
জিকা এবং গর্াবস্া
ভ্রমণ সতক্তাঃ

জিকা রাইরাস সম্পরক্ িাননু
জিকার ফলে িন্মগত ত্রুটি দেখা দেয়।

মশার কামলে সাধারণত জিকা হয়—জকন্তু জিজেদিষ্ট জকছু মশা দেলক (এজিস  মশা) জিকা ভাইরাস ছোলত পালর।

জিকা দ�ৌি জমেলির মাধ্যলম এবং রলতের সংল�ালগর মাধ্যলম ছোলত পালর (দ�মি সরাসজর রতেোি, ইলজেকশালির সরজোম দশয়ার করা, ইত্যাজে)।

জিকা আক্ান্ত দবশীরভাগ ব্যজতের (80%) মলধ্য দকালিা উপসগদি দেখা �ায় িা এবং তারা হয়লতা বঝুলতও পালরি িা দ� তারা সংক্জমত।

আক্ান্ত অঞ্চেগুজে হে মধ্য ও েজষিণ আলমজরকার জকছু অংশ, দমজসিলকা, ক্যাজরজবয়াি দ্ীপপুজে এবং দরাগ জিয়ন্ত্রণ ও প্রজতলরাধ দকন্দ্র দ্ারা 
তাজেকাভুতে অি্যাি্য অঞ্চে। বতদি মাি প্রােুদিভালবর সলগে �ুতে মশার ধরণটি, এজিস ইজিজটি, এই িায়গাগুজেলত বসবাস কলর। cdc.gov/zika দত 
জিকা-আক্ান্ত বতদি মাি স্ািগুলো দেখুি।) জিকার িি্য দকালিা টিকা ননই এবং এমি দকালিা ওষুধ দিই �ার দ্ারা জিকার জিজকৎসা করা �ায়।

গর্বতী অবস্ায় বা গর্ধাররণর নেষ্া কররেন এমন অবস্ায় জিকার প্ররকাপ ররয়রে এমন িায়গায় 
যারবন না

যজি ভ্রমণ জবলজবিত করা না যায় তাহলে প্রেলম দকালিা স্াস্্যলসবা প্রোিকারীর সলগে কো বেিু। DEET, জপকাজরজিি বা দেমি 
ইউক্যাজেপটালসর দতে সমজবিত দপাকা তাোলিার ওষুধ ব্যবহার করুি। জিজচিত করুি দ� দপাকা েরূ করার ওষুধটি EPA দ্ারা অিলুমাজেত, 
এবং দেলবলের জিলেদিশাবেী অিসুরণ করুি। দপাকা তাোলিার ওষুধ গভদি বতী মজহোলের িি্য জিরাপে। প্রেলম সািস্কীি োগাি, তারপর 
দপাকা েরূ করার ওষুধ োগাি। েম্া হাতা িামা ও প্যান্ট পরুি। পারলমজরিি (দপাকা মাকে মারার রাসায়জিক) জেলয় দধায়া িামাকাপে 
পরুি। �জে আপজি আপিার বাসস্াি দেলক মশা তাোলত িা পালরি তাহলে একটি মশাজর�ুতে জবছািা ব্যবহার করুি।

যজি আপজন গর্বতী হন এবং জিকার প্ররকাপ ররয়রে এমন িায়গায় জগলয় োলকি তাহলে জিকার পরীষিার ব্যাপালর আলোিিার 
িি্য আপিার স্াস্্যলসবা প্রোিকারীর সলগে দ�াগাল�াগ করুি।

গর্াবস্ায়, এমন কাররার সারে অসরুজষিত* নযৌনসঙ্গরম জলপ্ত হরবন না যার জিকা আরে বা োকরত পারর
দ�ৌি সগেম দেলক জবরত োকলত একসালে পজরকল্পিা করুি, অেবা গভদি বতী োকাকােীি প্রজতবার অসুরজষিত* দ�ািী সংক্ান্ত, পায়ুদ্ার 
সংক্ান্ত সগেম, বা দমৌজখক সগেম করার সময় সঠিক ভালব কল্াম [বা সুরষিার অি্য দকাি উপায়*] ব্যবহার করুি।

যজি আপজন গর্বতী নহান এবং জিকা আরে বা োকরত পারর এমন একিন ব্যজতির সরঙ্গ কর্াম োড়া অসরুজষিত* নযানী 
সংক্ান্ত, পায়ুদ্ার সংক্ান্ত সঙ্গম, বা নমৌজিক সঙ্গম কলর োলকি তাহলে জিকা পরীষিার ব্যাপালর আলোিিার িি্য আপিার স্াস্্যলসবা 
প্রোিকারীর সলগে আলোিিা করুি। 

যজি আপজন গর্বতী হরত োন, এবং আপনার ও আপনার পরুুষ নযৌন সঙ্গীর যজি জিকা নেরক োরক 
তাহরল গর্ধাররণর আরগ অরপষিা করা বাঞ্ছনীয় বরল স্াস্্য জবরেষজ্ঞরা সপুাজরে কররন। নীরের 
জলরকে জনজি্ষ্ জনরি্েনা নিিুন।

যজি আপজন গর্বতী হন, বা আপজন েীঘ্রই গর্বতী হরত পাররন, জনরের 
স্াস্্য সংক্ান্ত পরামে্গুজল পড়ুন। 

*“অসুরজষিত” মালি সুরষিার অন্তরায়, দ�মি পুরুষলের কল্াম, িাজরলের কল্াম এবং/বা োঁলতর বাঁধ(দিন্টাে ি্যাম) জবহীি দ�ৌিসগেম।

জভজিট করুি nyc.gov/health/zika
আরও তে্য এবং জবনামরূল্য কল্াম দকাোয় পাওয়া �ালব তা িািবার িি্য
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