COVID-19 এবং �াণীজগৎ, বারংবার �জ�ািসত ���িল
যিদ আমার এক�ট েপাষ� থােক তেব আিম কীভােব কেরানাভাইরাস েরাগ 2019
(COVID-19) এর জন� ��ত হেবা?
যিদ আপিন COVID-19 -এর কারেণ আপনার েপাষ�েদর আর পিরচযা � না করেত পােরন অথবা
আপনােক হাসপাতােল েযেত হয়, েসই পিরি�িতর জন� এখনই একট� সময় িনেয় পিরক�না
ক�ন আর আপনার েপাষ�েদর ��ত ক�ন। েপােষ�র জন� আপৎকালীন পিরক�নায়
�
পােরন, তার জন�
সাহায� করার জন� আপিন েয িনেদ� শনা�ট ডাউনেলাড কের স�ূণ করেত
nyc.gov ওেয়বসাইেট যান এবং স�ান ক�ন pets and service animals (েপাষ� ও েসবাকারী
প�)।
এক�ট পিরক�না ক�ন — মানুেষর �া�� সং�া� আপৎকালীন পিরি�িতর
জন� ��ত হন:
● েপােষ�র জন� একজন িব�� পিরচযাকারী
�
িনিদ� � ক�ন (পিরবােরর সদস�, ব�ু,
�িতেবশী, সহকম�)। আপনার িনিদ� � পিরচযাকারীর
�
কােছ অবশ�ই আপনার
বািড়র এক েগাছা চািব থাকেত হেব, তাঁেক আপনার বািড় ও েপােষ�র সােথ
পিরিচত হেত হেব, আপনার আপৎকালীন পিরক�না জানেত হেব, এবং
আপনার েযাগােযােগর তথ� থাকেত হেব।
● আপনার েপাষ� সং�া� ���পূণ তথ�
�
িলিপব� ক�ন যােত আপিন এক�ট
আপৎকালীন পিরি�িতেত েস�ট সহেজই েপেত পােরন।
● �িত�ট েপােষ�র জন� এক�ট েগা-ব�াগ ৈতির ক�ন, েযখােন থাকেব সাধারণ
খাবার, সাম�ী, ওষুধ, পিরচয়প�, আপৎকালীন পিরি�িতেত যােদর সে�
েযাগােযাগ করেত হেব তােদর এক�ট তািলকা, আপনার প�িচিকৎসেকর
েযাগােযােগর তথ� এবং �টকাকরেণর �মাণ।
● এক�ট কলার/হারেনস, েচন এবং আপনার েপােষ�র েগা-ব�াগ�ট এমন এক�ট
�ােন রাখুন, েযখান েথেক েস�ট সহেজ পাওয়া যােব।
● ে�ট, খাবার, অিতির� িলটার (মল সং�াহক) এবং অন�ান� �জিনসপ� হােতর
কােছ রাখুন যােত েপাষ�েদর �ুত এক �ান েথেক অন� �ােন িনেয় যাওয়া যায়।
● যিদ আপনার েকােনা �িতেবশীর সাহােয�র �েয়াজন হয়, তেব তােদর কুকুরেক
পালন করা অথবা হাঁটােত িনেয় যাওয়ার ��াব িদন।
● প�েদর �টকা�িল (জলাত�, েবারেডেটলা) আপেডট ক�ন, িবেশষ কের যিদ
েপাষ�েক অন� �ােন রাখার �েয়াজন হয়।
● যিদ আপনার েপাষ�েক ওষুধ িদেত হয়, তেব আপনার প�িচিকৎসকেক
অিতির� ওষুধ সরবরাহ করেত বলুন।
● িন��ত ক�ন যােত সব ওষুধ�িলর েডাজ এবং ওষুধ �েয়ােগর িনেদ� েশর সােথ
েস�িলেক িলিপব� করা হয়।
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● যিদ আপিন আপনার কুকুরেক হাঁটােত বািড়র বাইের েযেত না পােরন, েসই
পিরি�িতর জন� অিতির� পির�ােরর পণ��িল এবং খবেরর কাগজ বা পািপ
প�াড অবশ�ই হােতর কােছ রাখুন, যিদ আপনার বািড়েত বাগান না থােক।
স�ঠক সনা�করণ িন��ত ক�ন:
● কুকুর এবং িবড়ালেদর সবসমেয় কলার বা হারেনস, জলাতে�র ট�াগ এবং
সনা�করণ ট�াগ পরেত হেব। সনা�করণ ট�ােগ থাকেত হেব আপনার নাম,
�ঠকানা ও েফান ন�র, এবং আপৎকালীন পিরি�িতেত যার সােথ েযাগােযাগ
করেত হেব তার েফান ন�র।
● িন��ত ক�ন যােত আপনার েপােষ�র মাইে�ািচপ ের�জ�ার করা থােক এবং
আপ-ট�-েডট থােক।
প�িচিকৎসামূলক পিরচযা:�
● আপৎকালীন প�িচিকৎসামূলক পিরচযা � এক�ট অত�াবশ�ক পিরেষবা। িক�,
অেনক প�িচিকৎসা ি�িনক এবং হাসপাতাল COVID-19 এর সােথ স�িক�ত
সামা�জক দূর� িবষয়ক িনেদ� শ পালেনর জন� তােদর ��াি�সেক সাম�স�পূণ �
করেছ। যিদ আপনার েপােষ�র পিরচযা � �েয়াজন হয়, েসই ে�ে� �থেম
আপনার প�িচিকৎসকেক েফান ক�ন যােত কীভােব এেগােবন তা
িনধারণ
�
করা যায়।
আমার েপােষ�র েথেক আমার িক COVID-19 হেত পাের?
