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কররোনো ভোইরো তক ? 

িররোেো ভোইরো  েতুে ভোইরোগুডর মরযের এির্ট ভোইরো যো অেে নিোরেো প্রোণীর নথরি মোেব লরীরর 

ংক্রডমত য়।  অতীরত এই ভোইরো োযোরণ ডিিিোডল বো গম্ভীর Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV)(2) এর িোরণ ডছ। SARS 

ংক্রমণ ডরভট(Civet) প্রজোডতর নবড়ো নথরি এবং MERS নরোরমডোডর(Dromedary) উট নথরি মোেব লরীরর 

এরডছ। 

COVID 19  এির্ট েতুে(Novel) যররণর CoV যো 2019 োর প্রথম বোর মোেব লরীরর েজরর আর। 

আডবষ্কোররর পর নথরি CoV ভোইরো এর েোম অরেিবোর পডরবতি ে িরো য়। 2019 এর নলরর ডিরি ডচরের 

উোে লরর েতুে β -িররোেো ভোইরো এর আডবষ্কোররর পর, WHO (ডবশ্বস্বোস্থ্ে ংস্থ্ো) 12ই জোেুয়োডর 2020 োর 

এর্টরি 2019 েরভ িররোেো ভোইরো েোরম ডচডিত িররে। পরর 11ই ন ব্রূয়োডর এর্টরি িররোেো ভোইরো নরোগ 

২০১৯ বো COVID19 েোরম ডচডিত িররে । ওই ডিরেই WHO এর The Coronavirus Study Group of the 

International Committee on Taxonomy of Viruses SARS-CoV-2 েোমর্ট প্রস্তোব িরর। 

WHO (ডবশ্বস্বোস্থ্ে ংস্থ্ো) এর্টরি এির্ট পৃডথবীবেোডপ নরোগ েোরম ডচডিত িরররছ এবং ংক্রোডমত নরোগীর ংখ্েো 

প্রডতডিে বেোপি োরর বৃডি পোরে। 
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COVID-19, SARS বো MERS এর নথরি অরেি নবলী ংক্রোমি। এর্ট এি জে মোেু নথরি অেেজরের মরযে 

ছড়োয় রপরট(Droplet Infection) এর বো রোডর ংস্পরলির মোযেরম। এই নরোরগর প্রিোল নপরত 2 ডিে নথরি 2 

প্তো পযিন্ত ময় োরগ (োযোরণত 3 নথরি 7 ডিে ) । 

ভোইরো: অল্প তকছু েথ্য 

 ভোইরো নিোরেোও জীডবত জীব েয়। ভোইরো  চডবির স্তরর(Layey of Lipid) ঢোিোএির্ট নপ্রোর্টে 

অণু(RNA)। ভোইরো যখ্ে নচোখ্, েোি বো মুরখ্র নিোরর(Buccal mucosa) মোযেরম মোেুরর লরীরর 

প্ররবল িরর তখ্ে নিোরর নজরের্টি নিোরডর পডরবতি ে িরর নিো গুডরি আক্রমণিোরী(Aggressor) বো 

গুণি(Multiplier) নিোর রূপোন্তডরত িরর। 

 নযরতু ভোইরো জীডবত েয় তোই ভোইরো নি মোরো যোয় েো ডিন্তু মরয়র োরথ ক্ষয় য়। ভোইরোরর ক্ষয় 

িত মরয় রব তো তোপমোত্রো, আৰ্দ্িতো এবং নিোে বস্তুরত নরগ আরছ তোর উপর ডেভি র িরর। 

 ভোইরো খ্ুব ভঙ্গরু, শুযুমোত্র বোইররর নমোটো চডবির স্তররর(Fat Layer) উপর ডেভি রলী। এই িোররেই 

োবোে(Soap) বো ডডটোররজন্ট  বি নেষ্ঠ প্রডতররোযি। োবোরের ন েো চডবি নি িোটরত পোরর। এই জেে 

িমপরক্ষ 20 নরিন্ড যরর ঘর ঘর োত নযোয়ো প্ররয়োজে যোরত যরথষ্ট ন েো য়। বোইররর চডবির স্তর গর 

