িনেজেক েপািলওর হাত েথেক বাঁচান
েপািলওমােয়লাইিটস, বা েপািলও হল এক ধরেনর এ�ােরাভাইরাস, েপািলওভাইরাস সৃ� একিট ভাইরাল
সং�মণ। এর অসু�তার মূল ল�ণগিল হল হাত, পা বা দুিটেতই প�াঘাত বা দুবর্লতা েদখা েদওয়া। 1979এর পর েথেক মািকর্ ন যু�রাে� �াকৃ িতক ধরেনর েপািলওভাইরােস আ�া� হওয়ার েকানও ঘটনা ঘেটিন।
বা�া এবং �া�বয়�েদর পে� িনেজেদরেক েপািলও েথেক বাঁচােনার সবেথেক গর�পূণর্ উপায়. হল তারা যিদ
েপািলও িটকার ��ািবত সবকিট েডাজ না িনেয় থােকন তাহেল যত শী� স�ব েসই িটকাগিল েনওয়া।
বা�ােদর দুই মাস বয়স েথেক শর কের েপািলওভাইরাস িটকার চারিট েডাজ েদওয়া উিচত। চার বছর
বয়েসর পর েথেক িটকার �ম শর করা বয্ি�েদর জনয্ েমাট িতনিট েডাজ িনেত হেব।
েযসব �া�বয়�রা বা�ােদর মেতাই স�ূণর্ িটকা�া� এবং যােদর েপািলওভাইরােসর জনয্ ঝুঁ িক আেছ তােদর
এখন একিট �া�বয়� বু�ার েডাজ িটকা েনওয়া উিচত।
েপািলও স�েকর্ আপনার যা যা জানা উিচত
েপািলও কােদর হয়?
িটকা না েনওয়া বয্ি� — িশশ বা �া�বয়� — েয েকউ েয েকানও বয়েস েপািলওেত আ�া� হেত পােরন।
েপািলও কীভােব ছড়ায়?
েপািলভাইরাস েবিশরভাগ সমেয়ই সং�ািমত বয্ি�র মল (িব�া) েথেক হাত বা েকানও ব�র মাধয্েম
এমন বয্ি�েদর মেধয্ ছড়ায় যােদর স�ূণর্ িটকাকরণ করােনা েনই। বারংবার, িবেশষ কের েশৗচাগাের
যাওয়া এবং ডায়পার পা�ােনার পের, হাত েধাওয়া অতয্� গর�পূণর্। লালা এবং �াস��ােস েবেরােনা
তরেলর িব�ুর মাধয্েমও েপািলওভাইরাস ছড়ােনা স�ব। িটকা েনওয়া হয়িন েযসব পিরবাের, েসখােন
েপািলওভাইরাস সহেজ ছড়ায়।
েপািলওর উপসগর্ গেলা কী কী?
েপািলওভাইরােস সং�ািমত েবিশরভাগ বয্ি�র মেধয্ েকানও উপসগর্ েদখা েদয় না, যিদও তারা অনয্েদর
মেধয্ েরাগ ছড়ােত পােরন। েপািলওভাইরাস সং�ািমত চারজেনর মেধয্ �ায় একজন বয্ি� �ু েয়র মেতা
িবিভ� উপসগর্, েযমন, গলা বয্থা, �র, �াি�, বিমভাব এবং েপেট বয্থায় েভােগন। েপািলওভাইরাস
সং�ািমত এক শত জেনর মেধয্ �ায় চারজন বয্ি� চার শতাংশ েমিননজাইিটেস েভােগন, যা মি�� এবং
েমরদে�র িঝি� ও তরেলর এক সং�মণ। েপািলওভাইরাস সং�ািমত দুইশত জেনর মেধয্ �ায় একজন
বয্ি� শূনয্ দশিমক পাঁচ শতাংশ প�াঘােত েভােগন।
সং�মেণর কত সময় পের উপসগর্ েদখা েদয়?
েপািলওভাইরােসর সং�েশর্ আসা বয্ি�েদর মেধয্ সং�েশর্ আসার পের িতন েথেক ছয় িদেনর মেধয্ সং�মণ
েদখা িদেত পাের; সং�েশর্ আসার পের সাত এবং 21 িদেনর মেধয্ প�াঘাত ঘটেত পাের।
েকানও বয্ি� কখন এবং কত সময় ধের েপািলও ছড়ােত পােরন?
েপািলওভাইরাস অতয্� েছাঁয়ােচ। েপািলওভাইরাস সং�ািমত েরাগীরা তােদর �থম উপসগর্ েদখা েদওয়ার
আেগ এবং পের দুই স�াহ পযর্� ভাইরাসিট ছড়ােত পােরন। তেব, েরাগীেদর মল এবং লালােত যত�ণ
ভাইরাসিট থােক তত�ণই তারা েরাগ ছড়ােত পােরন। এমনিক েকানও বয্ি�র েকানও উপসগর্ না থাকেলও
তােদর েথেক েপািলওভাইরাস ছড়ােত পাের।
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েপািলওর জনয্ কী কী িটকা উপলভয্ আেছ?