েপাষা �াণী সহ স�ী �াণী েথেক COVID-19 ৈবি�ক মহামারী ছিড়েয় পড়ার েকােনা �মাণ
বত�মােন েনই; COVID-19-এর জন� দায়ী ভাইরাস�ট �ধুমা� একজন মানুষ েথেক অন�
মানুেষর মেধ� ছড়ায়। সীিমত গেবষণা বলেছ েয, কুকুেররা COVID-19 সং�মেণর িশকার
হেলও এই েরােগ অসু� হয় না বা তা ছড়ায় না। িবড়ালরা সং�মেণর িশকার হেত পাের, এবং
িবড়ােলর অসু� হেয় পড়ার িকছ� িরেপাট� পাওয়া েগেছ। িক� এই সমেয় এমন েকােনা িরেপাট�
েনই েয িবড়াল েথেক মানুেষর মেধ� COVID-19 ছড়াে�।
েকােনা েপােষ�র েলাম েথেক িক COVID-19 এর জন� দায়ী ভাইরাস�ট ছড়ােত পাের?
COVID-19 সহ েয ভাইরাস�িল �াসয� সং�া� অসুখ ঘটায়, েস�িল েপােষ�র েলাম েথেক
ছড়ােত পাের এমন েকােনা িরেপাট� েনই।
আিম COVID-19 এ অসু� এবং আমার এক�ট েপাষ� আেছ। আমার কী করা উিচত?
েপাষা �াণী েথেক COVID-19 ছিড়েয় পড়ার েকােনা �মাণ বত�মােন েনই। তেব, মানুেষর
মাধ�েম তােদর েপাষা �াণীর মেধ� COVID-19 ছিড়েয় পড়ার সীিমত িরেপাট� �িলেক িবেবচনা
কের, আপিন যিদ অসু� হন, তেব আপনার েপাষা �াণীর সােথ সং�শ �সীিমত করাই সবেচেয়
ভােলা। �ঠক আপনার পিরবােরর সদস�েদর মেতাই, আপনার েপাষ�েদর েথেকও আলাদা
থাকুন। যিদ স�ব হয়, আপিন অসু� থাকার সময় আপনার পিরবােরর আেরকজন সদস�েক
অথবা আপনার িব�� েকােনা ব���েক আপনার েপাষ�েদর েদখােশানা করেত বলুন। যিদ
আপিন অসু� থাকাকালীন আপনােক আপনার েপাষ�েদর পিরচযা � করেতই হয়, বা আপনােক
েপাষ�েদর কােছ থাকেত হয়, তেব তােদর সােথ কাজকম �করার আেগ এবং পের আপনার হাত
ধুেয় েনেবন। েপাষ�েদর জিড়েয় ধরা, চ�মু খাওয়া এবং আপনার েপাষ�েদর সােথ খাবার
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ভাগাভািগ কের খাওয়া েথেক িবরত থাকুন; আপনার েপাষ�েদর উপর কাশেবন না বা হাঁচেবন
না; এবং িভ� পিরবােরর েপাষ�েদর সােথ েমলােমশা করেবন না। েপােষ�র িবছানা, েচন, কলার,
িডশ এবং েখলনা�িল আপিন েযভােব বািড়র অন� সব িকছ� পির�ার কেরন, �ঠক েসভােবই
পির�ার করেবন। আরও তেথ�র জন�, cdc.gov এ যান এবং স�ান ক�ন if you have
animals (যিদ আপনার েকােনা েপাষ� থােক)।
মানুেষর েথেক প�েত ভাইরাস�ট ছড়ােত পাের িক, এবং যিদ এটা হয় েসই ে�ে�
েকান েকান প�র ঝঁু িক সবেচেয় েবিশ?
