
আপনার যদি COVID-19 এর টেস্ট পদিটিভ আসে বা আপদন যদি  
পরীক্ার ফলাফসলর িন্য অসপক্ায় থাসেন, তাহসল রসতে অদসিসিসনর 
মাত্ার উপর নিরিাদরর িন্য এেটি দফঙ্ারটিপ অদসিসিন দমোর  
(যা পাল্ে অদসিদমোর নাসমও পদরদিত) হল আপনার রসতে অদসিসিসনর  
মাত্ার উপর নির রাখার এেটি দ্রুত ও েহি পদ্ধদত। 

COVID-19: কীভাবে আপনার  
অক্সিবেন লেবভে মক্নটর করবেন?

ক্িঙ্ারটিপ অক্সিবেন  
ক্মটার কী?
একটি ফিঙ্গারটিপ অফসিজেন ফিটগার 
হল একটি দ্রুত, সহে-ব্্যব্হগার্্য, 
র্ন্ত্রণগাহীন এব্ং শরীজর ফব্দ্ধ করজত হয় 
নগা এিন একটি র্ন্ত্র র্গা আপনগার রজতে 
অফসিজেজনর িগাত্গার পফরিগাপ করগার 
েন্য আজলগা ও একটি সসন্সরজক 
কগাজে লগাগগায়।

আপনার অক্সিবেবনর লেবভে 
মক্নটর করা গুরুত্বুপরূ্্ণ লকন?

িগানুজের COVID-19 হজত পগাজর 
এব্ং তগার তগা েগানজত নগা-ও পগাজরন 
কগারণ তগাজের সকগান উপসগ্য সনই। 
COVID-19 এর িজল আপনগার 
িুসিুজস একটি সংক্রিণ হয়, 
র্গা আপনগার রজতে অফসিজেজনর 
সলজেল কফিজয় সেয়। আপনগার রজতে 
অফসিজেজনর িগাত্গা র্খন কি থগাকজব্, 
তখন আপফন ক্গান্ত সব্গাধ করজত 
পগাজরন, আপনগার শ্গাসকষ্ট হজতপগাজর 
অথব্গা এজকব্গাজরই আলগােগা ফকছু সব্গাধ 
নগা-ও করজত পগাজরন, সর্টগা িগারগাত্মক 
হজত পগাজর। র্তক্ষণ নগা আপফন সুস্থ 
সব্গাধ কজরন ততক্ষণ আপনগার একটি 
ফিঙ্গারটিপ অফসিজেন ফিটগার ব্্যব্হগার 
কজর আপনগার অফসিজেন সলজেল 
ট্্যগাক করগা উফিৎ। আপনগার  
অফসিজেন সলজেল কজি সগজল, সজঙ্ 
সজঙ্ আপনগার ফিফকৎসগা সহগায়তগা 
সনওয়গা উফিৎ।

কীভাবে আক্ম অক্সিবেন ক্মটার ে্যেহার করে?

ফেজন েবু্গার আপনগার অফসিজেন সলজেল িগাপুন, (একব্গার সকগাজল, এব্ং একব্গার 
রগাজত অথব্গা আপনগার স্গাস্থ্যপফরির্্যগা প্রেগানকগারী ব্লজল আরও ঘনঘন িগাপুন)।
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নিনচিত করুি যে 
েন্ত্রটির নিতরর 
ব্্যযাটযানর লযাগযারিযা 
আরে এব্ং যেটিরক 
চযালু করুি।

আপিযার তর্্জ নির (ব্ুর�যা আঙুরলর পররর 
আঙুলটি) িখটি ওপররর নিরক করর 
অনসিরর্ি  
নিটযাররর  
আঙুলটি  
রযাখুি। 

ন্রিরি েনি যকযাি িম্বর িযা যিখযায়, 
তযাহরল আপিযার ব্ুর�যা আঙ্লু ব্যারি 
অি্য যকযাি আঙ্লু নিরয় যচষ্যা করর 
যিখুি। অনসিরর্ি নিরর্ ব্যা ঠযান্যা 
হযারত, ব্যা  
আপিযার  
িরখ যিল  
পযানলশ  
লযাগযারিযা  
থযাকরল নিটযারগুনল  
কযার্ িযাও কররত পযারর।

প্রিত্ত লরগ আপিযার অনসিরর্ি 
যলরিলগুনল নলনপনব্দ্ধ করুি।
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ন্রিিটিরত একটি 
িম্বর যিখযারিযার র্ি্য 
অরপক্যা করুি। 
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অফসিজেন সলজেল হৃেস্পন্দন

