কেরানার �কানও
সুেযাগ �নই

বা�ারা কীভােব ভাইরাস তাড়ােত সহায়তা করেত পাের

D
CLOSE

এ� এক� �রৗে�া�ল িদন, িক� রা�াঘাট খািল এবং চারিদেক নীরবতা িবরাজ করেছ।

�ুল

D
CLOSE

�দাকানপাট �খালা, িক� তাক �েলা খািল পেড় আেছ। �ুেলর �গইট ব� এবং রা�ায় একজন মানুষও �নই।
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�ুল ব�। আিমনা, অিলভার, �লইলা এবং আিরফ - সবাই ঘের আটেক আেছ। �লইলা িবর� কারণ তােদর ঘেরর বাইের যাওয়া
িনেষধ।
আে�ল কেরানা িক? �যটা িনেয় সবাই বলেছ। আমরা সবাই িক
মারা যাি�? অেনক মানুষ কে� ভু গেছ । আিম বাসায় থাকা
অপছ� কির এবং আমার ব�ুেদর সােথ �খলেত �যেত পারিছনা।
আমরা এখন কী করব?

আিরফ শা� হও। কেরানা এক� ভাইরাস। এ�
অন�সব �াসযে�র ভাইরােসর মেতাই এক�
ভাইরাস যা মানুেষর হািচ কািশর মাধ�েম ছড়ায়।
কেরানা স�েক� িব�ািরত জানার জন� �তামােক
এক� �মেসজ পাঠাব।

আেঙ্কল

আিরফ হতাশ এবং �ক করল একটা উ�র খুঁেজ �বর করেব। �স তার আে�ল �ক �ফান িদল িযিন একজন খুবই জনি�য় ডা�ার
এবং শহের কাজ করেছ।

কেরানা!!!!!!

আমরা �দখেত পাি� অিলভােরর জানালার সামেন এক� বল পেড় আেছ।
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�স বেল িচৎকার করেলা এবং �দৗড় পালােলা ।

অিলভােরর ক��র �েন সবাই বারা�ার িদেক ছু েট আসেলা।

এটা কেরানা নই । এটা !!
কেরানা খুবই �ছাট
এক� ভাইরাস, এ� এতটাই
�ছাট �য �তামার খািল �চােখ
�দখেত পারেব না, এক� মানুেষর
চু েলর �চেয় �ায় ১০০০ ভাগ �ছাট,
িক� এ� িবপদজনক। এ�
মানুষেক অসু� কের �ফলেত
পাের। এই �রাগ� �কািভড
১৯ নােম পিরিচত ।

আিম এ� আেগ �থেকই জানতাম।

অবশ� আিমনা, তু িম আেগ �থেকই জানেত।
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�তামার িক হেলা আিমনা ? �তামােক খুব
দ�ঃিখত মেন হে�।

আগামীকাল আমার �ছাট �বােনর জ�িদন। আমরা তার জন� এক� অনু�ােনর
পিরক�না কেরিছলাম। িক� আমার বাবা-মা �স� বািতল কের িদেয়েছ। এখন �স
কা�া করেছ এবং তার জন� আমার খুব খারাপ লাগেছ।

আমার মেন হয় না এক� �ছাট �মেয়েক জ�িদন পালন না করেত
�দওয়াটা �ক হে�। আমােদর আেশপােশর কােরারই এই ভাইরাস�
�নই। এর মােন আমরা সকেলই িনরাপদ।

ব�ুরা, এ� সতক� তার জন� ।
এখন সতক� থাকাটাই ভােলা।

কেরানা �কান সীমানা মােন না। সব জায়গায় আসেত পাের। আেমিরকা,
ইউেরাপ, বড় শহর, �ছাট শহর এমনিক �ােমও।
�ক বেলছ, আমরা শহের নািক �ােম থািক �সটা �কান ব�াপার না- ভাইরাস
� ােত পাের। শহের আ�া� হওয়ার স�াবনা �বিশ থােক কারণ
সবখােন �পৗছ
�সখােন সব সময় ভীড় থােক।
হঁ �া, যিদ কেরানা হেয়েছ এমন �কউ সু� মানুেষর আেশপােশ হািছ কািশ �দয়
অথবা হাত �মলায়, তাহেল সু� মানুেষর মেধ�ও কেরানা ছড়ােত পাের।
কেরানা মুখ, �চাখ এবং নােকর মাধ�েম তােদর শরীের �েবশ করেত পাের।
িক� আমরা িকভােব বুঝেত পারব কেরানার কারেণ অসু� হেয়েছ িকনা?
আমার মা আজেক সকােল একবার হঁ ািচ িদেয়িছল। �তামােদর িক মেন হয় �য
তার কেরানা হেয়েছ? �স িক মারা যােব?

