
নিজেজে এবং নিজের পনরবারজে 
সরুনষিত রাখুি।
    অ্যানথ্্যাক্স র�যাগে� কযা�গে জরুর� পর�রথিরি রেখযা রেগে, শহগ�� 

অরিকযার�গক�যা রেডযা�যাে এবং �যাষ্ট্রীয় পযার্ট নযা�গে� সগগে রিগে কযাজ 
কগ� রনি্টযার�ি ক�যা� রেষ্যা ক�গবন রে রকযান রকযান ব্রতিরবগশষ সম্ভবি 
এ� সংস্পগশ্ট এগসগেন। 

    প্রগয়যাজগন, Health Department রবনযািগূে্ অ্যারটিবযাগয়যাটিক রেগি 
শহগ� Points of Dispensing (পগয়টিস অে রডসগপর্সং, PODs) 
খুেগব। এই ররাগ প্রনতজরাধোরী অ্ানটিবাজ�াটিেগুনি েখি, 
রোথা� এবং েীভাজব নিজত হজব রসই নবষজ� স্াস্্ দপ্তর 
নিজদদে শাবিী রদজব। 

    PODs ইরিিগি্ই অসুথি ব্রতিগে� রিরডগকে পর�গষবযা বযা রেরকৎসযা 
রেয় নযা। আপনযা� েরে িগন হয় রে আপরন এই র�যাগে আক্যান্ত হগয় 
থযাকগি পযাগ�ন এবং উপগ� উরলিরখি েক্ষেগুরে� রকযাগনযা একটি আপনযা� 
িগি্ রেখযা রেগে অরবেগবে রেরকৎসযা� ব্বথিযা ক�যান।

পনরনস্নত নি�ন্ত্রজে আিার 
েি্ নিজদদে নশো

শ্যাসগ্রহগে� িযাি্গি অ্যানথ্্যাগক্স� শ�্রীগ� প্রগবশ

ব্নতিনবজশষ এবং 
পনরবার

অ্যানথ্্যাক্স হে এক ি�গন� র�যাে েযা শ�্রীগ� অ্যানথ্্যাক্স ব্রীজগুটি (র�যােজ্রীবযাে)ু প্রগবগশ� কযা�গে রেখযা রেয়। এই র�যাগে� শুরুগি জ্ব�, ঠযান্যা ভযাব, 
ঘযাি রেয়যা, ক্যারন্ত রবযাি ক�যা, িযাথযা ব্যাথযা, কযারশ, বরি ভযাব, বরি হওয়যা বযা িযাংসগপশ্রীগি ব্যাথযা� িিন েক্ষে রেখযা রেয়। রেিন রেিন কগ� এই র�যাে 
বযাড়গি থযাগক রিিন রিিন কগ� েক্ষেগুগেযা� প্রবেিযা আগ�যা রবগড় েগে এবং হযাঁপযাগনযা, শ্যাস রনগি কষ্ হওয়যা, বগুক অবরথিি ভযাব, রবভ্যারন্ত বযা িযাথযা 
রঘযা�যা� িিন সকে েক্ষে অন্তভু্ট তি �গয়গে। এে ব্নতি রথজে অি্ ব্নতিজত এই শ্াসগ্রহজের মাধ্জম হও�া অ্ািথ্্াক্স ছড়া� িা। 

অ্ািথ্্াক্স ব্ােজেনর�া (ব্ানসিাস অ্ািথ্ানসস বিা হ�) প্রেৃনতজত পাও�া যা�, তজব তা পরীষিাগাজরও ততনর েরা হজত পাজর 
এবং ইচ্ােৃতভাজব এোজে বাতাজস রছজড় রদও�া রযজত পাজর। 1990 সাি রথজে, New York City Health Department অি্াি্ 
শহর, রাে্ এবং রেডারাি সংস্াগুনির সজগে োে েরজছ যাজত নেিা এই অিনভজপ্রত সম্াবিার নবরুজধে পনরেল্পিা এবং প্রস্তুনত 
রিও�া সম্ব হ�।

শহজরর পষি রথজে পজ�টিস অে নডসজপন্সং (PODs) রখািা হজি:
Antibiotic Screening Form (অ্ানটিবাজ�াটিে ন্রিনিং 
েরম) পরূে েরুি এবং নপ্রটি েরুি।
    রকযাগনযা করপিউরযা� রথগক অ্যারটিবযাগয়যাটিক র্রিরনং েি্ট অ্যাগক্সস করুন। http://www.nyc.gov/health  