নগর ডভতররর নপ্রোর্টে অেু নবডররয় আর এবং নভরঙ যোয়। 

 অডযি তোরপ  েোট গর যোয়, তোই োত নযোবোর বো িোপড় িোচোর জেে 25 ডডগ্রী নডয়ো এর নবডল 

তোপমোত্রোর জরর বেবোর িরো িরিোর। এছোড়োও গরম জর োবোরের ন েো ভোরো য়, তো আরও 

উপিোডর। 

 60% এর নবডল আরিো বো আরিো ডমক্সচোর নযরিোরেো  েোট নি গোরত পোরর, ডবরল িরর 

ভোইরোরর বোইররর স্তর। 

 1 অংল ডিচ ও 5 অংল জরর ডমেণ নযরিোে নপ্রোর্টে নি গোরত বো ডভতর নথরি ভোঙরত পোরর। 

 োবোে, আরিো বো নলোডরে ছোড়োও অডক্সরজেযুক্ত জ(Oxygenated Water) ও ভোইরো নপ্রোর্টে নি 

েষ্ট িররত পোরর ডিন্তু ইো খ্ুব শুি ওয়ো িরিোর এবং ইো ত্বরির জেে ক্ষডতিোরি। 
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 নযরতু ভোইরো জীডবত েয় তোই এডন্টবোরয়োর্টি এর প্ররয়োরগ নিোরেো িোজ য় েো। 

 ভোইরো পডররবরলর ঠোন্ডো নত এবং লীততোপ ডেয়ডিত ঘর বো গোডড় নত ডস্থ্ডতলী থোিরত পোরর। ভোইরো 

নি ডস্থ্ডতলী থোিরত আৰ্দ্িতো এবং অন্ধিোর োোযে িরর। ুতরোং আৰ্দ্িতোীে, শুিরেো, গরম এবং 

আরোডিত আবোওয়ো ভোইরোরি তোড়োতোডড় েষ্ট রত োোযে িরর। 

 UV Light ভোইরো নপ্রোর্টে নি েষ্ট িররত ক্ষম। Mask নি UV Light দ্বোরো ডজবোণুমুক্ত িরর 

পুেবিেবোর িরো নযরত পোরর। UV Light নি তিি তোর রঙ্গ বেবোর িরো িরিোর িোরণ ইো ত্বরির 

নিোোরজে(এি যররের নপ্রোর্টে) নিও নভরঙ ন র যো পরর ত্বরির বডররখ্ো এবং িেোন্সোর এর িোরণ পযিন্ত 

রত পোরর। 

 ভোইরো ুস্থ্ ত্বরি প্ররবল িররত পোরর েো। 

 নযরতু ডভডেগোর ভোইরো এর বোইররর  েোট নি গোরত পোরর েো তোই ইো বেবোরর নিোরেোও োভ য় েো। 

 মিে পোরে বো বেবোরর নিোেও োভ য় েো িোরণ মরি 40% এরিো থোরি ডিন্তু ভোইরো নি েষ্ট িরোর 

জেে িমপরক্ষ 60% এরিো এর প্ররয়োজে। 

 60% এরিো যুক্ত েোন্ড োডেটোইজোর্ বেবোর িরুন্। 

 বন্ধ বো অবরুি ঘরর ভোইরোরর ঘেত্ব নবডল থোরি, নখ্োো নমো এবং আরো োওয়ো যুক্ত ঘরর ভোইরোরর 

ঘেত্ব নবল িম থোরি। 

কররোনো ভোইরো এবং তকডতনর ক্ষতে : 

SARS এবং MERS এর প্রোিভুি োরবর ময় ডিডডের নযোগূত্র নরোগী মৃতুের এির্ট স্বোযীে ূচি ডছ। ঠিি এই 

িোররেই COVID-19 ংক্রমরের নক্ষরত্রও ডিডডের নযোগুত্র বেোপোরর ডবরল মরেোরযোগ নিওয়ো িরিোর। 

ডচে ও িডক্ষণ নিোডরয়োর অডভজ্ঞতো নথরি ক্ষে িরো নগরছ নয 30 নথরি 60% নরোগীর মূরত্র নপ্রোর্টে ডেষ্ক্রমণ এবং 