আমরা এখনও এই নত� ন ভাইরােসর িবষেয় এবং এ�ট কীভােব ছড়ায় েসই িবষেয় িশখিছ। মািক�ন
যু�রাে� �ং� িচিড়য়াখানায় বাঘ ও িসংহ সেমত �াণীেদর মেধ� এবং আলাদা বাসায় দু�ট েপাষা
িবড়ােলর মেধ� COVID-19-এ আ�া� মানুেষর মাধ�েম এটা ছিড়েয়েছ বেল জানা েগেছ। িবিভ�
�াণী COVID-19 �ারা আ�া� হেত পাের িকনা এবং কীভােব �ভািবত হেত পাের তা েবাঝার
জন� আরও গেবষণার �েয়াজন আেছ।
আমার িবড়াল�েলার িক COVID-19 সং�মণ হেত পাের?
যু�রাে� দু�ট িবড়ােলর COVID-19 েরাগ ধরা পেড়েছ। এই দু�ট েপােষ�রই �াসযে�র অসু�তার
মৃদু ল�ণ েদখা েদওয়ার পের পরী�া করা হেয়িছল। আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের cdc.gov
েদখুন এবং confirmation of COVID-19 in two pet cats in New York (িনউ ইয়েক� দু�ট
েপাষা িবড়ােলর COVID-19 সং�মণ িন��তভােব জানা েগেছ) খুেঁ জ িনন।
যিদ মেন হয় েয আমার েপােষ�র ভাইরাস�ট আেছ, েসই ে�ে� আমার কী করা উিচত?
আপনার প�র �া�� স�েক� েকােনা �� থাকেল আপনার প�িচিকৎসার ি�িনেক েযাগােযাগ
ক�ন। গৃহপািলত প�র জন� প�িচিকৎসার ি�িনক�ট ��ত আেছ তা িন��ত করেত,
েপােষ�র মািলকেক আেগ েথেক েফান করেত হেব এবং হাসপাতাল বা ি�িনেক সা�ােতর
ব�ব�া করেত হেব। যিদ আপিন অসু� হন, তেব আপনার েপাষ��টেক আপিন িনেজ
প�িচিকৎসেকর কােছ িনেয় যােবন না। যিদ আপনার েপাষ��ট COVID-19 আ�া� অসু�
েকােনা মানুেষর সং�েশ এেস
�
থােক এবং আপনার েপােষ�র মেধ� অসু�তার েকােনা ল�ণ
েদখা যায়, তাহেল আপনার প�িচিকৎসকেক অবশ�ই জানােবন। েয প�িচিকৎসকরা মেন
কেরন েয েসই প��টেক পরী�া করা উিচত, তারা ে�ট প��া�� আিধকািরকেদর সােথ
েযাগােযাগ করেবন, যারা নমুনা�িল সং�হ করা ও তা পরী�া করা উিচত িকনা তা িনধারণ
�
করার জন� জন�া�� ও প� �া�� কতৃপ
� ে�র সােথ কাজ করেবন।
আিম একজন অসু� ব���র কুকুরেক হাঁটােত িনেয় িগেয় তােক সাহায� করিছ।
কীভােব আিম িনরাপেদ থাকব?
সবসমেয় সামা�জক (শারীিরক) দূর� বজায় রাখেবন যিদ েসই ব��� তখনও বািড়েত থােকন,
এমনিক যখন আপিন হাঁটেত যােবন তখনও। েসই ব���র বািড়েত েঢাকার সময়, এমনিক তার
বািড়েত থাকা েচন বা কুকুেরর েখলনার মত বািড়েত থাকা �জিনসপ��িল ধরার সময়ও অবশ�ই
হােত দ�ানা পড়ুন। কুকুরেক হাঁটােনার জন� কিমউিন�টেত বািড়র বাইের েবরেনার সময় মুখঢাকা সং�া� �া�� িবভােগর সাধারণ িনেদ� শ�িল অনুসরণ করেবন। এমনিক েয ব���রা অসু�
অনুভব করেছন না অথবা যােদর মেধ� েকােনা উপসগ েদখা
�
যাে� না, তাঁরাও ভাইরাস�ট
ছড়ােত পােরন।
[Bengali]

প�িচিকৎসক এবং েপাষ�েদর �জিনসপে�র েদাকান�িল িক ব�বসার জন� েখালা
আেছ?