কীভাবে আক্ম ক্্রিবন নম্বরগুক্ে পড়ে?
আপনগার অফসিজেন ফিটগার েটুি নম্বর সেখগায়। আপনগার 
অফসিজেজনর িগাত্গা SpO2 ফহজসজব্ ফিফনিত করগা থগাজক। অন্য 
নম্বরটি হল আপনগার হৃেস্পন্দন। সব্ফশরেগাগ িগানুজের সক্ষজত্, 
একটি স্গােগাফব্ক অফসিজেন সলজেল হল 95 % ব্গা তগার সব্ফশ 
এব্ং একটি স্গােগাফব্ক হৃেস্পন্দন হল সগাধগারণত 100 এর ফনজি। 
আপনগার ফক্রয়গাকলগাপ, শরীজরর অব্স্থগান এব্ং সগািফরিক স্গাজস্থ্যর 
ওপর ফনে্য র কজর আপনগার অফসিজেন সলজেল এব্ং হেস্পন্দন পফরব্ফত্য ত হজত 
পগাজর। আপনগার প্রশ্ন থগাকজল আপনগার স্গাস্থ্য সসব্গা প্রেগানকগারীর সগাজথ কথগা ব্লুন।
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কীভাবে আক্ম আমার 
অক্সিবেন ক্মটার  
পক্রষ্ার করে? 
একটি কগাপড়, কগাগজের সতগায়গাজল 
ব্গা তুজলগার ব্ল অন্তত 60 % আইজসগাজপ্রগাফপল 
থগাকগা পফরষ্গার করগার অ্যগালজকগাহজল ফেফেজয় তগা 
ফেজয় অফসিজেন ফিটগাজরর সিস্ত সগারজিসগুফল 
ব্্যব্হগাজরর আজগ ও পজর িুজছ সিলুন। 

আক্ম ক্ক আমার ক্িঙ্ারটিপ অক্সিবেন 
ক্মটার আমার োচ্ার েন্য ে্যেহার  
করবে পাক্র?
14 ব্ছজরর কি ব্য়সী ব্গাচ্গাজের েন্য অফসিজেন 
ফিটগার ব্্যব্হগার করগার সুপগাফরশ করগা হয় নগা। 
আপনগার ব্গাচ্গার উপসগ্যগুফল িজনগাজর্গাগ ফেজয় 
নের করুন এব্ং তগাজের অসুস্থ লগাগজল ব্গা  
কগাফশ হজল ও তগা নগা কিজল ব্গা শ্গাসকষ্ট হজল 
তগাজের স্গাস্থ্যপফরির্্যগা প্রেগানকগারীর সগাজথ 
সর্গাগগাজর্গাগ করুন।

আক্ম ক্ক আমার পক্রমাপ করা 
অক্সিবেবনর মাত্া সম্পবক্ণ  আমার 
পক্রবেো প্রদানকারীবক োনাে?
আপনগার স্গাস্থ্য এব্ং আপনগার অফসিজেজনর িগাত্গা 
সম্পজক্য  আপনগার স্গাস্থ্যপফরির্্যগা প্রেগানকগারীজক 
েগানগাজনগা েরুফর। আপনগার অফসিেজনর িগাত্গার 
পফরিগাজপর ফেত্ফত, 1 নং সগারণীজত সর্েগাজব্ ব্লগা 
হজয়জছ সসইেগাজব্ আপনগার পফরজেব্গা প্রেগানকগারীর 
সগাজথ সর্গাগগাজর্গাগ করুন। আপনগার র্ফে সকগান 
পফরজেব্গা প্রেগানকগারী নগা থগাজক, তগাহজল সসরকি 
একেজনর সখোঁগাে সপজত এব্ং একটি সগাক্ষগাজতর 
সিয় ফনধ্যগারজণর েন্য অনুজরগাথ করজত  
844-692-4692 নম্বজর কল করুন।

গুরুত্পরূ্্ণ দ্রষ্টে্য: অফসিজেন ফিটগার অজপক্ষগাকৃত কগাজলগা ত্বজকর িগানুেজের সক্ষজত্ েুল িলগািল প্রেশ্যন  
করজত পগাজর। অজপক্ষগাকৃত কগাজলগা ত্বজকর িগানুজের র্ফে তগাজের অফসিজেন ফিটগার ব্গা অফসিজেজনর িগাত্গার পফরিগাপ  

সম্পজক্য  সকগান প্রশ্ন ব্গা সংশয় থগাজক, তগাহজল তগাজের উফিৎ ফনজেজের পফরজেব্গা প্রেগানকগারীজের সগাজথ কথগা ব্লগা।

অনসিরর্ি যলরিল নিরি্জ শিযা

90 % ো োর কম এই অফসিজেন সলজেল অত্যন্ত উজবেগেনক এব্ং 
একটি গুরুতর শগারীফরক সিস্যগা ফনজে্যশ করজত 
পগাজর। অফব্লজম্ব 911 নম্বজর কল করুন অথব্গা 
কগাছগাকগাফছ সকগান েরুফর ফিফকৎসগাজকন্দ্র র্গান। 
েরুফর ফেত্ফতজত আপনগার একটি এসি-সর ব্গা 
হগাজট্যর সটস্ট করগাজত হজত পগাজর।