15-20% নরোগীর AKI(Acute Kidney Injury) নিখ্ো যোয়। AKI ডবডভন্ন িোররে নযমে ডডোইররলে, নপড, 

নপইে ডিোর ওুরযর(উিোরণ : ডেডবিচোরর Ibuprofen জ্বর িমোরেোর জেে বেবোর) অডযি নবরের  র রত 

পোরর। নরোরগর অগ্রগডতর রঙ্গ Multi Organ Failure Stage এ ডিডডের ক্ষডত ক্ষে িরো যোয়। এই মরয় 
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ডোয়োডড এর মোযেরম নরোগীর ডচডিৎো িরো য়, যডি নরোডগর োডবিি অবস্থ্োর উন্নডত য় তোর ডিডডে ও 

পুেরোয় িোজ িররত শুরু িরর। এখ্ে এটো নিখ্োর ডবয় নয এর মরযে িত জে নরোগীর ডিডডে ডচরতরর ডবি 

রয় CKD(Chronic Kidney Disease) নত রূপোন্তডরত রয় যোয়। 

তকডতনর করোগীরদর কররোনো ভোইরো ংক্রমরনর ঝুুঁ তক : 

ডিডডের নরোগ এির্ট েে িডমডেরিব ডডডজজ(NCD) এবং বতি মোরে ডবরশ্ব ৮৫ নিোর্ট নরোগ এর ডলিোর। প্রডত 

িল জে প্রোপ্তবয়স্ক বেডক্তর মরযে এিজে ক্রডেি ডিডডে ডডডরজর নরোগী। ক্রডেি ডিডডে ডডডরজর নরোগীরির 

িররোেো ভোইরো ংক্রমরের ম্ভোবেো অরেি নবলী এবং ডিডডের ক্ষডত বোর আলংিো নবলী। ইোর িোরণ 

ডিডডের নরোগীরির নরোগ প্রডতররোয ক্ষমতো িম। ডিডডে ট্রোন্সপ্লোন্ট, নেররোর্টি ডেররোম এবং SLE’র নরোগীরো 

যোরো ইডমউরেো োরপ্ররন্ট ওুয নবে িররে তোরিরও িররোেো ভোইরো ংক্রমরের ম্ভোবেো নবলী। যডিও 

আমোরির িোরছ এ বেোপোরর খ্ুবই িম তথে আরছ, তবুও ইেফু্লরয়েজো মোমোডরর অডভজ্ঞতো নথরি এটো নবোঝো যোয় 

নয এই মস্ত নরোগীরির ংক্রমে র তো খ্ুব তীব্র রত পোরর। 

ডেম্নডডখ্ত িলর্ট োবযোেতো অবলেই ডিডডের নরোগীরির অবম্বে িরো উডচত ডেরজরিররি িররোেো ভোইরো 

ংক্রমে নথরি িরূর রোখ্রত বো বোাঁচোরত। 

1. বোর বোর োবোে ডিরয় োত যুরত রব বো এরিো যুক্ত েোডেটোইজোর বেবোর িরুে। িররোেো ভোইরোরর 

ংক্রমে নথরি ডেরজরি বোাঁচোরত এর্ট খ্ুবই গুরুত্বপূণি। 

2. যূমপোে এবং মিেপোে নথরি ডবরত থোকুে িোরে এগুড নরোগ প্রডতররোয ক্ষমতো িডমরয় নিয়  র তীব্র 

COVID ংক্রমে রত পোরর। 

3. িোড ুগোর নি ডেয়িরে রোখ্ুে। অডযি িোড ুগোর নরোগ প্রডতররোয ক্ষমতো িমোয়  র ংক্রমরের 

ম্ভোবেো নবরড় যোয়। 

4. োমোডজি িরূত্ব(Social Distancing) বজোয় রোখ্ুে : ডবেো প্ররয়োজরে নোি জরের রঙ্গ নমো নমলো 

িররবে েো। এিোন্ত প্ররয়োজরে িম িরর 3  ুরটর িরূত্ব বজোয় নররখ্ অল্প মরয়র জেে নিখ্ো িরুে। 
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5. বোডড়রত বো পোরিি  ডভড় নথরি িরূর নথরি ডেয়ডমত লরীর চচি ো িরুে। ডেয়ডমত লরীর চচি ো লরীররর নরোগ 

