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তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা: �ায়শ িজ�ািসত ��াবলী 
 
COVID-19 এ আ�া� েবিশরভাগ মানুষই তােদর �াথিমক অস�ুতার পর পেুরাপুির েসের ওেঠন। 
তেব, িকছু মানুেষর ে�ে� দীঘর্�ায়ী উপসগর্ ও �া�য্ সমসয্া েদখা েদয়। তী� COVID-19 পরবত� 
অসু�তা, যা দীঘর্�ায়ী COVID বা দীঘর্ COVID বেলও পিরিচত, তা হে� COVID-19 অসু�তার 
সমেয় বা এর পরবত�েত েদখা েদয় এমন অেনকগেলা উপসগর্ যা কেয়ক স�াহ বা মাস জেুড় �ায়ী 
হেত পাের। যােদর তী� COVID-19 পরবত� অস�ুতা হয় তােদরেক কখনও কখনও লং হলারস বা 
দীঘর্েময়াদী েরািগ বলা হয়। এই নিথিটেত এই অসু�তা এবং েকাথায় েসবা েপেত হেব েস স�েকর্  
তথয্ রেয়েছ।  
 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার সােথ স�িকর্ ত উপসগর্ ও অব�াগেলা কী কী? 
COVID-19 হে� �াসযে�র (ফুসফুস) একিট েরাগ, িক� এিট শরীেরর অনয্ানয্ অংশেকও আ�া� 
করেত পাের। এ কারেণ, তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার উপসগর্গেলা নানা রকম হেত পাের। 
সবেচেয় সাধারণ উপসগর্ হে� অবসাদ (�াি�)। অনয্ানয্ সাধারণ উপসগর্গেলার মেধয্ আেছ ঘুেমর 
অসুিবধা, �মাগত কািশ, �াসক� বা বুেকর বয্থা, মাথা বয্থা, এবং অি�সি� ও েপিশর বয্থা। 
এছাড়া মানুেষর মেধয্ �াদ বা গে�র অনভূুিত হািরেয় েফলা, ফুসকুিড়, চুল পেড় যাওয়া, �ত 
হৃৎ��ন, রােত ঘাম হওয়া, েদেহর তাপমা�া িনয়�েণ বয্থর্ হওয়া, েকা�কািঠনয্, ডায়িরয়া এবং 
অনয্ানয্ ল�ণও েদখা িদেত পাের। 
 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার মেধয্ অনয্ানয্ গরতর �া�য্ সমসয্াও থাকেত পাের, েযমন: 

• মায়ালিজক এনেসফােলামােয়লাইিটস/দীঘর্�ায়ী অবসাদমূলক অসু�তা: একিট জিটল েরাগ 
যােত দবুর্লতা, �েচ�াজিনত �াি�, এবং �ৃিত ও মেনােযােগর সমসয্া (যােক "ে�ইন ফগ"ও 
বলা হয়) েদখা েদয়। 

• র� জমাট বাঁধা ও র�নালীর সমসয্াসমূহ: েয ভাইরাসিট COVID-19 এর কারণ তা 
রে�র েকাষগেলার জমাট বাঁধা ও িপ� ৈতির করার স�াবনা বািড়েয় েদয়। এই িপ�গেলা 
ফুসফুেস, পােয়, িকডিনেত বা অনয্ানয্ অে� ৈতির হেত পাের। হৃৎিপে� বড় িপ� েদখা 
িদেল তা হাটর্  অয্াটাক এবং মি�ে� িপ� েদখা িদেল তা ে�ােকর কারণ হেত পাের।  

• মানিসক �া�য্ ও ভাল থাকা: তী� COVID-19 এর আ�মণ েথেক েবঁেচ যাওয়ার 
অিভ�তা হেত পরবত�েত েপা�-�মািটক ে�স িসনে�াম, িবষ�তা ও উৎক�া েদখা িদেত 
পাের। 

 