এবং ইটিযা�গনগর� অন্যান্ জযায়েযায় এটি পযাওয়যা েযাগব।  

    রনগজ� এবং অন্গে� জন্ অ্যারটিবযাগয়যাটিক র্রিরনং েি্ট পূ�ে এবং রপ্রটি করুন। 

সাধারে নিজদদে নশো

  নবশ্স্ত ো�গা রথজেই স্াস্্ সংক্ান্ত 
তথ্সমহূ নিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  েরুনর অবস্ার নবষজ� তথ্ রপজত 
Notify NYC (NYC সনূিত েরুি) 
এর েি্ সাইি আপ েরুি।

  আপনি নিজে বা আপিার পনরনিত 
রেউ এই পনরনস্নতর োরজে 
অসহা� রবাধ েরজি বা পনরনস্নত 
সামাি নদজত সহা�তা িাগজি, 
আপিার নিজের ভাষা� নবিামজূি্ 
সহা�তা রপজত lifenet.nyc এ 
যাি।

  েরুনর অবস্া�, সবসমজ� 911 
িম্বজর রোি েরুি। 
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নিজে নগজ� বা োউজে নদজ� অ্ানটিবাজ�াটিে সংগ্রহ েজর 
নিি।
 আপরন রনগজ� জন্ এবং পর�বযাগ�� সেস্, সহকিমী বযা আপনযাগে� বযারড়� সেস্ নন এিন অন্ রকউ সগিি পযাঁে জগন� জন্ 
অ্যারটিবযাগয়যাটিক সংগ্রহ ক�গি পযা�গবন। 

    আপরন রনগজ POD রি রেগি নযা পযা�গে, অন্ কযাউগক আপনযা� জন্ অ্যারটিবযাগয়যাটিক রনগয় আসযা� জন্ বেনু।

    সম্ভব হগে, অন্ কযাগ�যা� অ্যারটিবযাগয়যাটিক রনগয় এগস িযাগক সহযায়িযা করুন। 

    আপনযা� কযাগে পূ�ে ক�যা অ্যারটিবযাগয়যাটিক র্রিরনং েি্ট নযা থযাকগে, POD এ েি্ট পূ�ে ক�যা� জন্ সগগে কগ� রপন বযা রপর্সে 
রনগয় আসুন।     

    বযারড়গি অ্যারটিবযাগয়যাটিক রনগয় েযাওয়যা� জন্ সগগে কগ� একটি ব্যাে রনগয় আসুন।    

    আবহযাওয়যা� কথযা িযাথযায় র�গখ রসই িগিযা রপযাশযাক পগ� আসুন এবং এিন জগুিযা পরুন েযাগি আপরন স্যাচ্ছন্্ রবযাি কগ�ন। 
POD রি েবেযা েযাইন েযােগি পযাগ� এবং আপনযাগক হয়গিযা বযাইগ� েযাইগন েযাঁড়যাগি হগি পযাগ�।

    হুইেগেয়যাগ� কগ� POD রি েযাওয়যা সম্ভব হগব। েযাগে� রবগশষ ি�গন� সহযায়িযা� প্রগয়যাজন �গয়গে িযাগে� POD কিমী�যা 
েগথষ্ প্রগেষ্যা গ্রহে ক�গবন।

    POD রত আপিার পনরি�পত্র রদখজত িাও�া হজব িা।

আপিাজদর অঞ্চজি পজ�টি অে নডসজপন্সং (POD) খঁুজে নিি।
    আপনযা� বসবযাগস� জযায়েযা� রনকগর রকযাগনযা POD খুগঁজ রনগি http://www.nyc.gov/health এ েযান, থিযান্রীয় রররেরভশন, 

র�রডও এবং সযািযারজক রিরডয়যায় নজ� �যাখুন বযা 311 নবেগ� রেযান করুন। আপরন রনউ ইয়ক্ট  শহগ� বসবযাস নযা ক�গে, 
আপনযাগে� থিযান্রীয় জনস্যাথি্ সংথিযা� সগগে রেযােযাগেযাে কগ� রজগন রনন।

খবরাখবর নিজত থাকুি।
    ক্রীভযাগব রন�যাপগে থযাকগি পযা�গবন রসই রবষগয় আরিকযার�কগে� রথগক িথ্ রপগি র�রডও, 

রররেরভশন, করপিউরযা� বযা রিযাবযাইে রডভযাইস ব্বহযা� করুন। 

রযমি বজি রদও�া হজব রসই মজতা অ্াজটিাবাজ�াটিে খাি।
    বযাচ্যাগে� জন্ বযা র্যাবগের রেেগি পযাগ�ন নযা এিন ব্রতিগে� জন্ ক্রীভযাগব অ্যারটিবযাগয়যাটিক তির� কগ� রনগি হগব রসই 