প্রডতররোয ক্ষমতো বোড়োরত োোযে িরর। ডেয়ডমত শ্বো প্রস্বোরর বেোয়োম বো নযোগ বেোয়োম িরর  ু ুরর 

নরোগ প্রডতররোয ক্ষমতো বোরড়। 

6. নেররোডজস্ট এবং ডেউডট্রলডেস্ট এর পরোমলি অেুোরর এডন্ট অডক্সরডন্ট যুক্ত স্বোস্থ্েির খ্োবোর খ্োে। 

প্রোিৃডতি ভোরব নপ্রোবোরয়োর্টি ও এডন্টঅডক্সরডন্ট যুক্ত খ্োবোর নযমে িই, আিো, ুি বো বোাঁযোিডপ খ্োওয়ো 

প্ররয়োজে। 

7. প্রচুর পডরমোরে জ খ্োে। জ পোরের ময় ভোইরো গোর নথরি জরর রঙ্গ নপরট চর নযরত পোরর  র 

 ু ুর ংক্রমরের ম্ভোবেো িরম। মোেুরর নপরটর অেোডড ভোইরো ও বেোিরটডরয়ো নি ধ্বং িররত 

ক্ষম। 

8. ডেউরমোিক্কো ভেোিডে অবলেই োগোরবে িোরে ইো অেেোেে আেুডঙ্গি ংিক্রমরের ম্ভোবেো িমোয়। 

9. িররোেোর আতরে ডোয়োডড বো ওুয বন্ধ িররবে েো। ডোয়োডড বো ডোক্তোর বোবুর রঙ্গ নিখ্ো িররত 

োপোতো বো ডলডেি নযরত র অবলেই মোস্ক এবং চলমো পরর যোরবে। ব মরয় বোর মোস্ক পরোর 

প্ররয়োজে নেই। নযখ্োরে ম্ভব নটড িেোরটলোে(পরোমলি) এর নচষ্টো িরুে যোরত োপোতো বো ডলডেি 

িম নযরত য়। 

10. আবলেি ওুয নবলীডিরের িরর ডিরে রোখ্ুে। যডি আপডে আপেোর ওুরযর ব্রেোন্ড েো পোে তোর অেে 

ব্রেোন্ড বেবোর িরুে ডিন্তু ওুয নবে বন্ধ িররবে েো। 

তকডতনর করোগী ও করোগীর বোতির তরজরনর তক তক েকক েো অবম্বন করো প্রর োজন ? 

িররোেোর ংক্রমে নথরি ডেরজরি ও পডরজেরি বোাঁচোরত এিজে ডিডডের নরোগীর ডেম্নডডখ্ত োবযোেতো 
অবম্বে িরো িরিোর : 

 বোর বোর োে ধুরে রব : 

 ডেয়ডমত অন্তত ২০ নরিন্ড যরর ভোরো িরর োবোে ও জ ডিরয় োত যুরত রব ডবরল িরর বোইরর 

নথরি ঘুরর আোর পরর, নলৌচোয় বেবোর িরোর পরর, োাঁডচ, িোডল বো েোি ঝোড়োর পরর। 
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 োবোে ও জ েো পোওয়ো নগর 60% এরিো যুক্ত েোন্ড েোডেটোইজোর বেবোর িরুে। 

 বডড ফু্লইড বো মরর মোযেরম ভোইরো ছড়োরত পোরর। বোর বোর োত যুর তো প্রডতত িরো ম্ভব। 

 ক োখ, নোক বো মুরখ োে কদও ো কথ্রক তবরে থ্োকুন : 

 আমরো প্রডত ডেয়ত ডবডভন্ন জোয়গোয় োত ডিরয় থোডি। োত যডি নিোরেো ংক্রডমত ডজডেরর ংস্পরলি 

আর আর নই োত যডি নচোখ্, েোি যোে মুরখ্ নঠিোই তোর ভোইরো আমোরির লরীরর নঢোিোর 

ুরযোগ নপরত পোরর। ডোেোডত নোরিরো বোম োত বেবোর িররত পোররে। 

 তনরজর রে অনয মোনুরর মরধয দরুুত্ব বজো  রোখুন : 

