
কাদের বিপদের আশঙ্া রদেদে তা 
জাননু।
ঠান্া আবহাওয়ার কারণে ককছু মানণুের মণ্যে স্াস্থজকনত সমসযো দেখা 
দেওয়ার আশঙ্া দবকশ রণয়ণছ। ঠান্া আবহাওয়ার কারণে এণের অসুস্থ হণয়
পড়ার আশঙ্া সবণেণক দবকশ রণয়ণছ:

  গৃহহীন এবং আশ্রয়হীন মানেুজন

 যারা মাত্াকতকরক্ত মেযেপান কণরন বা ড্াগ (মােকদ্রবযে) দসবন কণরন

  গরম রাখার বযেবস্থা দনই এমন বাকড়ণত োকা মানেুজন এবং:

    65 বছর বা তার দবকশ বয়সী

    হৃৎকপণডের দরাগ, শ্াসপ্রশ্াসজকনত সমসযো বা ডায়ণবটিণসর
মতন েরুাণরাগযে অসুস্থতা আণছ

    গুরুতর মানকসক অসুস্থতা বা কবকাশগত অক্ষমতা আণছ

    সামাকজক ভাণব কবকছিন্ন, যাতায়াত করার দতমন সা্যে দনই
বা বাকড় দছণড় দবর হণয় আসার সা্যে দনই এমন মানেুজন

সাহাদ্যের জনযে হাত িাড়ান।
  দকাণনা বযেকক্তণক দেণখ যকে আপনার সণদেহ হয় দয কতকন ফ্রস্টবাইট বা হাইণপাোকমমিয়ায় ভুগণছন তাহণে তাণক দকাণনা গরম

জায়গায় কনণয় যান এবং 911 নম্বণর দ�ান করুন। কভণজ যাওয়া দকাণনা জামাকাপড় তার শরীর দেণক খুণে কনন এবং গরম
কম্বে কেণয় দেণক কেণয় তাণক তার শরীর গরম রাখণত সহায়তা করুন।

  কবপণের আশঙ্া রণয়ণছ এমন প্রকতণবশী, বনু্বান্ব ও আত্ীয়ণের খবর রাখুন এবং তাণের দকাণনা গরম জায়গায় চণে দযণত
সহায়তা করুন।

পবরবথিবত বনেন্ত্রদে আনার 
জনযে বনদেদে বশকা

ঠান্া আবহাওয়া

িযেবতিবিদশষ এিং 
পবরিার

শীতকাণে ঝড় বণয় যাওয়ার সমণয়, তাপমাত্া অস্াভাকবক রকণমর কম োকণত পাণর, ভাকর তুোরপাত হণত পাণর, দজারাণো বাতাস বইণত পাণর, 
বর�পাত, একসণগে তুোরপাত ও কশোবকৃটি এবং বর�বকৃটি হণত পাণর। তাপমাত্া কম হণে তার কারণে ফ্রস্টবাইট এবং হাইণপাোকমমিয়ার মতন 
স্াস্থযে সমসযো দেখা কেণত পাণর। হাইণপাোকমমিয়া দেণক জীবন সংশয় দেখা কেণত পাণর, এই অবস্থায় শরীণরর তাপমাত্া অস্াভাকবক ভাণব কণম যায়। 
হাইণপাোকমমিয়ার েক্ষেগুকের মণ্যে রণয়ণছ কাঁপা, কো জকড়ণয় যাওয়া, অেস ভাব, ঘুমঘুম ভাব, অস্াভাকবক আচরে, কবি্াগ্রস্থতা, কঝমকঝম ভাব 
এবং কম শ্াস দনওয়া। ফ্রস্টবাইট হণে ঠান্ায় জণম যাওয়ার কারণে শরীণরর দকান অংশ গুরুতর ভাণব আহত হয়। ফ্রস্টবাইণটর কারণে সা্ারেত 
হাণতর আঙুে এবং পাণয়র আঙুে বা কান বা মণুখর অংণশর মতন দখাো অংশগুকে ক্ষকতগ্রস্ত হয়। েক্ষেগুকের মণ্যে রণয়ণছ োেণচ ভাব; বযোো; 
অসাড় হণয় যাওয়া; বা �যোকাণশ ভাব, শক্ত বা দমাণমর মণতা দেখণত ত্বক।

সাধারে বনদেদে বশকা

  বিশ্বস্ত জােগা থেদকই স্াথিযে সংক্ান্ত
তেযেসমহূ বনন (nyc.gov, cdc.gov
এিং 311)।

  জরুবর অিথিার বিষদে তেযে থপদত
Notify NYC (NYC সবূিত করুন)
এর জনযে সাইন আপ করুন।

  আপবন বনদজ িা আপনার পবরবিত
থকউ এই পবরবথিবতর কারদে
অসহাে থিাধ করদে িা পবরবথিবত
সামাে বেদত সহােতা োগদে,
আপনার বনদজর ভাষাে বিনামদূেযে
সহােতা থপদত nyc.gov/nycwell
এ ্ান।