এই ল�ণ বা অব�াগেলা থাকা অব�ায় িক আমার পে� অনয্েদর মেধয্ COVID-19 ছড়ােনা 
স�ব? 
যােদর তী� COVID-19 পরবত� অস�ুতা েদখা েদয় তােদর সং�ামক অব�া েশষ হওয়ার পেরও 
কেয়ক স�াহ বা কেয়ক মাস ধের উপসগর্ িবরাজ করেত পাের। যােদর COVID-19 হয় তােদর 
েবিশরভাগই ল�ণসমূহ েদখা েদয়ার 10 িদন পর আর সং�ামক থােকন না।  
 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা কত িদন পযর্� �ায়ী হয়?  
সু� হেয় ওঠার সময় নানা রকম হেত পাের, এবং উপসগর্সমূহ স�ূণর্ভােব চেল েযেত কেয়ক 
স�াহ, মাস বা আেরা ল�া সময় লাগেত পাের।  
 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার ঝঁুিকেত কারা সবেচেয় েবিশ আেছন? 
গেবষণায় েদখা েগেছ বয়� মানুষ, নারী, এবং অিতির� ওজন, মানিসক �া�য্ সমসয্া, বা িতনিট 
বা তার েবিশ দীঘর্েময়াদী িচিকৎসাগত সমসয্ায় (েযমন ফুসফুেসর েরাগ, ডায়ােবিটস বা 
হাইপারেটনশন) ভুগেছন এমন মানুষেদর ে�ে� তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা হওয়ার স�াবনা 
েবিশ হেত পাের। েযসব মানুষেদর তী� COVID-19 জিনত অসু�তার কারেণ হাসপাতােল ভিতর্  
হেত হেয়িছল তােদর মেধয্ও তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার �বণতা েবিশ। তেব, েয কােরারই 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা হেত পাের, এমনিক অ�বয়সী বয্ি�গণ এবং এমিনেত স�ুাে�য্র 
অিধকারী মানুষরা, এবং যােদর েকবল মৃদ ুCOVID-19 হেয়িছল তারাও।  
 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার িচিকৎসা িকভােব করা হয়? 
আমরা এখনও তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা স�েকর্  অেনক িকছুই জািন না। �িতিট বয্ি�র 
উপসগর্সমূেহর উপর িভিত্ত কের তােদর িচিকৎসা করা হয় এবং এর মেধয্ থাকেত পাের শারীিরক 
পুনবর্াসন, �াস��ােসর ও মানিসক বয্ায়াম, এবং কিটর্ েকাে�রেয়ড ও অয্াি�েকাঅয্াগলয্াে�র মত 
ওষুধ। যােদর ল�ণসমূহ চলমান তােদর উিচত একিট �া�য্ েসবা �দানকারীর সহায়তা েনওয়া। 
তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা আেছ এমন বয্ি�েদরেক তােদর ল�ণসমূেহর উপর িভিত্ত কের 
সং�ামক েরাগ, হৃৎিপ�, ফুসফুস, িকডিন বা অনয্ানয্ িবেশষে�র কাছ েথেক িচিকৎসা েনওয়ার 
�েয়াজন হেত পাের। 
 
আমার ধারণা আমার তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা আেছ। আমার কী করা উিচত? 
আপনার যিদ দীঘর্�ায়ী উপসগর্সমূহ থােক তাহেল আপনার �ধান পিরচযর্া �দানকারীর সােথ 
েযাগােযাগ করন অথবা COVID পরবত� েসবা ি�িনকসমূেহর তািলকা েদেখ িনন এবং COVID 
পরবত� একািধক ধরেনর েসবায় দ� একিট দেলর সােথ একিট অয্াপেয়�েম� িনন। এিট যিদ 
একিট িচিকৎসাগত জরির অব�া হয়, 911 এ কল করন। 
 
এই অসু�তা আেছ এমন অনয্ বয্ি�েদর সােথ েযাগােযাগ করেত বা আেরা তথয্ েপেত Body 
Politic বা Survivor Corps এর মত একিট সােপাটর্  �েপ েযাগ িদেত পােরন। অনয্ানয্ 
সং�ানগেলার মেধয্ রেয়েছ: 
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-care-clinics.pdf
https://www.wearebodypolitic.com/covid19
https://www.wearebodypolitic.com/covid19
https://www.survivorcorps.com/


• COVID Advocacy Exchange 
• National Patient Advocate Foundation 
• "Long Haul COVID fighters" এর মত েফসবুক �পসমূহ 

 
আমার একজন �া�য্ েসবা �দানকারী বা �া�য্ বীমা না থাকেল কী হেব?  
আপনার যিদ একজন �া�য্ েসবা �দানকারীর �েয়াজন হয়, NYC েহলথ + হসিপটালস (NYC 
Health + Hospitals) সকল িনউ ইয়কর্ বাসীেক তােদর অিভবাসন অব�া বা অথর্ �দােনর স�মতা 
িনিবর্েশেষ �াগত জানায়। আেরা তেথয্র জনয্ এবং একজন �া�য্ েসবা �দানকারীেক েখাঁজার জনয্ 
nychealthandhospitals.org-এ যান, অথবা 844-692-4692 বা 311 ন�ের েফান করন। NYC 
েহলথ + হি�টালস (NYC Health + Hospitals) এ তী� COVID-19 পরবত� অসু�তার জনয্ 
িবেশষািয়ত বয্ব�া আেছ। 
 
আমার যিদ তী� COVID-19 পরবত� অসু�তা থােক তাহেল িক আমার িটকা েনওয়া উিচত হেব? 
হয্াঁ, েযেহতু COVID-19 এ পুনরায় আ�া� হওয়া স�ব, আপনার উিচত হেব িটকা েনওয়া। 
COVID-19 িটকাগেলা িনরাপদ এবং আপনার েদেহ ইেতামেধয্ই েয সুর�া ৈতির হেয়েছ তােক আরও 
শি�শালী কের তুলেত পাের।  
 
একিট িটকা েক� খুঁজেত এবং অয্াপেয়�েম� করেত nyc.gov/vaccinefinder েদখুন। আপিন 877-
829-4692 ন�েরও কল করেত পােরন একিট NYC সাইেট অয্াপেয়�েম� করার জনয্। 

 

পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের। 4.5.2021  

https://covidadvocacyexchange.com/
https://www.npaf.org/
https://www.nychealthandhospitals.org/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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