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দেশব্যাপি ইনফ্লু য়েঞ্যা

ব্যরতিরবণিষ এবং 
পরিবাি

দেশব্যাপি ইনফ্লু য়েঞ্যার প্রয়�যাি সবজযােগযাে ছপিয়ে িয়ি। জ্বর এবং �যাপশ ইনফ্লু য়েঞ্যার লক্ষণ হয়ে িযায়র। েীব্র র�য়ের লক্ষণগুপল হল শ্যাস �ষ্ট বযা েে 
আটয়� আসযা, বলুয়� বযা দিয়ট ব্যাথযা বযা চযাি দবযাধ �রযা, ত্বয়�র নীলয়চ রঙ, েযাথযা পিেপিে �রযা বযা পবিধযাগ্রস্থেযা, বপে বপে ভযাব বযা বপে হওেযা, বযা জ্বর 
বযািয়ে থযা�যা।

ভ্যাকরিি রিি।
    দেশব্যাপি ইনফ্লু য়েঞ্যা ভ্যা�পসন উিলব্ধ হয়ল েযার টি�যা পনয়ে পনন। ইনফ্লু য়েঞ্যা আট�যায়নযার এটযাই দসরযা উিযাে।  

http://www.nyc.gov এ পগয়ে বযা 311 নম্বয়র দ�যান �য়র টি�যা দেওেযার জযােগযাগুপলর সন্যান �রুন।

কারি হওয়াি িমণয় বা হাঁরি 
আিণে হাি র্ণয় মখু ঢেণক রিি।
    �যাশযা বযা হযাঁচযার সেয়ে নরে �যাগজ পেয়ে পনয়জর েলুখ এবং নযা� দেয়� 

পনন। হযায়ের �যায়ছ নরে �যাগজ নযা থযা�য়ল, আিনযার হযায়ের িপরবয়েতে  
�নলুই পেয়ে দেয়� �যাশুন বযা হযাঁচলু ন। এয়ে অন্য়ের অসলুস্থ হয়ে িিযা 
আট�যায়নযা সম্ভব হয়ব।

    েলুয়খ হযাে দেওেযা এপিয়ে চললুন। আিনযার নযা�, েলুখ বযা দচযাখ পেয়ে 
ইনফ্লু য়েঞ্যা ভযাইরযাস আিনযার শরীয়র প্রয়বশ �রয়ে িযায়র।

আপিাি হাি ধণুয় ঢেেুি।
    দরযায়গর জীবযাণলু ছিযায়নযা এপিয়ে চলয়ে আিনযার হযাে ঘন ঘন ধলুয়ে 

পনন। শযাবযান ও গরে জল ব্বহযার �রুন এবং 20 িরতেন্ত গুনলুন বযা 
“শুভ জন্মপেন” গযান।

আপরি অিথুি হণে বারিণি থাকুি।
    আিপন অসলুস্থ হয়ল, আিনযার েয়ধ্ লক্ষণগুপল আর নযা থযা�যার ির দথয়� 24 ঘণ্যা িরতেন্ত বযাপির পভেয়রই থযাকুন। ইনফ্লু য়েঞ্যা হওেযা 

েযানলুয়েরযা সযাধযারণে দ�যায়নযা পচপ�ৎসযা ছযািযাই দসয়র ওয়েন। আিনযার প�ছলু পজজ্যাসযা �রযার থযা�য়ল, 311 নম্বয়র দ�যান �রুন।

    আিনযার েয়ধ্ লক্ষণগুপল েীব্র েযাত্যাে লক্ষ্ �রযা দগয়ল, অপবলয়ম্ব পচপ�ৎসযা �রযান।

    চযাপরপেয়� ইনফ্লু য়েঞ্যা ছপিয়ে িয়িয়ছ এেন অবস্থযাে ডযাক্যায়রর সয়গে �থযা বলযা হেয়েযা সহজ হয়ব নযা �যারণ েখন অয়নয়�ই  
অসলুস্থ হয়ে থযা�য়ে িযায়রন। অন্যান্ পব�য়পের পবেয়ে জযানয়ে 311 নম্বয়র দ�যান �রুন বযা http://www.nyc.gov,  
http://www.cdc.gov বযা http://www.flu.gov এ রযান।

িাধািে রিণ দ্ে রিকা

  রবশ্বস্ত জায়গা ঢথণকই স্াথি্য িংক্ান্ত 
িথ্যিমহূ রিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুরি অবথিাি রবষণয় িথ্য ঢপণি 
Notify NYC (NYC িরূিি করুি) 
এি জি্য িাইি আপ করুি।

  আপরি রিণজ বা আপিাি পরিরিি 
ঢকউ এই পরিরথিরিি কািণে 
অিহায় ঢবাধ কিণে বা পরিরথিরি 
িামাে র্ণি িহায়িা োগণে, 
আপিাি রিণজি ভাষায় রবিামণূে্য 
িহায়িা ঢপণি lifenet.nyc এ 
যাি।

  জরুরি অবথিায়, িবিমণয় 911 
িম্বণি ঢোি করুি। 
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কাণ্ি রবপণ্ি আিঙ্া িণয়ণে িা জািিু।
    ইনফ্লু য়েঞ্যা হয়ল পনম্নপলপখে েযানলুেয়ের গুরুেরভযায়ব অসলুস্থ হয়ে িিযার বযা পচপ�ৎসযার প্রয়েযাজন হওেযার আশঙ্যা সবয়থয়� দবপশ 

