COVID-19: অন্তঃসত্ত্বা, স্তন্যপান্ করাচ্ছেন্ বা ন্বজাতচ্ছকর যত্ন নন্চ্ছেন্ এমন্
মান্ুচ্ছের জন্য নন্চ্ছদেশকা
COVID-19
কীভাচ্ছব কলচ্ছের নবরুচ্ছে রক্ষা করচ্ছত হচ্ছব, তা সহ ককাচ্ছরান্াভাইরাস করাগ 2019 (COVID-19)
সম্পনকে ত সাধারণ তচ্ছযযর জন্য, nyc.gov/coronavirus অযবা cdc.gov/covid19 কদখুন্। প্রকৃ ত সমচ্ছের
হালন্াগাদ প্রাপ্ত হচ্ছত 692-692 ন্ম্বচ্ছর "COVID" কযাটি কেক্সে করুন্। কমচ্ছসজ এবং কেোর হার
প্রচ্ছযাজয হচ্ছত পাচ্ছর।
COVID-19 এবং অন্তঃসত্ত্বা মানুষ
যনদও বতে মাচ্ছন্ COVID-19-এর কারণ হচ্ছে যাকা এই ভাইরাস দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা মনহলাচ্ছদর সংক্রানমত
হওোর সম্ভাবন্া কবনশ তা বলার মচ্ছতা ককান্ও তযয কন্ই, তাচ্ছদর নন্নবড়ভাচ্ছব পযেচ্ছবক্ষণ করা
উনিত। নকছু ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছল অন্তঃসত্ত্বা মনহলারা খুব অসুস্থ হচ্ছে পড়চ্ছত পাচ্ছরন্।
COVID-19 এ আক্রান্ত হওয়ার অথবা যদি তাদির COVID-19 হয় তাহদে গুরুতর অসুস্থতার
সবদেদয় ববদি ঝুঁু দিদত িারা রদয়দেন?
•

•

কয সব মান্ুেরা গুরুতর অসুস্থতার ঝুুঁ নকচ্ছত রচ্ছেচ্ছছন্ তারা হচ্ছলন্ যারা 50 বছর বেচ্ছসর
কবনশ বেস্ক বা যাচ্ছদর অন্যান্য স্বাচ্ছস্থর সমসযা রচ্ছেচ্ছছ, যার অন্তভুে ক্ত দীর্েস্থােী ফু সফু চ্ছসর
করাগ, হৃদচ্ছরাগ, োোচ্ছবটিস, কযান্সার, অযবা দূবল
ে করাগ প্রনতচ্ছরাধ বযবস্থা।
যারা এমন্ কাচ্ছরা সাচ্ছয নন্েনমত নন্কে সংস্পচ্ছশে রচ্ছেচ্ছছন্ যার COVID-19 আচ্ছছ বা হচ্ছত
পাচ্ছর, তাচ্ছদরও ঝুুঁ নক কবনশ। এর মচ্ছধয রচ্ছেচ্ছছ যারা একই গৃচ্ছহ বাস কচ্ছরন্, ককোরচ্ছেকার
যারা গৃচ্ছহ কাজ কচ্ছরন্ অযবা কযৌন্ সঙ্গীরা।

অন্তঃসত্ত্বা মানুদষর মদযে COVID-19 দবিাদিত হদে িী ঘদে?
অন্তঃসত্ত্বা মান্ুচ্ছেরা COVID-19 এ আক্রান্ত হচ্ছত পাচ্ছরন্। কয ভাইরাচ্ছসর কারচ্ছণ COVID-19 হচ্ছে যাচ্ছক তার
অন্ুরুপ ভাইরাস এবং ইন্ফ্লুচ্ছেঞ্জার মচ্ছতা অন্যান্য ভাইরাসজনন্ত শ্বাস-প্রশ্বাচ্ছসর সংক্রমচ্ছণর কারচ্ছণ অন্তঃসত্ত্বা
মান্ুেরা গুরুতরভাচ্ছব অসুস্থ হওোর ঝুুঁ নকচ্ছত যাচ্ছকন্। এই মুহুচ্ছতে, অন্তঃসত্ত্বা মান্ুেরা COVID-19 কযচ্ছক
গুরুতর অসুস্থতার ঝুুঁ নকচ্ছত রচ্ছেচ্ছছন্ নকন্া তা জান্ার জন্য খুব কম তযয রচ্ছেচ্ছছ। অন্তঃসত্ত্বা মান্ুচ্ছের জন্য
COVID-19 সহ অন্যান্য অসুস্থতা কযচ্ছক কীভাচ্ছব নন্চ্ছজচ্ছক রক্ষা করা যাে কস সম্পচ্ছকে জন্স্বাচ্ছস্থযর নন্চ্ছদেনশকা
অন্ুসরণ করা সবেদা গুরুত্বপূণে (COVID-19 প্রনতচ্ছরাচ্ছধর জন্য অন্তঃসত্ত্বা মান্ুেরা কী করচ্ছত পাচ্ছরন্?
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নবভাগটি নন্চ্ছি কদখুন্।)

