus is available in Bangladesh. At present, the test
can be done only at IEDCR.

 Foreigners/Bangladeshi
people
returning
from
China/COVID-19 affected countries with local transmission,
work at my office/leave near my house. What should I do?
It is incorrect that all people, who are returning from China/COVID-19
affected countries with local transmission, either Bangladeshi or
foreigners, are infected with COVID-19. Those who have returned from
China/COVID-19 affected countries with local transmission, within last
14 days, please ask them to abide by the followingso Ask them for ‘self-quarantine’ or to keep separated from healthy
people and to wear mask constantly for 14 days,
o Request them not to move outside room unless essential,

o Keep a minimum distance of 1 meter (3 feet) from healthy persons
and
o Wash hands frequently with soap and water or hand sanitizer.
o If anyone of the returnees develop any sign-symptoms like





fever (≥ 100°F),
sore throat,
cough,
difficulty in breathing

Take above precautions, and
Advice to go to the nearest government health facility or contact through
IEDCR hotlines (01937-000011, 01937-110011, 01927-711784, 01927711785) immediately.

 Foreigners/Bangladeshi people, who work at my office will
return from China/other affected countries with local
transmission. What should I do?
Discourage people visiting/travelling presently in China/other affected
countries with local transmission to come back to Bangladesh right now.
However, if visit is mandatory for a Bangladeshi/foreigner, please follow
the below mentioned precautionso If the returnee is in apparent good health, please ask to keep him/her
‘quarantine’ or to keep separated from healthy people and to wear
mask constantly for a total of 14 days starting from the day of return
to Bangladesh.
o Request him/her not to move outside room unless essential,
o Keep a minimum distance of 1 meter (3 feet) from healthy persons
o Wash his/her hands frequently with soap and water or hand
sanitizer.
o Within 14 days of return, if anyone of the returnees develop any
sign-symptoms like
 fever (≥ 100°F),
 sore throat,
 cough,
 difficulty in breathing
Take above precautions, and

Advice to go to the nearest government health facility or contact through
IEDCR hotlines (01937-000011, 01937-110011, 01927-711784, 01927711785) immediately.

 What are the countries where infection with COVID-19 has
been detected?
China, Republic of Korea, Japan, France, Singapore, Spain, Australia, The
United Kingdom, Malaysia, Switzerland, Viet Nam, Norway, Italy,
Netherlands, Germany, Croatia, Finland, Greece, Denmark, Canada, San
Marino, Indonesia, Thailand, Iran (Islamic Republic of), The United States,
United Arab Emirates, Israel, Dominican Republic, Lebanon, Ecuador,
Algeria, India are the countries, where local transmission of COVID-19
has been detected. Besides these countries, there a good number of
countries which have imported COVID-19 cases only. The number of
affected countries and affected countries with local transmission is
increasing day by day.

 Can I get infected with COVID-19 if I travel abroad?
It is preferred not to travel abroad, especially China and other affected
countries with local transmission, unless it is absolutely necessary. For a
mandatory travel to China or any other country, please follow the
precautionso DO NOT stay outside room more than it is required. Avoid crowded
places as far as possible.
o Avoid going to markets known for selling live or dead animals.
o Avoid close personal contacts like handshaking, hugging etc.
o Avoid contact with infected persons.
o Avoid contact with sick animals/ birds.
o Consume well cooked fish or meat or eggs.
o ALWAYS use face mask
o Frequently wash hands with soap-water (at least for 20 seconds)
Within 14 days of returning to Bangladesh if you experience any signsymptoms of 2019 novel coronavirus infection (fever more than 100°F or

38℃, sore throat, cough, difficulty in breathing), please go to the nearest
government health facility or contact IEDCR hotline (01937-000011,
01937-110011, 01927-711784, 01927-711785) immediately.

 Is it safe to receive a package/ letter/ goods/ raw materials
from China or any other place where the virus has been
identified?
Yes, it is safe. People receiving package/ letter/ goods/ raw materials are
not at risk of contracting the new coronavirus.

 Can we eat eggs and meat of domestic animals?
All food stuff including meat, eggs and fish should be well cooked prior to
eating.

 Is there any reason that we should get panic of COVID-19?
No, there is no reason to get panic of COVID-19 right now. No case has
been found in Bangladesh till date. Mild symptoms are noted in most of
the occasions in case of infection. However, please follow the below
mentioned procedures for personal protectiono Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer
o Maintain cough etiquette. When coughing and sneezing, cover
mouth and nose with flexed elbow or tissue – discard tissue
immediately into a closed bin and clean your hands with soap and
water or hand sanitizer.
o Avoid touching eyes, nose and mouth as far as possible
o Avoid close contact with an infected person
o Avoid close contact with healthy persons if you have respiratory
symptoms like fever, cough, sore throat, breathing difficulty
o Human to human transmission has been confirmed; anyone
travelling to an outbreak area can be infected by it. Therefore, avoid
all non-essential travels to China or any other affected country

If you experience any sign-symptoms like fever (≥ 100°F), sore throat,
cough, difficulty in breathing and if you have a history of travelling to
China or any other affected countries, or came in contact with a coronavirus
infected persons, please go to the nearest government health facility or
contact IEDCR hotline (01937000011, 01937110011, 01927711784,
01927711785). Be sure to share your recent travel history with your health
care provider.

 Is there anything I should NOT DO?
The following measures ARE NOT effective against COVID-2019 and can
be harmful:
o Smoking
o Taking traditional herbal remedies
o Wearing multiple masks
o Taking self-medication such as antibiotics
In any case, if you have fever, cough and difficulty breathing seek medical
care early to reduce the risk of developing a more severe infection and be
sure to share your recent travel history with your health care provider.

 Are 229E coronavirus and nCoV 2019 (COVID-19) same?
No, 229E and nCoV 2019 (COVID-19) are not same. These are different.
People around the world commonly get infected with human coronaviruses
229E, NL63, OC43, and HKU1. The coronavirus 229E causes common
cold like symptoms. It is not related with present COVID-19 situation.
Whereas, novel coronavirus (COVID-19) is a new respiratory virus that
has not been previously identified in humans. It was first reported in
Wuhan, China in December 2019. COVID-19 causes fever (≥ 100°F), sore
throat, cough and breathlessness in persons who have travelled to COVID19 affected countries with local transmission, or have come in contact with
a COVID-19 infected person within the last 14 days.

