
 

 

Bangla (বাাংলা) 
 

        তথ্যটি অক্টোবর 2022 হিসোক্ব বততমোন

 

 

ক োভিড-19-এর জন্য 

মেডিক্যাল যত্ন 
 
 
 
 

কেভির িোগ ক ো  ক োভিড-19 েোভিতেই ম্যোতন্জ  রতে 
পোতরন্। ভ ছু ক োত র ক োভিড-19 দ্বোরো অসুস্থ হওয়োর 
সম্ভোেন্ো খুে কেভি।  যভি আপন্োর ক োভিড -19 থোত , 
আপন্োর GP ক  েো ন্যোিন্ো   তরোন্ো িোইরোস কহল্প 
 োইন্1800 020 080ক  ডো ো উভিে: 

• 65 েছতরর উপতর হন্ 

• গিভেেী হন্ 

• ক োন্ অক্ষম্েো সম্পন্ন হন্ 

• ক োন্ স্বোতস্থযর সম্সযো আতছ কযম্ন্ হোতটভর 
করোগ, ডোয়োতেটটস েো  যোন্সোর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
আপভন্ ন্যোিন্ো   তরোন্ো িোইরোস কহল্প  োইন্ 1800 
020 080 ক  ভিতন্ েো রোতে কয ক োন্ সম্য় 

 ডো তে পোতরন্। এ জন্ কিোিোষীর জন্য 8 টটপনু্। 

কহল্প  োইতন্ থো ো ক ো  আপন্োর উপসগ ভ এেং অন্যোন্য 
কম্ভড যো  সম্সযো অন্ুযোয়ী আপন্োর জন্য সটি  
ক োভিড স্বোস্থয কসেো েত  কিতে। 

1. বাড়ীতে মেতে উঠুন 

আপন্োর  ক্ষণগুভ  সোম্োন্য এেং আপভন্ েোভিতে ভন্তজই 
ভন্তজর প্রভে যত্ন ভন্তে পোরতেন্। 

2. বাডড়তে বতে িাক্তাতেে মেতক্ মেডিক্যাল যত্ন 

আপভন্ েোিীতে থো েোর জন্য যতথষ্ট িো  আতছন্, ভ ন্তু 
আপন্োর উপসগ ভ েো অন্যোন্য স্বোস্থয সম্পভ ভে সম্সযোর জন্য 
এ জন্ GP আপন্োত  ক োতন্র ম্োধ্যতম্ কিখো কিোন্ো  রতে। 
এ টট ক োন্ েো ভিভডও    অযোপতয়ন্টতম্ন্ট  রোর জন্য 
আপন্োত  েোতির     রতে হতে। 

একজন হিহকৎসক টিক করক্বন যে আপনোর যকোহিড-
19-এর হিহকৎসো প্রক্ োজন আক্ে হকনো। 

3. বাডড়তে বতে িাক্তাতেে মেতক্ মেডিক্যাল যত্ন 

অল্প সংখয  েযক্তির ক োতন্র ম্োধ্যতম্ হোসপোেোত র স্টো  
দ্বোরো যত্ন কন্ওয়োর প্রতয়োজন্ থো তে। এটটর েযেস্থো  রোর 
জন্য  ুইন্স যোন্ড কহ থ আপন্োত  24 ঘন্টোর ম্তধ্য    
েযো   রতে। 
েোরো আপন্োর উপসগ ভ েো ওষুধ্ পরীক্ষো  রোর জন্য এ টট 
ভডিোইস পোিোতে পোতরন্। 

4. হােপাোতল যান 

আপন্োর গুরুের উপসগ ভ থো ত  আপন্োত  হোসপোেোত  
কযতে ে ো হতে। ন্যোিন্ো   তরোন্োিোইরোস কহল্প োইন্ 
আপন্োত  000 এ টট অযোমু্বত ন্স-এ সংযযি  রতে। 

অডবলতে 000-এ এক্টি অযােুতলন্স ক্ল ক্রুন, যডি 

আপডন: 

•  িোল কক্র হনিঃশ্বোস যনও ো েোক্ে নো এমনহক 
বোড়ীর মক্যয যিেঁক্ি যবড়োক্নোর সম ও 

• েুত  েযথো হতে যো 10 ভম্ভন্তটর কেভি সম্য় ধ্তর 

থো তছ 

•  োভিতে রি কেতরোতে 

• ম্োথো কঘোরোতে (আপভন্ হিোৎ ম্োথো ঘভুরতয় পতি 

কযতে পোতরন্ েো অজ্ঞোন্ হতয় কযতে পোতরন্) 

• ভন্তজর যত্ন ভন্তে পোরতছন্ ন্ো।
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 Stay informed at www.health.qld.gov.au 

মক্ান বযক্তক্ত যাে মক্াডিি - 19 হতেতে োে 
জনয, আপনাে শেীে যডি আতো খাোপ 
লাগতে শুরু ক্তে মক্ান িাক্তাে (GP) বা মহল্প 
লাইনতক্ িাক্া খুবই গুরুত্বপূর্ ণ যাতে আপডন 
ডিডক্ৎো মপতে পাতেন। 
যডি োতিে উপেগ ণগুডল 2 - 3 ডিতনে েতযয 
উন্নডে না হে অেবা যডি আপডন খুব অেুস্থ 
মবায ক্তেন োহতল প্রতেযতক্েই োহাযয 
মনওো উডিে। 
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Bangla (বাাংলা) তথ্যটি অক্টোবর 2022 হিসোক্ব বততমোন

 
 
 
 

 