COVID-19 গর্ভাবস্থায় সমসো সৃদি িদর দিনা বা দিশুর স্বাদস্থের উপর প্রর্াব বেদে দিনা, এই

মূহুদতভ তা অজানা। গর্ভাবস্থায় বা প্রসদবর বেদে খুব অল্প সংখেি সমসো বিখা বগদে যার মদযে
রদয়দে গর্ভাবস্থায় COVID-19 এর জনে পরীোয় ইদতবােি হদয়দেদেন বযই মাদয়রা, তাদির
দিশুদির দনযভ াদরত সমদয়র পূদবভ জন্মগ্রহন (গর্ভাবস্থার 37 সপ্তাদহর আদগ)। এই সমসোগুদে
COVID-19-এর িারদে হদয়দে দিনা তা এখনও জানা যায়দন।
COVID-19 সহ মদহোরা দি স্তনেপান িরাদত পাদরন?

হযাুঁ, COVID-19 বা COVID-19 এর উপসগেযুক্ত বযনক্তরা তাচ্ছদর নশশুর মচ্ছধয ভাইরাস ন্া ছড়াচ্ছত কদওোর
সতকে তা অবলম্বন্ কচ্ছর স্তন্যপান্ করাচ্ছত পাচ্ছরন্।
এটি গুরুত্বপূণে কয তারা স্তন্যপান্ করাচ্ছন্ার আচ্ছগ অনবলচ্ছম্ব কমপচ্ছক্ষ 20 কসচ্ছকচ্ছের জন্য সাবান্ এবং জল নদচ্ছে
ভাল কচ্ছর হাত ধুচ্ছে কন্ন্ এবং মুখ কেচ্ছক রাখা নবচ্ছবিন্া কচ্ছরন্। একটি মুচ্ছখর আবরণ হল কয ককান্ও
সুরনক্ষত কাগজ বা কাপড় (চ্ছযমন্ একটি রুমাল বা স্কাফে ) যা আপন্ার মুখ এবং ন্াক কেচ্ছক রাচ্ছখ। আর
একটি নবকল্প পাম্প অযবা হাত নদচ্ছে দুধ বার করা। যনদ পাম্প বযবহার করা হে, পাচ্ছম্পর সমস্ত অংশ
প্রচ্ছতযক বযবহাচ্ছরর মাচ্ছঝ ভালভাচ্ছব ধুচ্ছে কন্ওো উনিত। এমন্ বযনক্ত কয অসুস্থ ন্ে এবং যার ককান্ উপসগে
কন্ই, তার দ্বারা নশশুচ্ছক কবাতচ্ছলর মাধযচ্ছম মাচ্ছের দুধ খাওোচ্ছন্ার কযা নবচ্ছবিন্া করুন্।
যনদও মান্ুচ্ছের দুচ্ছধ এই ভাইরাস সন্াক্ত করা যাে নন্, তচ্ছব এখন্ও জান্া যােনন্ কয স্তন্যপাচ্ছন্র মাধযচ্ছম