রনগে্টশ সগিি POD রি আপরন অ্যারটিবযাগয়যাটিক ক্রীভযাগব রখগি হগব িযা� িথ্ পযাগবন। 

    আপরন http://www.nyc.gov/health রথগক বযা আপনযা� ডযাতিযা�, আপনযা� েযাি্টযারসস্টগক বযা 311 নবেগ� রেযান কগ�ও 
অ্যারটিবযাগয়যাটিগক� রবষগয় িথ্ রপগয় রেগি পযা�গবন।  

    আপনযা� পযাওয়যা অ্যারটিবযাগয়যাটিকগুরে রশষ নযা হগয় েযাওয়যা পে্টন্ত রখগি থযাকুন, িগব স্যাথি্ আরিকযার�গক�যা আেযােযাভযাগব  
রকযাগনযা রনগে্টশ রেগয় থযাকগে অন্ কথযা।

    করপিউরযা� বযা রপ্রটিযাগ�� সুরবিযা রপগি পযা�গেন নযা এিন প্ররিগবশ্রী, বনু্বযান্ব এবং পর�বযা�গক সহযায়িযা করুন।

    প্রগি্ক বযাচ্যা সগিি অ্যারটিবযাগয়যাটিক পযাওয়যা প্রগি্ক ব্রতি� জন্ একটি কগ� অ্যারটিবযাগয়যাটিক র্রিরনং েি্ট অবশ্ই পূ�ে 
এবং রপ্রটি ক�গি হগব।     

    আপরন করপিউরযাগ� বগস অ্যারটিবযাগয়যাটিক র্রিরনং েি্ট পূ�ে ক�গি নযা পযা�গে, POD রি পূ�ে ক�যা� জন্ েি্ট �যাখযা 
থযাকগব।
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Protect yourself and  
your family.
    If there is an emergency involving anthrax, City 

officials will work with federal and state partners to 
find out who may have been exposed. 

    If necessary, the Health Department will open 
Points of Dispensing (PODs) in the city to give free 
antibiotics. The Health Department will provide 
instructions about when, where and how to 
pick up antibiotics that prevent illness. 

    PODs do not provide medical services or treatment 
for people who are already sick. If you think you 
may have been exposed and experience any of  
the symptoms listed above, get medical care  
right away.

RESPONSE GUIDE
INHALATION ANTHRAX

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Inhalation anthrax is a disease caused by breathing in anthrax spores. Early symptoms may include fever, 
chills, sweats, fatigue, headache, cough, nausea, vomiting or muscle aches. As the illness progresses, 
symptoms become more severe and commonly include shortness of breath, difficulty breathing, chest 
discomfort, confusion or dizziness. You cannot catch inhalation anthrax from another person. 

The anthrax bacteria (called Bacillus anthracis) is found in nature, but it can also be grown in 
a lab and could be released into the air on purpose. Since the 1990s, the New York City Health 
Department has been working with other City, State and federal agencies to plan and prepare for 
this unlikely possibility.

If the City opens Points of Dispensing (PODs):
Complete and print the Antibiotic  
Screening Form.
    Access the Antibiotic Screening Form from a computer. It will be on  

http://www.nyc.gov/health and other internet sources.  

    Complete and print the Antibiotic Screening Form for yourself and others. 

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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Pick up antibiotics or ask someone to pick 
them up for you.
 You can pick up antibiotics for yourself and up to five additional people, including family 
members, coworkers or others not in your household. 

    If you cannot go to a POD, ask someone to pick up antibiotics for you.

    If possible, help others by picking up their antibiotics. 

    If you do not have a completed Antibiotic Screening Form, bring a pen or pencil to fill out 
forms at the POD.     

    Bring a bag to carry the antibiotics home.     

    Dress appropriately for the weather and wear comfortable shoes. Lines at the POD may 
be long and outdoors.

    PODs are wheelchair-accessible. POD staff will make every effort to accommodate those 
with special needs.

    You will NOT be asked for identification at a POD.

Find a Point of Dispensing (POD) in your area.
    Check http://www.nyc.gov/health, local television, radio and social media or call 311 to 

find a POD near you. If you do not live in New York City, check with your local public 
health agency.

Stay informed.
    Use radios, televisions, computers or mobile devices for information 

from officials about how to stay safe. 

Take antibiotics as directed.
    You will get information about how to take the antibiotics at the POD, including instructions 

on how to prepare the antibiotics for children or for adults who cannot swallow pills. 

    You can also get information about the antibiotics on http://www.nyc.gov/health or by 
calling your doctor, your pharmacist or 311.  

    Take the antibiotics you receive until they are gone, unless otherwise directed by  
health officials.

    Help neighbors, friends and family who may not have access to a computer or printer.

    One Antibiotic Screening Form must be completed and printed for each person getting 
antibiotics, including each child.     

    If you cannot complete the Antibiotic Screening Form on the computer, forms will be 
available for you to complete at a POD.
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