ক োতন্ কয েযক্তিটট আতছন্ েোত  ে ুন্ কয আপন্োর 
ক োভিড-19 হতয়তছ। প্রতয়োজন্ থো ত  এ জন্ কিোিোষী 
িোন্। 

কযত োন্ েযক্তি অযোম্বুত ন্স ডো তে পোতর।  ুইন্স যোন্ড-এ 
এই পভরতষেোটট ভেন্োম্ূত য। অযোম্বুত ন্স ডো ত  আপভন্ 
কেেঁতি কযতে পোতরন্। 

ক োভিড-19 কথত  কসতর ওিোর জন্য আপন্োত  যভি 
হোসপোেোত  থো তে হয়, েোহত   োউত  েোভিতে 
আপন্োর পভরেোতরর কিখোতিোন্ো  রতে হতে পোতর। 
আপন্োর সন্তোন্তির কিখোতিোন্ো  রোর জন্য ক োতন্ো 
েনু্ধ, আত্মীয় েো সম্প্রিোতয়র সিসযত  ে ুন্। 

ক োভিড-19-এর ভিভ ৎসো 
যে বযক্তিক্ের অসুস্থ িও োর অক্নক ঝুেঁ হক রক্ ক্ে 
তোক্ের জনয যকোহিড-19-এর হিহকৎসো রক্ ক্ে। 
হিহকৎসো িল বহড় বো কযোপসুল েো আপহন হিক্ল 
যেলক্ত পোরক্বন। আপহন েহে একটি 
িোসপোতোক্লে্র েক্ে থ্োক্কন তোিক্ল আপনোর 
িোক্ত ক্তিপ হেক্  হিহকৎসো যেও ো ি ।     

আপনোর যকোহিড-19 িক্ল এবং এটি আপনোর 
জনয সটিক হিহকৎসো িক্ল একজন হিহকৎসক 
আপনোক্ক যকোহিড-19-এর হিহকৎসোর জনয 
যপ্রক্তিপশন হেক্ত পোক্রন। আপনোর েহে একটি 
উক্েখক্েোিয স্বোস্থযিত সমসযো থ্োক্ক বো আপহন 
েহে 70 বের বো তোর যবশী ব সী িন আপহন 
ি ত এই হিহকৎসো যথ্ক্ক উপকোর যপক্ত 
পোক্রে্ন।  

ক োভিড-19-এর পরীক্ষো পজিটিি হওয়োর বো 
উপসর্ গ কেখো কেওয়োর পোাঁি ভেনের মনযে 
আপেোন  এই ভিভ ৎসো  রনে হনব। 

হিহকৎসো পোও োর জনয আপনোর েরকোর: 

•  RAT বো PCR পরীক্ষোর পক্তজটিি েল 

•  আপনোর েোক্ম তসীক্ক যেও োর জনয আপনোর 
ক্তজহপ যথ্ক্ক যপ্রক্তিপশন 

• একটি েোক্ম তসী খুেঁক্জ যবর করো েোক্ের কোক্ে 
যকোহিড-19-এর ওষুয রক্ ক্ে 

মক্াোে োহাযয মপতে পাতেন 

 

আপনোর উপসি ত মযোক্নজ করোর জনয সিো তোর 
প্রক্ োজন িক্ল, বো যকোহিড-19-এর জনয যমহডকযোল 
েক্ের হবষক্  পরোমশ ত িোইক্ত িক্ল, নযোশনোল 
কক্রোনোিোইরোস যিল্পলোইনক্ক এখোক্ন 1800 020 080 কল 
করুন। একজন যেোিোষীর জনয 8 টিপনু। সংেুি িক্ত 
আপনোক্ক কক্ ক হমহনি অক্পক্ষো করক্ত িক্ত পোক্র। 
অনুগ্রি কক্র ধযে ত যরুন, আপনোর েে যনও ো িক্ব। 

আপভন্ যভি এ জন্ ন্োতস ভর সোতথ  থো ে তে িোন্, 
13 HEALTH 13 43 25 84     রুন্ এেং ক োভিড-
19-এর ভেষতয় স্বোস্থয পরোম্তি ভর জন্য 1 টটপনু্। 

এ টট পক্তজটটি RAT কটতস্টর জন্য সহোয়েো 
করক্তজস্টোর  রতে, এ টট টট োর জন্য েুভ ং  রতে, 
েো ক োভিড-19-এর ভন্তষধ্োজ্ঞোর ভেষতয় েথয জোন্তে 
134 COVID 13 42 68    রুন্। 

আপন্োর যভি খোিয, ওষুধ্ এেং অন্যোন্য সরেরোহ কপতে 
সোহোতযযর প্রতয়োজন্ হয়, আপভন্ 1800 173 349 ন্ম্বতর 
 ভম্উভন্টট ভর িোভর হট োইতন্ কযোগোতযোগ  রতে পোতরন্। 

আপন্োর যভি িুক্তিন্তো হয়, েো এটট কম্ো োতে ো  রো  টিন্ 
ম্তন্ হয়, আপভন্ 1300 079 020 ন্ম্বতর ম্োভি ো িোরো  
 োতন্তে     রতে পোতরন্ এেং আপন্োর ভন্তজর িোষোয় 
 োরও সোতথ  থো ে তে পোতরন্। 

জরুরী পভরভস্থভেতে সে ভিো 000-কে এ টট অযোমু্বত ন্স    

 রুন্। 
 
 

 
এই পভরতষেোগুভ  িোইেোর সম্য় 
কিোিোষী ভেন্োম্তূ য িোওয়ো যোয়। 
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Stay informed at www.health.qld.gov.au  

SC
2

2
0

0
0

8
1 

O
ct

 2
02

2 
 

https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