COVID-19 নশশুর মচ্ছধয কযচ্ছত পাচ্ছর নকন্া। এই মুহুচ্ছতে সীনমত তযয যাকা সচ্ছত্ত্বও, স্তন্যপাচ্ছন্র বহুনবধ
উপকানরতার কারচ্ছণ কযমন্ জন্মদাত্রী মাচ্ছের অযানিবনেগুনল সরবরাহ করা যা নশশুচ্ছক সামনিকভাচ্ছব সংক্রমচ্ছণর
হাত কযচ্ছক রক্ষা কচ্ছর, এটি বাঞ্ছন্ীে কয নপতামাতারা তাচ্ছদর নশশুচ্ছক মান্ুচ্ছের দুধ খাওোচ্ছত িাইচ্ছল তারা কযন্
উপচ্ছর বনণেত সতকে তা অবলম্বন্ কচ্ছর এমন্টি কচ্ছরন্।

COVID-19 এ আক্রান্ত বেদিরা দি "রুম ইন" িরদত পারদন বা দনদজর সন্তাদনর সাদথ এিই ঘদর
থািদত পাদরন?
নকছু স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারী, COVID-19-এ আক্রান্ত বা হাসপাতাচ্ছল যাকাকালীন্ পরীনক্ষত হচ্ছেন্ এমন্
নপতা-মাতাচ্ছক, ন্বজাতচ্ছকর COVID-19-এ সংক্রানমত হওোর ঝুুঁ নক কমাচ্ছত তাচ্ছদর কাছ কযচ্ছক নশশুচ্ছক
আলাদা করার পরামশে নদচ্ছত পাচ্ছরন্। এটি প্রচ্ছতযকটি ককচ্ছসর উপর নভনি কচ্ছর করা উনিত। এই নসোন্তটি
স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারী এবং নপতা-মাতার কযৌযভাচ্ছব কন্ওো উনিত। পৃযকীকরণ নপতা-মাতা আর সংক্রামক
ন্া হওো পযেন্ত স্থােী হচ্ছত পাচ্ছর। নিনকৎসামূলক পনরনস্থনত পনরবনতে ত হচ্ছল দীর্েতর পৃযকীকরচ্ছণর প্রচ্ছোজন্ হচ্ছত
পাচ্ছর। পৃযকীকরচ্ছণর নবকল্পগুনলর মচ্ছধয রচ্ছেচ্ছছ, ন্বজাতক একই হাসপাতাচ্ছলর র্চ্ছর যাকচ্ছল তাচ্ছক নপতামাতার
কযচ্ছক 6 ফু চ্ছের কবনশ দূরচ্ছত্ব রাখা অযবা শারীনরক পৃযকীকরণ করা কযখাচ্ছন্ ন্বজাতচ্ছকর যত্ন নন্চ্ছত সহােতার
জন্য অন্য একজন্ স্বাস্থযকর প্রাপ্তবেস্ক যাকচ্ছবন্।
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হাসপাতালগুনল দশেন্াযীচ্ছদর সংখযাও সীমাবে করচ্ছত পাচ্ছর। অন্ুিহ কচ্ছর নন্নিত করুন্ কয আপন্ার সহােতা
দলটি এর প্রচ্ছোজন্ীেতা কবাচ্ছঝ এবং আপন্াচ্ছক এবং আপন্ার পনরবারচ্ছক সুরনক্ষত রাখচ্ছত হাসপাতাচ্ছলর
কমীচ্ছদর নন্চ্ছদেশাবলী অন্ুসরণ কচ্ছর। আপন্ার সহােতা দচ্ছল আপন্ার সঙ্গী, দাই, বন্ধু বা পনরবাচ্ছরর অন্যান্য
সদসযরা অন্তভুে ক্ত যাকচ্ছত পাচ্ছরন্ যাচ্ছদর আপনন্ প্রস্রব কবদন্া এবং প্রস্রব উভচ্ছের সমে উপনস্থত যাকার
পনরকল্পন্া কচ্ছরনছচ্ছলন্। সন্তাচ্ছন্র জচ্ছন্মর সমে আপন্ার অনধকার সম্পনকে ত তচ্ছযযর জন্য, nyc.gov/health
কদখুন্ এবং respectful care at birth (জচ্ছন্মর সমে শ্রোশীল যত্ন) অন্ুসন্ধান্ করুন্।

COVID-19 প্রদতদরাদযর জনে অন্তঃসত্ত্বা মদহোরা িী িরদত পাদরন?
অন্তঃসত্ত্বা মনহলাচ্ছদর সংক্রমণ এড়াচ্ছত সাধারণ মান্ুচ্ছের মচ্ছতা একই নজনন্স করা উনিত।