রয়েয়ছ। 

      65 বছর বযা েযার দবপশ বেসী েযানলুে

      গভতে বেী েপহলযা

      5 বছয়রর �ে বেসী বযাচ্যা, েয়ব 2 বছয়রর �ে বেসী বযাচ্যায়ের েয়ধ্ দবপশ �য়র 

      রযায়ের আয়গ দথয়�ই দ�যায়নযা অসলুস্থেযা রয়েয়ছ, দরেন হযাঁিযাপন

      রযায়ের �লু স�লু য়সর েলুরযায়রযাগ্ দরযাগ রয়েয়ছ, দরেন ক্রপন� অবস্টযা�টিভ িযালয়েযানযাপর পডপজজ (COPD) বযা পসপটি� 
�যাইয়ব্রযাপসস

      রযায়ের হৃৎপিয়ডের দরযাগ রয়েয়ছ, দরেন �নয়জপনেযাল হযাটতে  পডপজজ, �নয়জসটিভ হযাটতে  দ�পলওর বযা �য়রযানযাপর আটতে যাপর 
পডপজজ

      রযায়ের দরযাগ থযা�যার বযা ওেলুধিত্ পনয়ে হওেযার �যারয়ণ দরযাগ প্রপেয়রযাধ �রযার ক্ষেেযা েলুবতেল, দরেন রযায়ের HIV,  
AIDS বযা �্যান্যার রয়েয়ছ বযা রযায়ের দটিরয়েড পনয়ে হে

      রযারযা জটিলেযা দেখযা দেওেযার আশঙ্যা থযা�যা েযানলুেয়ের এয়�বযায়র সংস্পয়শতে রয়েয়ছন, দরেন স্যাস্থ্ িপরয়েবযার �েমী এবং 
রযারযা সে্জযােয়ের রত্ন দনন েযায়ের ভ্যা�পসন পনয়ে হয়ব

িাহায্য কিাি জি্য হাি বািাি।
    আিনযার প্রয়েযাজয়নর সেয়ে িপরবযার, বন্লু বযান্ব বযা প্রপেয়বশীর সয়গে দরযাগযায়রযাগ �রুন। খযাবযার, ওেলুধিত্ বযা অন্যান্ গুরুত্বিূণতে 

পজপনস দিৌঁয়ছ পেয়ে আিনযার সম্প্রেযায়ের দ�উ আিনযায়� সযাহযার্ �রয়ে িযায়রন।

    পনয়জয়� সলুরপক্ষে রযাখলুন এবং আিনযার িপরপচে দ�উ পরপন পবিয়ে িিয়ে িযায়রন েযার পেয়� সযাহযায়র্র হযাে বযাপিয়ে পেন।
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RESPONSE GUIDE
PANDEMIC INFLUENZA

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

An influenza pandemic is a widespread flu outbreak. Mild symptoms of influenza include fever and cough. 
Severe symptoms include trouble breathing or shortness of breath, pain or pressure in the chest or 
stomach, bluish skin color, dizziness or confusion, nausea or vomiting, or increasing fever.

Get vaccinated.
    When the pandemic influenza vaccine is available, get vaccinated. It is the best way to 

prevent influenza. Find vaccination sites at http://www.nyc.gov or by calling 311.

Cover your cough  
and sneeze.
    Cover your mouth and nose with a tissue when 

you cough or sneeze. If you do not have a tissue, 
cough or sneeze into your elbow, not your hands. 
It can prevent others from getting sick.

    Avoid touching your face. Influenza viruses can 
enter your body through your nose, mouth or eyes.

Wash your hands.
    Wash your hands often to avoid spreading germs. 

Use soap and warm water, and count to 20 or sing 
“Happy Birthday.”

Stay home if you are sick.
    If you get sick, stay at home until 24 hours after your symptoms are gone. People with the 

flu usually recover without medical treatment. If you have questions, call 311.

    If your symptoms are severe, seek medical care immediately.

    Speaking with a doctor may be difficult during an influenza pandemic because many people 
may be ill. Call 311 or visit http://www.nyc.gov, http://www.cdc.gov or http://www.flu.gov  
for more information about other options.

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Know who is at risk.
    The following groups of people are at highest risk of becoming seriously ill or requiring 

medical treatment for influenza. 

      People 65 years or older

      Pregnant women

      Children younger than 5 years old, but especially children younger than 2 

      People with a pre-existing medical condition, such as asthma

      People with chronic lung disease, such as chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) or cystic fibrosis

      People with heart disease, such as congenital heart disease, congestive heart 
failure or coronary artery disease

      People with weakened immune systems due to disease or medication, such as 
people with HIV, AIDS or cancer, or people on steroids

      Those in close contact with people at risk of complications, like healthcare workers 
and people who care for infants too young to be vaccinated

Reach out.
    Reach out to family, friends or neighbors if you need help. Someone in your community 

may be able to help you get food, medicine or other important items.

    Protect yourself and reach out to anyone you know who may be at risk.
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