দুই ধরেনর েপািলও িটকা হয়: একিট জীব�, �য়�া� ভাইরােসর ওরাল িটকা এবং একিট িনি�য়
ভাইরােসর ইে�কশেনর মাধয্েম েনওয়ার িটকা। 2000 সাল েথেক, শধুমা� িনি�য় ভাইরােসর ইে�কশেনর
মাধয্েম েনওয়ার িটকািটই মািকর্ন যু�রাে� উপলভয্ আেছ, যিদও জীব�, �য়�া� ভাইরােসর ওরাল
িটকা অনয্ানয্ েদেশ এখনও বয্বহার করা হেত পাের।
ইে�কশেনর মাধয্েম েদওয়ার িটকািট হােত বা পােয় েদওয়া হয় এবং তা েথেক প�াঘাত সৃি� হেত পাের
না। িটকািট িনরাপদ, অতয্� কাযর্কর, এবং তা েথেক আপনার েপািলও হেত পাের না। ইে�কশনিটর পা�র্
�িতি�য়া অতয্� মৃদ,ু যােত অ�ভুর্ � আেছ হােত বা পােয় েযখােন ই�ে◌কশন েদওয়া হেয়িছল েসখােন
টনটন করা।
িটকা-উ�ূত েপািলওভাইরাস (vaccine-derived polivirus, VDPV) কী?
VDPV হল দুবর্ল েপািলওভাইরােসর একিট ে�ন যা জীব� �য়�া� ভাইরােসর ওরাল িটকায় থােক। VDPV
সমেয়র সােথ সােথ পাে�েছ এবং অেনকটাই �াকৃ িতক েপািলওভাইরােসর মেতা আচরণ কের। যােদর েপািলওর
িটকা করােনা েনই এবং যারা েকানও সং�ািমত বয্ি�র মল, লালা বা �াস��াস েথেক িনগর্ত তরল িব�ুর
সং�েশর্ আেসন তােদর মেধয্ এিট সহেজ ছড়ােত পাের। �াকৃ িতক েপািলওভাইরােসর মেতা VDPV-ও েপািলওর
িটকা না েনওয়া বয্ি�েদর মেধয্ প�াঘাত সহ অনয্ানয্ অসু�তা ৈতির করেত পাের।
কীভােব েপািলও �িতেরাধ করা যায়?
িটকাকরেণর মাধয্েম েপািলও ও এিটর জিটলতাগিল �িতেরাধ করা যায়। িটকাকরণ করােল তা �াকৃ িতকধরেনর েপািলওভাইরাস এবং VDPV উভেয়র িবরে�ই সুর�া েদয়। সং�মণ �িতেরােধর একমা� কাযর্কর
উপায় হল কিমউিনিটেত সেবর্া� স�ব িটকাকরেণর �র বজায় রাখা।
মানুষজন কীভােব েপািলও রখেত িটকাকরণ করােত পােরন?
আপনার �া�য্ েসবা �দানকারী বা আপনার িশশর �দানকারীর সােথ কথা বেল েপািলও এবং হাম,
মা�স, হিপং কািশ, িচেকন প� ও েকািভড-19 এর মেতা অনয্ানয্ িবপ�নক েরােগর িটকাকরেণর জনয্
অয্াপেয়�েম� করান। আপনার যিদ েকানও �দানকারী না থােক, তাহেল েকানও �দানকারী খুঁেজ েবর
করেত সহায়তার জনয্ 311 বা 844-692-4692 ন�ের েফান করন-িনউ ইয়কর্ িসিটেত অিভবাসন ি�িত,
িবমা বা টাকা েদওয়ার �মতা িনিবর্েশেষ �া�য্ পিরচযর্া �দান করা হয়।
এছাড়াও, 4 বছর বা তার েবিশ বয়সী বা�ারা তােদর িটকা NYC �া�য্ িবভােগর Fort Greene Health
Center-এ, 295 Flatbush Ave. Ext., Fifth Floor, Brooklyn, NY, েসামবার েথেক শ�বার, সকাল 8:30টা েথেক
দুপুর 2:30টা পযর্� িনেত পাের। অয্াপেয়�েম� করেত, nyc.gov এ যান এবং "immunization clinic" (িটকাদান
ি�িনেকর) অনুস�ান করন।
অতীেত েপািলও সং�মণ হেয় থাকেল িক তা েরাগ েথেক �িতেরাধ েজাগায়?
েসরকম েয হেবই এমন নয়। িতন ধরেনর েপািলওভাইরাস হয়-েয েকানও এক ধরেনর ভাইরাস সং�ািমত
হেল েসই ধরনিট েথেক অনা�ময্তা পাওয়া যায়, অনয্ দুিট ধরন েথেক নয়। েপািলও একিট িবপ�নক
েরাগ এবং িটকা িনেয় েনওয়াই েসিটর েসরা সুর�া।
েপািলওর কী কী িচিকৎসা আেছ?
এমন েকানও িনিদর্ � ওষুধ বা অয্াি�বােয়ািটক েনই যা েপািলওর িবরে� কাজ কের। েপািলও থাকা
বয্ি�েদরেক েরাগিটর জিটলতার �িত িবেশষ িচিকৎসা পিরচযর্া িনেত হয় এবং পুনবর্াসেনর বয্ব�া
করেত হয়।
পিরি�িত অনয্ েকানও িদেক েমাড় িনেল NYC �া�য্ িবভাগ সুপািরশগিলর পিরবতর্ন করেত পাের৷
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