•
•

বানড়চ্ছত যাকুন্।
এমন্নক যনদ আপনন্ সুস্থ কবাধ কচ্ছরন্ এবং আপন্ার ককান্ও উপসগে ন্া যাচ্ছক, তাহচ্ছলও
আপন্াচ্ছক যতো সম্ভব নন্চ্ছজর বানড়চ্ছত যাকচ্ছত হচ্ছব।

•

সাবান্ এবং পানন্ নদচ্ছে অন্তত 20 কসকচ্ছের জন্য প্রােশই হাত কধাচ্ছবন্। সাবান্ বা জল
উপলব্ধ ন্া যাকচ্ছল একটি অযালচ্ছকাহল নভনিক হযাে সযানন্োইজার বযবহার করুন্।
একটি টিসুয বা জামার হাতা নদচ্ছে আপন্ার মুখ োকুন্ কাশা বা হাুঁিার সমে। আপন্ার
হাতগুনল বযবহার করচ্ছবন্ ন্া।
ন্া কধাো হাচ্ছত কিাখ, ন্াক, বা মুচ্ছখ হাত কদচ্ছবন্ ন্া।

•
•
•
•
•
•

করমদে ন্ করচ্ছবন্ ন্া। তার পনরবচ্ছতে, হাত ন্াড়ুন্।
জ্বর, কানশ, শ্বাসকষ্ট, গলা বযযা বা অন্যান্য সনদে বা ফ্লু জাতীে উপসগেগুনলর জন্য আপন্ার
স্বাস্থয স্বাভানবচ্ছকর কিচ্ছে আরও নন্নবড়ভাচ্ছব নন্রীক্ষণ করুন্।
অচ্ছন্যর কযচ্ছক কমপচ্ছক্ষ 6 ফু চ্ছের শারীনরক দূরত্ব বজাে করচ্ছখ নন্চ্ছজর এবং অন্যচ্ছদর মচ্ছধয
আরও বযনক্তগত স্থান্ ততনর করুন্। এচ্ছক সামানজক দূরত্ব বা শারীনরক দূরত্ব বচ্ছল।
কমপচ্ছক্ষ 6 ফু ে শারীনরক দূরত্ব রাখা সম্ভব ন্া হচ্ছল মুখ এবং ন্াকচ্ছক কেচ্ছক রাখার মচ্ছতা
সুরনক্ষত মুচ্ছখর আবরণ (চ্ছযমন্ একটি রুমাল বা স্কাফে ) পরুন্ ।

দির্াদব আদম িারীদরি িূরত্ব বজায় রাখা অনুিীেন িরব?
•
•
•
•
•

যতো সম্ভব বানড়চ্ছত যাকুন্।
নন্চ্ছজর এবং অন্যচ্ছদর মচ্ছধয কমপচ্ছক্ষ 6 ফু ে শারীনরক দূরত্ব ততনর করুন্।
কয ককান্ আেতচ্ছন্র নভড় কচ্ছর জমাচ্ছেত হচ্ছবন্ ন্া।
যনদ সম্ভব হে, বানড় কযচ্ছক কাজ করুন্।
সমস্ত অপ্রচ্ছোজন্ীে ভ্রমণ এবং আলাপিানরতা এনড়চ্ছে িলুন্।

আপনন্ এখাচ্ছন্ COVID-19 প্রনতচ্ছরাধ সম্পনকে ত অনতনরক্ত তযয কপচ্ছত পাচ্ছরন্ nyc.gov/coronavirus।