 োাঁচরছে বো িোলরছে এমে বেডক্তর নথরি অন্তত 3  ুট িরূত্ব বজোয় রোখ্ুে। 

 িোরণ মোেুরর োাঁডচ বো িোডলর রঙ্গ রপরট ডেষ্কোডলত য় যোর মরযে ভোইরো থোিরত পোরর। এর 

মরযে যডি নিউ COVID 19 এর নরোগী ে তোর তোর লরীর নথরি ডেষ্কোডলত রপরট আমোরির 

লরীরর প্ররবল িরর ংক্রমে িররত পোরর। 

 বেবহৃত জোমোিোপড়, চোির ইতেোডি ঝোড়রবে েো। COVID 19 োযোরণত জোমোিোপরড়র উপরর 3 

ঘন্টো, তোমোর বো িোরঠর উপরর 4 ঘন্টো, ডপচরবোরডি র উপরর 24 ঘন্টো, অন্নোেে যোতুর উপরর 48 ঘন্টো 

এবং প্লোডষ্টি এর উপরর 72 ঘন্টো পযিন্ত ডক্রয় থোিরত পোরর। এর মরযে এগুরোরি েোড়োর বো ঝোড় ু

ডিরয় ঝোড়র রপরট ওয়োরত চর আরত পোরর এবং আমোরির েোি ডিরয় ঢুরি ংক্রমে িররত 

পোরর। 

 ভো শ্বো প্রশ্বোরর দ্ধতে অনুরণ করুন: 

 আপডে বো আপেোর পডরবোরবর ির োাঁডচ বো িোডলর ময় কুেুই বো র্টু নপপোর ডিরয় েোি ও মুখ্ 

নঢরি রোখ্রবে। বেবহৃত র্টু রঙ্গ রঙ্গ ঢোিেোযুক্ত ডোস্টডবরে ন র ডিে। 

 ঘর বোতি তরষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত রোখুন : 

 বোডড়রত ঘেঘে বেবহৃত ডজডেপত্র নযমে নটডব, িরজোর োত, ববিেুডতি ুইচ, নমোবোই ন োে, 

নলৌচোয়, নবডে ইতেোডি ডেয়ডমত ভোরব নে বো ডভরজ িোপড় ডিরয় পডরষ্কোর িরুে। 
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 এই গুডরি ডেয়ডমত পডরষ্কোর রোখ্র আমরো COVID 19 এবং অন্নোেে ভোইরো নথরি ডেরজরির নি 

বোাঁচোরত পোডর। 

 তবমোন ও জোোরজর অপ্রর োজনী  যোত্রোর কথ্রক তবরে ও তভি কথ্রক দরূর থ্োকুন: 

 ডভড় এবং িম বোয় ুচোচ যুক্ত জোয়গোরত যডি নিোরেো COVID 19 ংক্রডমত বেডক্ত থোরি তোর 

ুস্থ্ বেডক্তরির মরযে ভোইরো ংক্রমরণর ম্ভোবেো নবরড় যোয়। 

 COVID 19 প্রোিভুি োরবর ময় যেটো ম্ভব বোতিরেই থ্োকুন। এরত আপেোর ংক্রডমত বোর ম্ভোবেো 

অরেিোংরলই িরম যোরব। 

 আপেোর নপ্রডিপলে অেুযোয়ী ওুধ কবন বন্ধ কররবন নো। ডিছু ওুরযর ভোইরো ংক্রমরণর উপরর 

ভোরো ডেয়িণিোরী প্রভোব থোিরত পোরর। 

 আনোর প্রর োজনী  ওুধ মজেু করর রোখরবন যোরত আপেোর ওুয নবে নিোরেো ভোরবই বন্ধ েো 

য়। 

ডোক্তোর বোবুর রে রোমলক  োতর  যোও ো তক প্রর োজন ? 