একবার হঁ ািচ িদেয় িকছু �বাঝা যায় না । িক� এমনও হেত পাের �য তু িম
�মােটও অসু� �বাধ করছ না িক� �তামার মেধ� �কািভড ১৯ আেছ এবং
তু িম অন� মানুেষর মােঝ তা ছিড়েয় িদ� । এই কারেণই কেরানা অন�
ভাইরােসর �চেয় সহেজ ছিড়েয় পড়েছ ।

যিদ আমােদর শরীের কেরানা �েবশ কের তাহেল তা বংশবৃি� করেত পারেব। আমােদর শরীেরর
�রাগ �িতেরাধ �মতা এই ভাইরােসর সােথ লেড়, �য কারেণ আমােদর শরীেরর তাপমা�া বৃি�
�পেত পাের এবং কািশ হেত পাের। �যসব মানুেষর ইিতমেধ� শারীিরক সমস�া আেছ এবং যােদর
বয়স ৫০ �থেক ৬০ এর �বিশ �যমন আমােদর দাদা-দািদ, হাসান খুব সহেজই অসু� হেয় পড়েত
পাের। মােঝমেধ� তােদর জীবন বঁাচােনার জন� হাসপাতােল িচিকৎসা করার �েয়াজন হেত পাের।
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িক� তারপরও আিমনার �বােনর জন� আমার খারাপ লাগেছ। তার
জ�িদন পালন করেত পারা উিচত।
আিমনার িপতা মাতা �ক কাজটাই করেছ এবং �ধু তার �বানেক র�া
করেছ না বরং যারা জ�িদেনর অনু�ােন অংশ�হণ করত তােদরেকও
র�া করেছ।

বাসায় অব�ান কেরা এবং �ধুমা�
পিরবােরর সদস�েদর সােথ �মলােমশা
কর ।

�তামার দাদা দািদ �তামােদর সােথ থাকেলও
তােদর সােথ দ�র� বজায় রাখ।

বাইের �যও না যিদ না খুব �বিশ দরকার
হয় �যমন খাবার িকনেত যাওয়া।

এটােকই বলা হয় সামািজক দ�র� বজায় রাখা।
�ক আেছ। আিমনা �তামারও খুিশ হওয়া উিচত,
�তামার পিরবার সকলেক র�া করেছ।

এখন সামািজক দ�র� বজাই রাখা সবেচেয় �র��পূণ� কাজ ।এই ভাইরাস
�ক এিড়েয় চলার জন� এ� সবেচেয় কায�করী উপায়।এই কারেণ শহেরর
এবং �ােমর অেনক �ুল এখন ব� এবং িকছু িদেনর জন� �তামরা
�তামােদর ব�ুেদর সােথ �দখা করেত পারেব না।

আমার িপতামাতা বেলেছন, সামািজক দ�র� মােন হেলা মানুেষর িভড় এিড়েয় চলা। �কান
ধরেনর ভীড় করা যােব না

িসেনমা হল ব�

�কান �রে�ারঁায় খাওয়া যােবনা

�খলার মােঠ যাওয়া যােব
না

বড় �কান ��াট�স ইেভ� �নই

�ােম জমােয়ত হওয়া
যােব না

�কান জ�িদেনর অনু�ান করা
যােব না
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হঁ �া, িশকল �ভে� �ফেলা। খুব সতক� থােকা
এবং �তামার শরীের কেরানা �েবশ করেত
িদওনা।

কাউেক �েভ�া জানােনার সময় চু �ন, আিল�ন
এবং হাত �মলােনা �থেক িবরত থাকেত হেব।

এবং যিদ �তামার হািচ কািশ িদেত হয়
তাহেল �তামার �কােনাইেয়র ভােজ দাও ।

িক� আমরা সারা�ণ ঘের থাকেত পারেবা না।
আমােদর বাইের খাবার িকনেত িকংবা
ডা�ােরর কােছ যাওয়ার �েয়াজন হেত পাের।
তখন িক করব?

�ধু একটু হাসেব এবং বলেব, “হাই”

এবং ঘের �ফরার পর সব-সময় সাবান িদেয়
হাত ধুেব।
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তু িম �ক বেলছ অিলভােরর। িক� আমরা যখন
বাইের যাব তখন খুব সহজ িকছু িবষয় �মেন
চলেল কেরানার কবেল পড়ার ঝুঁিক কমােত পাির।

১.৫ িমটার দ�র� বজায় রাখ।

হঁ �া, সাবান এবং পািন িদেয় এভােব কমপে� 20
�সেক� হাত ধুেব ।

1. Palms

2. Back of hands

3. Between ﬁngers

4. Back of ﬁngers

5. Thumbs

6. Fingertips

এভােব হাত সাবান িদেয় হাত পির�ার করেল
কেরানা থাকেত পারেব না।
7. Wrists
যিদ �তামার আেশপােশ পািন এবং সাবান না থােক, তাহেল
অন� �কান জীবাণুনাশক উপাদান ব�বহার করেত হেব এবং
যত�ণ পয�� হাত ধুেত পারেব না তত�ণ সেব�া� �চ�া করেব
হাত িদেয় মুখ �শ� না করেত।

ব�ুরা, যিদ আমরা সকেল িমেল আমােদর মেধ� কেরানা আসেত বাধা িদই এবং
অন�েদর মেধ� না ছড়ায়, তাহেল কেরানা ছিড়েয় পড়া কমােত পারেবা। ততিদন
পয�� আমরা ঘেরর িভতের করা যায় এমন �খলাধুলা করেত পাির, বই পড়েত
পাির এবং আমােদর বািড়র কাজ করেত পাির। আমরা যা জািন তা আমােদর
পিরিচত সবাই �ক জািনেয় িদব। আমরা দলব�ভােব কেরানা ভাইরাস �িতেরাধ
করেত পাির।
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আিম আমার পিরিচত সকলেক �মেসজ কের
িদব ।

আিম আমার িপতা-মাতােক বলব তারা
যােত তােদর সব ব�ুেদর �ফান কের জািনেয়
�দয়।

আমরা �যেহতু সকেল একে� মুকািবলা করব, চেলা
আমােদর �িতেবশীেদর এসব তথ� জানাই।

ক

থা
া

পরবত� িদন...

িনেজেক এবং িনেজর আেশপােশর সকলেক
র�া করার জন� সব সময় মেন রাখেব!
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