আমাদি দি আমার জদন্মর পূবভ যদের অোপদয়ন্টদমন্টগুদে পদরবতভ ন িরদত হদব?
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যযাসম্ভব বানড়চ্ছত যাকার পরামচ্ছশের ফচ্ছল, জচ্ছন্মর পূচ্ছবের যত্ন কন্ওোর জন্য আপন্ার কয অযাপচ্ছেিচ্ছমিগুনলচ্ছত
(বযনক্তগত সাক্ষাৎ) উপনস্থত যাকা প্রচ্ছোজন্, তার সংখযাে পনরবতে ন্ হচ্ছত পাচ্ছর। স্বল্প-ঝুুঁ নকপূণে গভে াবস্থাে
একজন্ বযনক্তর কতো ন্জরদানর প্রচ্ছোজন্ তার নবচ্ছশে তবজ্ঞানন্ক প্রমাণ কন্ই।
এর অযে আপন্ার এবং আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর কাচ্ছছ আপন্াচ্ছক বা আপন্ার ভ্রূণচ্ছক নবপচ্ছদ ন্া
কফচ্ছল আপন্ার যচ্ছত্নর সমেসূনি সামঞ্জসয করার আরও ন্মন্ীেতা রচ্ছেচ্ছছ। এছাড়াও, আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো
প্রদান্কারী আপন্ার সাচ্ছয ভািুে োল সাক্ষাৎ করচ্ছত কবচ্ছছ নন্চ্ছত পাচ্ছরন্। যনদ এটি অন্ুসরণ করার পেনত
নহসাচ্ছব কবচ্ছছ কন্ওো হে তাহচ্ছল নকছু প্রচ্ছোজন্ীে সরঞ্জাম কপচ্ছত আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর কাচ্ছছ
সহােতা কিচ্ছে নন্ন্ – বানড়চ্ছত বযবহার করার ব্লাে কপ্রসার মনন্ের এবং প্রস্রাব পরীক্ষার নিপগুনল। আপন্ার
করকেে এবং ওেুচ্ছধর তানলকা অযাচ্ছক্সস করচ্ছত আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর অন্লাইন্ কপােোচ্ছল সাইন্
আপ করার নবেেটি নবচ্ছবিন্া করুন্।
আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারী যনদ এখন্ও সশরীচ্ছর সাক্ষাৎ অবযাহত রাচ্ছখন্ তাহচ্ছল এই সাক্ষাৎগুনলও
আলাদা হচ্ছত পাচ্ছর। সাক্ষাৎগুনল সংনক্ষপ্ত হচ্ছত পাচ্ছর এবং কমীরা আপন্ার সাচ্ছয অনতনরক্ত কাউচ্ছক কযাগদান্
করচ্ছত অন্ুমনত ন্াও নদচ্ছত পাচ্ছরন্।
তচ্ছব, আপনন্ যনদ অসুস্থ হন্, তাহচ্ছল আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর অনফচ্ছস যাচ্ছবন্ ন্া। আপন্ার
ইনতমচ্ছধয নন্ধোনরত অযাপচ্ছেিচ্ছমি যাকচ্ছলও আপন্ার উপসগেগুনল তাচ্ছদর জান্াচ্ছন্ার জন্য তাচ্ছদর অনফচ্ছস
যাওোর আচ্ছগ তাচ্ছদর সাচ্ছয কযাগাচ্ছযাগ করুন্।
বযনক্তগত সাক্ষাচ্ছতর অন্ুরূপ, আপন্ার ককবলমাত্র সবেনন্ম্ন সংখযার আল্ট্রাসাউে করা হচ্ছত পাচ্ছর। সাধারণত,
একজন্ অন্তঃসত্ত্বা বযনক্ত যাচ্ছক স্বল্প-ঝুুঁ নক নহসাচ্ছব নবচ্ছবিন্া করা হে তার ককবলমাত্র গভে াবস্থার প্রযম নদচ্ছক
একটি এবং আবার প্রাে িার মাস ন্াগাদ আচ্ছরকটি আল্ট্রাসাউচ্ছের প্রচ্ছোজন্ হে ভ্রূণ পরীক্ষা করার জন্য।
তচ্ছব, আপন্ার নিনকৎসাগত পনরনস্থনত পনরবতে চ্ছন্র সাচ্ছয সাচ্ছয এটি পনরবতে ন্ হচ্ছত পাচ্ছর।
ককান্ও খুিরা আল্ট্রাসাউে অবস্থাচ্ছন্ যাচ্ছবন্ ন্া - এগুনল প্রােশই লাইচ্ছসন্সনবহীন্ হে এবং নবন্া ন্জরদানরচ্ছত
িচ্ছল। আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর সাচ্ছয কযাগাচ্ছযাগ বন্ধ করচ্ছবন্ ন্া – আপন্ারা একসাচ্ছয নমচ্ছল এমন্
একটি পনরকল্পন্া ততনর করচ্ছত পাচ্ছরন্ যা আপন্ার এবং আপন্ার গভে াবস্থার পচ্ছক্ষ সব কিচ্ছে উপযুক্ত।