বতি মোে মরয় ডোক্তোর বোবুর পরোমলি মত ইডমউরেোোরপ্রেোন্ট ওুরযর নডোজ এিটু ঠিিঠোি িরর নেওয়ো 

িরিোর। আমোরির পরোমলি  : 

 োোেো তভতজট কথ্রক তবরে থ্োকুন। পডরবরতি  নটড িেোরটলোে িরুে। এিোন্তই োপোতো 

বো ডলডেি নযরত র নখ্োরে যতটো ম্ভব িম ময় থোিোর নচষ্টো িরুে। 

ককোন ককোন ওুরধর বজক ন করো প্রর োজন ? 

প্রোথডমি তথে নথরি জোেো নগরছ, নয মস্ত নরোগী NSAID এর নবে িররে তোরির COVID 19 ংক্রমণ র 

ডচডিৎো নত িম োড়ো পোওয়ো যোয়। ুতরোং flu এর মরতো উপগি নিখ্ো নগর পেোরোডটোম নবে িরুে। 

আমোরির পরোমলি  ACEI ও ARBS নবে চো ুরোখ্রবে। যডিও ACEI ও ARBS বেবোর ডেরয় ডিছু ডচন্তো 

আরছ, তবুও এখ্েই এগুরোরি বন্ধ িরোর স্বপরক্ষে নিোরেো তথে নেই। এই ওুয গুডর নপ্রোর্টে ইউডরয়ো এবং 

রক্তচোপ িমোরেোর ক্ষমতো, তোডিি ঝুাঁ ডির নথরি অরেি নবলী। ইউররোডপয়োে নোোইর্ট অ  িোডডি ওডজ ও 
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অেেোেে ববজ্ঞোডেি ংস্থ্ো নখ্োোখ্ুড বররছে নয ACE -2 বেবোর এবং COVID 19 এ মৃতুের মরযে ম্পিি  

নেই।  

করোগীর তরবোর তরজনরদর ুস্থ থ্োকোর উো  : 

1. মস্ত ডোয়োডড এর নরোগীর পডরজরেরির মস্ত তিি তো গ্রণ িরো প্ররয়োজে যোরত নরোগীর নথরি 

পডরজরেরির মরযে COVID 19 ংক্রমণ েো ছড়োরত পোরর। নযমে, বোর বোর োত নযোয়ো, জ্বর মোপো, 

পডরেন্নতো বজোয় রোখ্ো ইতেোডি। 

2. যডি নিোরেো নরোগীর পডরবোররর নোি নবডি নিোয়োরোডন্টরে থোরি তোর নরোগীরি ১৪ ডিে নই বেডক্তর 

নথরি িরূর নররখ্ ডোয়োডড চোডরয় নযরত রব। 

3. যডি নই বেডক্তর পডজর্টভ ডররপোটি  আর তোর নরোগীরিও নইভোরব ডচডিৎো িররত রব। 

োরংরক্ষ : 

ংরক্ষরপ বরত নগর, এই নরোরগ ডিডডের জডড়ত থোিোর যরথষ্ট প্রমোণ আরছ এবং AKI এই নরোরগ মৃতুের এির্ট 

স্বোযীে ূচি। ডিডডের নরোগীরির উপর এই নরোরগর প্রভোব এখ্েও ডরোচি  এর ডবয় ডিন্তু এটো ডেডিত নয 

ডিডডের নরোগীরো এই নরোরগ আক্রোন্ত বোর ম্ভোবেো নবলী। নয নরোগী যত নবলী ইডমউরেোোরপ্ররন্ট ওুয নবে 

িররে নই নরোগীর আক্রোন্ত বোর ম্ভোবেো তত নবলী। যডি নিোরেো ডোয়োডড এর নরোগী COVID 19 নরোগীর 

ংস্পরলি এর থোরিে তোর নই নরোগীর ডচডিৎো স্টেোন্ডোডি  নপ্রোরটোি নমরে িরো িরিোর যোরত ংক্রমণ 

োপোতোরর িমী বো বোডড়র নোরিরির মরযে েো ছড়োরত পোরর।  

আনোর তকডতন কক ঠিক রোখোর বরথ্রক ভোরো ও একমোত্র দ্ধতে  তনরজরক COVID 19 

ংক্রমণ কথ্রক দরূর রোখো। 