অত�াবশ�ক প�িচিকৎসা, েপােষ�র খাবােরর েদাকান এবং �াণী েশ�ােরর কাযকলাপ�িলেক
�
িনউ ইয়ক� ে�েট অত�াবশ�ক পিরেষবা িহসােব িবেবচনা করা হয়, এবং তাই েস�িল “PAUSE”
কাযিনব
� াহী
� আেদেশর বাইের আেছ। ছাড়�া� �াণী পিরেষবার িবষেয় আরও তেথ�র জন�
agriculture.ny.gov এ যান এবং স�ান ক�ন Interim Guidance for Animal Care
Operations (�াণী পিরচযার
� কাযকলাপ�িলর
�
জন� অ�বত�
� িনেদ� শনা)।
আিম কীভােব এক�ট েপােষ�র সােথ সবেচেয় ভােলাভেব সামা�জক (শারীিরক) দূর�
বজায় রাখেত পাির?
আপনার কুকুরেক হাঁটােত িনেয় যাওয়ার সময় আপনার ও অন�ান�েদর মেধ� অ�ত 6 ফুট দূর�
রাখুন। সবসমেয় মেন রাখেবন েয NYC-েত এ�ট এক�ট আইন েয আপনার কুকুরেক খুব েবিশ
হেল 6 ফুট ল�া েচেন েবঁেধ রাখেত হেব। বািড়েত িফের আসার পের, হােতর সু�া��িবিধ
অনুসরণ করেবন এবং সাবান ও জল/পািন িদেয় হাত েধােবন। কুকুরেক হাঁটােনার জন�
কিমউিন�টেত বািড়র বাইের েবরেনার সময় মুখ-ঢাকা সং�া� �া�� িবভােগর সাধারণ
িনেদ� শ�িল অনুসরণ করেবন। এমনিক েয ব���রা অসু� অনুভব করেছন না অথবা যােদর
মেধ� েকােনা উপসগ েদখা
�
যাে� না, তাঁরাও ভাইরাস�ট ছড়ােত পােরন।
আিম িক তবুও �াণী আ�য় েথেক এক�ট প�েক িনেত পাির অথবা পালন করেত
পাির?
হ�াঁ। এমন েকােনা �মাণ েনই েয আ�েয় থাকা েকােনা প� সহ, েকােনা সহচর প� COVID-19
-এর স�াব� উৎস। অেনক �াণী আ�য় এবং উ�ারকারী সং�া প�েদর পালন করা ও �হণ
করার জন� আেবদনকারী খুেঁ জ চেলেছ। প�র পিরচযাকারী
�
েক��িল (Animal Care Center)
এবং NYC-এর আপেডট করা কাযকলাপ
�
ও প�েদর �হণ/পালন সং�া� নীিত�িল স�েক�
আরও তেথ�র জন� েদখুন nycacc.org/help।
আমার েপােষ�র পিরচযা� করেত সমস�া হে�। আমার েপাষ�েক রাখেত আমােক
সাহায� করার জন� েপােষ�র পিরচযার
� েকান সং�ান�েলা উপল� আেছ?
COVID-19 সংকটকােল আপনার েপাষ�েদর পিরচযায়
� সহায়তা করেত NYC এমােজ���
ম�ােনজেম�-এর অ�ািনমাল ��ািনং টা� েফাস (NYC
�
Emergency Management’s Animal
Planning Task Force) িকছ� সং�ান ৈতির কেরেছ। NYC COVID-19 েপাষা �াণীর েহ�লাইেনর
সােথ যু� হেত অনু�হ কের 311 ন�ের কল কের “COVID-19 and Pets” বলুন বা 877-2048821 ন�ের কল ক�ন। েপাষা �াণী সং�া� সহায়তার হটলাইন স�ােহর 7 িদন সকাল 8টা
েথেক রাত 8টা পয�
� েখালা থােক।
কলে�র িব�ে� কীভােব পাহারা েদওয়া যায় েসই তথ� সেমত, COVID-19 স�েক� সাধারণ
তেথ�র জন� nyc.gov/coronavirus বা cdc.gov/covid19 েদখুন। বা�ব সমেয় আপেডেটর
জন�, 692-692 ন�ের “COVID” েট�ট ক�ন। েমেসজ ও েডটার দর �েযাজ� হেত পাের।

[Bengali]

েযমন পিরি�িতর উ�ব হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�� িবভাগ (Health Department) তােদর
সুপািরশ�িল পিরবত�ন করেত পাের।
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