আদম দি আমার প্রসদবর পদরিল্পনা বা প্রসদবর স্থান পদরবতভ ন িরব?
যাুঁরা গভে াবস্থার কশচ্ছের নদচ্ছক রচ্ছেচ্ছছন্, আপনন্ নন্চ্ছজর সন্তাচ্ছন্র জচ্ছন্মর জন্য ককান্ও হাসপাতাচ্ছল যাওোর
নবেচ্ছে উনদ্বগ্ন হচ্ছত পাচ্ছরন্। আপনন্ নন্চ্ছজর প্রস্রব পনরকল্পন্া সম্পচ্ছকেও উনদ্বগ্ন হচ্ছত পাচ্ছরন্। এই প্রাদুভোচ্ছবর সাচ্ছয
প্রদি সমসযাগুনলর ফচ্ছল, আপন্ার জন্ম কদওোর অনভজ্ঞতাটি আপন্ার প্রতযাশার কযচ্ছক আলাদা হওোর সম্ভাবন্া
রচ্ছেচ্ছছ।
ককউ ককউ হেত এখন্ গৃচ্ছহ জন্মদান্ করা একটি নন্রাপদ নবকল্প নসহাচ্ছব নবচ্ছবিন্া কচ্ছরন্। এটি একটি কঠিন্
নসোন্ত হচ্ছত পাচ্ছর। অচ্ছন্ক গৃচ্ছহ জন্মদাচ্ছন্র সহােচ্ছকরা এই সমচ্ছে ন্তু ন্ করাগীচ্ছদর িহণ ন্াও করচ্ছত পাচ্ছরন্।
আপন্ার প্রস্রচ্ছবর স্থান্ সম্পচ্ছকে আপন্ার যনদ ককান্ও প্রশ্ন বা উচ্ছদ্বগ যাচ্ছক তাহচ্ছল আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো
প্রদান্কারীর সাচ্ছয পরামশে করুন্। তারা আপন্াচ্ছক তাচ্ছদর সচ্ছবোিম নক্রোকলাচ্ছপর পাশাপানশ তাচ্ছদর
ফযানসনলটিচ্ছত সংক্রমণ নন্েন্ত্রচ্ছণর ন্ীনত সম্পচ্ছকে পরামশে কদচ্ছবন্।
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আপনন্ যনদ অসুস্থ হন্ বা আপন্ার COVID-19 এর উপসগেগুনল (জ্বর, কানশ, শ্বাসকষ্ট) যাচ্ছক তাহচ্ছল
আপনন্ আপন্ার বানযেং ফযানসনলটিচ্ছত আসার আচ্ছগ কসখাচ্ছন্ কযাগাচ্ছযাগ করুন্। এটি তাচ্ছদর আপন্ার আগমচ্ছন্র
জন্য প্রস্তুত করার অন্ুমনত কদচ্ছব।
আপনন্ যনদ নন্চ্ছজর পছন্দসই বানযেং ফযানসনলটিচ্ছত কপৌুঁছাচ্ছত ন্া পাচ্ছরন্ তাহচ্ছল আচ্ছমনরকান্ কচ্ছলজ অফ ন্াসেনমেওোইভস-এর "Giving Birth ‘In Place’: A Guide to Emergency Preparedness for

Childbirth" (নগনভং বাযে ‘ইন্ কেস’: এ গাইে েু ইমাচ্ছজেনন্স নপ্রচ্ছপোেেচ্ছন্স ফর িাইল্ডবাযে) পড়ুন্, আপনন্
যনদ বানযেং ফযানসনলটিচ্ছত কযচ্ছত ন্া পাচ্ছরন্ তাহচ্ছল কী করচ্ছত হচ্ছব কস সম্পচ্ছকে নন্চ্ছদেনশকার জন্য। এই
নন্চ্ছদেনশকাটি পড়চ্ছত, midwife.org কদখুন্ এবং giving birth in place (গৃচ্ছহ জন্ম কদওো) অন্ুসন্ধান্
করুন্।

