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১। কর োনো-ভোই োস মূলতকোরক বরল?

কর োনো ভোই োস মূলত একই শ্রেণী অণুজীবসমূরে সমষ্টি শ্রেগুরলো অতত কু্ষদ্রোততকু্ষদ্র

শ্র োগ (সোধো ণ ঠোন্ডো) শ্রেরক শুরু কর নোনো ধ রন জষ্টিল শ্র োগ শ্রেমন পোলরমোনোত  

প্রদোরে মত শ্র োগ শ্রেমন তমডল ইস্ট শ্র স্পোয়োর রিো ী তসনড্রম (Middle East Respiratory

Syndrome, MERS) এবং তসতভয়ো এযোতকউি শ্র স্পোয়োর রিো ী তসনড্রম (Severe Acute

Respiratory Syndrome, SARS).। এই নতুন প্রজরে (Novel Coronavirus COVID-19)

ভোই োসষ্টি শ্রেিো চোয়নো উেোন শের উৎপতি লোভ কর রে তো পূরব ে শ্রেরকোন শ্রেণী বো

তবদযমোন ধ ণগুরলো শ্রেরক সমূ্পন েরূরপ আলোদোভোরব আতবভূেত েওয়ো অতনতদেি

ববতশিযসম্পন্ন অণুজীব (Virus)।

১| স োসর র োগী রেরক র োগী রবস্তৃরত

শ্রকোন আক্রোন্ত বযক্তি বো বযক্তিবরগ ে েোতে-কোতশ, কফ, বো

শ্বোস-প্রশ্বোরস মোধযরম আক্রোন্ত বযক্তি শ্রেরক অনযোনযরদ 

মোরে েডোয়।

২| বোয়ু মোধ্যরম ছড়োরনো

শ্রকোন আক্রোন্ত বযক্তি বো বযোক্তিবরগ ে দ্বো ো বোয়ু দূতিত েরল

ওই দূিরণ মোধযরম সুস্থ মোনুরি মরধয েতডরয় পরড।

৩| সংস্পরশ ে মোধ্যরম ছড়োরনো

আক্রোন্ত বযক্তি জীবোণু েতদ শ্রকোন বস্তু উপ জরম

েোরক এবং ওই জরম েোকো বস্তু উপ সুস্থ মোনুিজন

চলোরফ ো কর তোেরলও একজন সুস্থ মোনুিও আক্রোন্ত

েরত পোর শ্রচোখ, নোক, কোন ও মুরখ মোধযরম জীবোণু 

অনুপ্ররবরশ মোধযরম।

নতুন প্রজরে কর োনো-ভোই োস
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2২| এই কর োনো ভোই োস ছড়োরনো মোধ্যমগুরলো। 2
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COVID-19
(www.thepaper.cn)

২| এই কররোনো ভোইরোস 
ছডোরনোর মোধ্যমগুর ো। 
(www.kaixian.tv)

MERS
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এই ভোইরোরস আক্রোন্ত হওযোর সোধ্োরণ  ক্ষণ গুর োর মরধয সোধো ণ েোতে-কোতশ, জ্ব , অবসোদ,

ওঅনযোনয সোধো ণ লক্ষণগুরলো তদরয় শুরু েয়। তকেু তকেু শ্র োগী শ্রেোি লক্ষণগুরলো শ্রেরক শুরু

েয় এমনতক অরনক সময় শ্রকোন লক্ষণই শ্রচোরখ পডো মত েোরক নো। জষ্টিল লক্ষণগুরলো 

মরধয তীব্রত শ্বোসকি (Acute Respiratory Distress Syndrome), শ্রসতিক শক, ও েজমজতনত

উপসগ ে শ্রদখো েোয়। ইদোনীংকোরল চীরন এই ভোই োস শ্রকসগুরলো শ্রেরক শ্রদখো েোয় শ্রে

শ্র োগীরদ মরধয আরগ শ্রেরকই উপসগ েগুরলো শ্রদখো েোয়। এবং তুলনোমূলকভোরব খুব অল্প

সংখযক শ্র োগীই খুব মো োত্মকভোরব আক্রোন্তঅেবো মৃতুয মুরখ পততত েয়।

উপর উরেতখত উপসগ েগুরলো বোরদ আ ও তকেু অস্বোভোতবক লক্ষণ লক্ষ ক ো েোয়। শ্রসগুরলো

তনরে বতণ েত শ্রেোল।

১. কু্ষধো মন্দো, শোত  ীক দুব েলতো, বতম বতম ভোব অেবো বতম েরয় েোওয়ো, এমনতক ডোইত য়োসে

ইতযোতদ।

২. স্নোয়ুতবক তদক শ্রেরক বলরত শ্রগরল মোেো বযোেো তদরয় শুরু েয়।

৩. হৃদর োরগ তদক শ্রেরক বুক ধ ফ ক ো ও বুরক শ্রভত বযোেো ক ো।

৪. শ্রচোরখ দৃষ্টি প্রদোে।

৫. শ ীর  তপেরন তনরচ তদরক সোমোনয শ্রপশীপ্রদোেও লক্ষণীয়।
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সংক্রমরে 

লক্ষে
সোধ্ো ে ঠোন্ডো লোগো রনোরভল কর োনো-ভোই োস

শ্বোসপ্রস্বোশ সোধো ণ অবস্থো েোরক
ঘন ঘন শ্বোসপ্রস্বোশ তনরত েয় এবং

কষ্টঠন েরয় পরড শ্বোসপ্রস্বোরশ কোজ।

কোতশ (কফ) অরনক পর জোনো েোয়।

মো োত্মকভোরব লক্ষণীয় শ্রেগুরলো

শুকনো কোতশ ও গলো শুতকরয় েোওয়ো 

মরধয তদরয় শুরু েয়।

জ্ব 

সোধো ণত ৪৮-৭২ ঘণ্টো মরধয

তচতকৎসো মোধযরম আর োগয

লোভ ক ো েোয়।

৭২ ঘণ্টো উরধ েএই জ্ব স্থোয়ী েরয়

েোরক।

শোত  ীকঅবস্থো
ঘুম ও খোওয়ো দোওয়োরত সোমোনয

পত বতেন লক্ষয ক ো েোয়।

জীবনী-শক্তি, ঘুম ও কু্ষধো মো োত্মক

 করম হ্রোস পোয়।

অনযোনয -------
এই শ্র োগ শনোিকো রণ ২-১৪ তদন

সময় লোগরত পোর ।

এই নতুন প্রজন্মের ভাইরাস দ্বারা
আক্রান্তজননত ননউন্ম াননয়া হওয়ার ক্ষণসস হহ


