
৫  িদন  বা  তার  �বিশ  উপসগ�   থাকেল,
Budesonide Metered Dose
INHALER (MDI)/Dry Powder
Inhaler (DPI) িনন

ডা�ােরর  পরামশ�  অনুযায়ী  উপযু�
অ�াি�বােয়া�ক  খান

              এ�  এক�  পিরবত� নশীল  নিথ, 
              এ�েত  বত� মান  �ব�ািনক  �মােণর   
             িভি�েত  িনয়িমত  তথ�সংেযাগ  করা  হয়
I

পিরবােরর সবাই মা� প�ন 

গ�  না  পাওয়া  �াদ  না  পাওয়া

�র কািশ গলা  ব�থা  

শরীেরর  ব�াথা �াসক�

আপনার ডা�ােরর পরামশ� অনুযায়ী
িন�িলিখত িচিকৎসা করান

মাথাব�থা

 উপসগ�  সহ ব�ি�র সং�েশ�  আসা উপসগ�হীন

যারা ল�ণহীন �রাগীেদর  সং�েশ�  এেসেছন তােদর 
 পরী�া করা বাধ�তামূলক নয়

      পিরবােরর সদস�েদর �া�� পয�েব�ণ করা উিচত

�কািভড ১৯ এর িচিকৎসা এবং �হাম আইেসােলশন সং�া� নিথ 
(০৫.০১.২০২২ এ সংেশািধত)

উপসগ�িবহীন কনেট�সরা ৭ িদন বািড়েত পথৃক থাকেবন
উপসগ� থাকেল অ�ত ৭ িদন �কািভড ১৯ �টি�ং এর পর বািড়েত থাকেবন এবং অ�ত ৩ িদন �র না থাকেল �হাম আইেসােলশন �শষ করেবন

   
 
 
 
 
 

�কািভড-১৯ সে�হ ক�ন 
যিদ আপনার িন�িলিখত �কানও উপসেগ�র নত�ন
কের সূ�পাত হেয় থােক,  তাহেল এক� self -
test/RAT/RT-PCR পরী�া করান

শরীেরর তাপমা�া

 িনেজর য� �নয়ার সময় 
িনরী�ণ ক�ন

অি�েজন স�াচ� েরশন ৯৩% এর
�চেয় কম হেল আপনার ডা�ােরর
সােথ পরামশ�  ক�ন

আনুষি�ক �কামরিবিড� �যমন
 ডায়ােব�স এবং উ� র�চাপ
 এর ওষুধ ব� করেবন না  

অি�েজন স�াচ� েরশন < ৯৩% (এক ঘ�ার মেধ� ৩ � িরিডং)
�াসক� বা মাথা �ঘারা থাকেল
৩ িদেনর �বিশ �র (> ১০০℉) থাকেল 

Budesonide nebulizer ব�বহার
করেবন না
ডা�ােরর পরামশ�  ছাড়া অি�েজন
িসিল�ার ব�াবহার করেবন না

ঘের �কানাকুিন বায় ুচলাচেলর
জন� জানালা �খালা রাখনু 

�দেহর তাপমা�া (৬ ঘ�া অ�র) অি�েজন স�াচ�েরশন (অি�িমটার িদেয় ) 
 (৬ ঘ�া অ�র)

িক িক করেবন

অি�েজন চলাচল বাড়ােত বেুকর উপর
�েয় থাকুন ও �জাের �জাের  �াস িনন

Ministry of Health and Family Welfare

িক িক করেবন না

৬ ঘ�া অ�র অ�র  
 প�ারািসটামল ও কািশর ওষধু
�েয়াজন অনসুাের �হণ ক�ন

বািড়েত থাকুন হাত স�ািনটাইজ
ক�ন 

আলাদা থাকুন ও িব�াম
িনন

 সুপ, ফেলর রস , ডােবর  জল
ইতািদ পান ক�ন

Government of India

িচিকৎসা

AIIMS/ ICMR-COVID-19 National Task
Force/ Joint Monitoring Group (Dte.GHS)

িনরী�ণ 

গরম বাে�  ভাপ িনন
এবং /বা গরম জেল
গারেগল ক�ন

 

িন�িলিখত সমস�া হেল ডা�াির পরামশ�  িনন/হাসপাতােল যান
 

 

ডা�ােরর পরামশ�  ছাড়া CT-
Scan করােবন না