91 % লেবক 94 % এই অফসিজেন সলজেল অত্যন্ত উজবেগেনক এব্ং 
একটি শগারীফরক সিস্যগা ফনজে্যশ করজত পগাজর। 
অফব্লজম্ব আপনগার পফরজেব্গা প্রেগানকগারীজক কল 
করুন। আপনগার র্ফে সকগান পফরজেব্গা প্রেগানকগারী 
নগা থগাজক, তগাহজল আপফন expresscare.nyc-এ 
ফগজয় অথব্গা 212-268-4319 নম্বজর কল কজর 
একটি েরুফর ফিফকৎসগার িূল্যগায়ন করগাজত পগাজরন। 
একেন পফরজেব্গা প্রেগানকগারী ফব্নগািূজল্য সিগাজন ব্গা 
ফেফিও কজল আপনগার িূল্যগায়ন করজব্ন। আপফন 
একটি ফনকটব্ততী েরুফর পফরির্্যগা সকজন্দ্রও  
সর্জত পগাজরন। 

95 % লেবক 100 % এই অফসিজেন সলজেল স্গােগাফব্ক। েইু ফিফনট 
হগাটগাহগাটি করুন এব্ং আব্গার আপনগার অফসিজেন 
সলজেল িগাপুন। আপনগার অফসিজেজনর িগাত্গা 95 % 
এর ফনজি সনজি সগজল, উপজরর প্রজর্গাে্য ফব্েগাজগর 
ফনজে্য ফশকগাগুফল অনুসরণ করুন। 

কখন আমার ক্িক্কৎসা সহায়ো ক্নবে হবে? 
অফসিজেজনর িগাত্গা প্রেশ্যনকগারী নম্বরগুফলর িগাজন কী এব্ং কখন ও কীেগাজব্ 
ফিফকৎসগা সহগায়তগা িগাইজত হজব্ সস ব্্যগাপগাজর ফনজির এই সগারণীজত পথফনজে্যশ 
সেওয়গা হজয়জছ।

1 নং সারর্ী

http://expresscare.nyc


অক্সিবেন লেবভে েগ
আপনগার অফসিজেন সলজেলগুফল ট্্যগাক করজত এই লগটি ব্্যব্হগার করুন। আপনগাজক কখন আপনগার অফসিজেজনর িগাত্গার উপর নেরেগাফর ব্ন্ধ 
করজত হজব্ তগা আপনগার পফরজেব্গা প্রেগানকগারীজক ফেজ্গাসগা করুন।

পক্রক্থিক্ে অনুযায়ী NYC স্াথি্য দপ্তর োর সুপাক্রশগুক্ে পক্রেে্ণন করবে পাবর।  6.29.22 Bengali

তযানরখ েিয় অনসিরর্ি যলরিল (SpO2) অি্যযাি্য উপেগ্জ
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অনসিরর্ি যলরিল নিরি্জ শিযা

90 % ো োর কম এই অফসিজেন সলজেল অত্যন্ত উজবেগেনক এব্ং একটি গুরুতর শগারীফরক সিস্যগা ফনজে্যশ করজত পগাজর। অফব্লজম্ব 911 নম্বজর কল করুন 
অথব্গা কগাছগাকগাফছ সকগান েরুফর ফিফকৎসগাজকন্দ্র র্গান। েরুফর ফেত্ফতজত আপনগার একটি এসি-সর ব্গা হগাজট্যর সটস্ট করগাজত হজত পগাজর।

91 % লেবক 94 % এই অফসিজেন সলজেল অত্যন্ত উজবেগেনক এব্ং একটি শগারীফরক সিস্যগা ফনজে্যশ করজত পগাজর। অফব্লজম্ব আপনগার পফরজেব্গা 
প্রেগানকগারীজক কল করুন। আপনগার র্ফে সকগান পফরজেব্গা প্রেগানকগারী নগা থগাজক, তগাহজল আপফন expresscare.nyc-এ ফগজয় অথব্গা 
212-268-4319 নম্বজর কল কজর একটি েরুফর ফিফকৎসগার িূল্যগায়ন করগাজত পগাজরন। একেন পফরজেব্গা প্রেগানকগারী ফব্নগািূজল্য সিগাজন ব্গা 
ফেফিও কজল আপনগার িূল্যগায়ন করজব্ন। আপফন একটি ফনকটব্ততী েরুফর পফরির্্যগা সকজন্দ্রও সর্জত পগাজরন।

95 % লেবক 100 % এই অফসিজেন সলজেল স্গােগাফব্ক। েইু ফিফনট হগাটগাহগাটি করুন এব্ং আব্গার আপনগার অফসিজেন সলজেল িগাপুন। আপনগার অফসিজেজনর 
িগাত্গা 95 % এর ফনজি সনজি সগজল, উপজরর প্রজর্গাে্য ফব্েগাজগর ফনজে্য ফশকগাগুফল অনুসরণ করুন। 

http://expresscare.nyc