  জরুবর অিথিাে, সিসমদে 911
নম্বদর থ�ান করুন।

http://nyc.gov/nycwell


িাইদর োকার সমদে বনরাপদে োকুন।
  শরীণরর দখাো অংশগুকেণক দেণক রাখুন। টুকপ েস্তানা এবং দবশ কণয়কটি শুকণনা জামাকাপড় পরুন।

  বর� োকা বা কপকছিে অবস্থায় যাণত কপছণে না যান ও পণড় না যান তার জনযে সাব্াণন হাঁটুন।

  দবেচা কেণয় বর� সরাণনার সমণয় সাব্ান দহান। আঘাত যাণত না োণগ তার জনযে প্রেণম দ্রেচ কণর কনন এবং মাঝমাণঝ দরেক
কনন ও প্রচুর পকরমাণে জে খান।

  ভয়াবহ মাত্ায় বা উণড় এণস বর� পড়ার মণতা অবস্থায় গাকড় চাোণনা একড়ণয় চেনু।

কািদেন মদনাক্াইদের বিষবক্ো আটকান।
  আপনাণের বাকড়ণত দয একটি সচে কাবমিন মণনাক্াইড কডণটক্টর এবং দ্াক অযোোমমি আণছ তা কনকচিত হণয় কনন। আপনাণের

কবক্ডং-এর মাকেক একটি কাবমিন মণনাক্াইড কডণটক্টর এবং দ্াক অযোোমমি না কেণয় োকণে, 311 নম্বণর দ�ান করুন।

    আপনার কাবমিন মণনাক্াইড কডণটক্টর কীভাণব পরীক্ষা করণবন দসই কবেণয় আণরা জানণত,
http://www.nyc.gov/health এ কগণয় “Prevent Carbon Monoxide Poisoning”
(কাবমিন মণনাক্াইণডর কবেকরিয়া আটকান) অনসুন্ান করুন।

  আপনার বাকড় গরম করণত কখনও গযোস দস্টাভ বা ওণভন বযেবহার করণবন না। দকণরাকসন কহটার এবং দপ্রাণপন দপেস কহটার
কনউ ইয়কমি  শহণর দবআইকন।

  আপনার গাকড়র ইকজিন চাে ুকরার আণগ গাকড়র দটেপাইপ দেণক বর� পকরষ্ার কণর কনন। গযোণরণজর কভতণর বা দ্াবযোণঙ্র
মণ্যে কখনও আপনার গাকড়ণক চাে ুঅবস্থায় দরণখ দেণবন না।

  আপকন গযোণসর গন্ দপণে বা আপনার কাবমিন মণনাক্াইড কডণটক্টর দবণজ উঠণে, জানাোগুকে খুণে কেন, তারপণর বাইণর দবকরণয়
আসুন এবং 911 নম্বণর দ�ান করুন।

    আপনার বাকড় কনরাপে বণে না জানাণনা পযমিন্ত দসখাণন েুকণবন না।

    গযোস োইণন কছদ্র হণয়ণছ ককনা তা পরীক্ষা করণত দমামবাকত, দেশোই বা এই ্রণনর আগুণনর কশখা বযেবহার
করণবন না।

আপনার িাবড় বনরাপদে গরম করুন।
  আপনার বাকড় গরম না হণে বা আপনার বাকড়ণত গরম জণের বযেবস্থা না োকণে, কবক্ডং-এর মাকেক, মযোণনজার বা দেখাণশানার

োকয়ণত্ব োকা বযেকক্তর সণগে কো বেনু। সমসযোর সমা্ান না হণে 311 নম্বণর দ�ান করুন।

     আপকন বাকড়র মাকেক হণে এবং বাকড় গরম রাখণত বা দমরামকতর সরজিাম বাবে হওয়া খরচ দমটাণত অসুকব্ায়
পড়ণে, আপকন Home Energy Assistance Program (দহাম জ্াোকন সহায়তা দপ্রাগ্রাম) এর জনযে কবণবকচত হণত
পাণরন, যা যারা আয় জকনত আবশযেকতা পূরে করণছন তাণের জরুকর কভকতিণত বাকড় গরম করার সহায়তা দেয়।
আণরা তণেযের জনযে 311 নম্বণর দ�ান করুন।

    সম্ভব হণে, গরম দকাণনা জায়গায় চণে যান।

  দেওয়াণের দকাণনা আউটণেণট সরাসকর দপেস কহটার োগান এবং দসগুণোণক কখনও দচাণখর আড়াে হণত দেণবন না, কবণশে কণর
বাচ্ারা োকার সমণয়।

CO

http://www.nyc.gov/html/doh/html/environmental/poison-co.shtml
http://www.nyc.gov/html/doh/html/environmental/poison-co.shtml