এমন্ মান্ুেচ্ছদর জন্য তযয যারা সম্প্রনত জন্ম নদচ্ছেচ্ছছন্ (চ্ছযমন্ "িতু যে তত্রমানসক")
সন্তাচ্ছন্র জচ্ছন্মর প্রযম কচ্ছেক মাচ্ছস নবেণ্ণতা সহ বহু আচ্ছবগ অন্ুভব করা স্বাভানবক। কখন্ও কখন্ও আচ্ছবগ
সামলাচ্ছন্া কঠিন্ হচ্ছত পাচ্ছর। আপন্াচ্ছক এবং আপন্ার নশশুচ্ছক সুরনক্ষত রাখচ্ছত শারীনরক দূরচ্ছত্বর অন্ুশীলন্
িানলচ্ছে যান্ তচ্ছব প্রযুনক্তর (উদাহরণস্বরূপ, কফান্ কল, কসাশযাল নমনেো, কেক্সটিং বা স্কাইপ এবং
কফসোইচ্ছমর মচ্ছতা নভনেও িযাে অযানেচ্ছকশন্) মাধযচ্ছম আপন্ার সহােতাকারী কন্েওোচ্ছকের (বন্ধু বান্ধব,
পনরবার এবং সহকমীরা) সাচ্ছয যুক্ত যাকুন্। আপন্ার বন্ধু রা এবং পনরবাচ্ছরর সদসযরা আপন্ার এবং
ন্বজাতক নশশুর সাচ্ছয কদখা করচ্ছত আিহী হচ্ছত পাচ্ছরন্, তচ্ছব শারীনরক দূরত্ব এবং COVID-19 প্রনতচ্ছরাচ্ছধর
জন্য অন্তঃসত্ত্বা মনহলারা কী করচ্ছত পাচ্ছরন্? নবভাচ্ছগ বনণেত টিপস (উপচ্ছর) এই প্রাদূভোচ্ছবর সমে অন্ুশীলন্
করা এখন্ও গুরুত্বপূণে।
গভে াবস্থাে প্রােই প্রনত দশ জচ্ছন্র মচ্ছধয একজন্ হতাশাে কভাচ্ছগন্ এবং তাচ্ছদর প্রাে অচ্ছধেক নশশুর জচ্ছন্মর পচ্ছর
প্রসচ্ছবাির হতাশাে কভাচ্ছগন্। আপনন্ বা আপন্ার পনরনিত ককউ যনদ হতাশে ভু গচ্ছছন্, সহােতা উপলভয
রচ্ছেচ্ছছ। প্রসচ্ছবাির হতাশা সম্পচ্ছকে আরও জান্চ্ছত, nyc.gov/health কদখুন্ এবং postpartum depression

(প্রসবত্তর দবষণ্নতা) অন্ুসন্ধান্ করুন্।
মান্নসক িাচ্ছপর লক্ষণগুনল যনদ প্রবল হচ্ছে ওচ্ছে তাহচ্ছল আপনন্ প্রনশনক্ষত পরামশেদাতাচ্ছদর সাচ্ছয কযাগাচ্ছযাগ
করচ্ছত পাচ্ছরন্ NYC ওচ্ছেল এ, যা একটি নবন্ামূচ্ছলয এবং কগাপন্ীে মান্নসক স্বাস্থয সহােতা পনরচ্ছেবা। NYC
ওচ্ছেল কমীরা 24/7 উপলভয রচ্ছেচ্ছছ এবং সংনক্ষপ্ত কাউচ্ছন্সনলং এবং যচ্ছত্নর জন্য করফাচ্ছরল সরবরাহ করচ্ছত
পাচ্ছরন্। 888-692-9355 কল করুন্, 65173-চ্ছত "WELL" কেক্সে করুন্, অযবা অন্লাইন্ িযাে করুন্

nyc.gov/nycwell।

আপন্ার নন্চ্ছজর বা আপন্ার সন্তাচ্ছন্র ক্ষনত করার নিন্তা মচ্ছন্ এচ্ছল, 911 ন্ম্বচ্ছর কল করুন্। নন্উ ইেকে
নসটিচ্ছত নবন্ামূচ্ছলয এবং কম দাচ্ছমর পনরচ্ছেবা এবং হেলাইন্গুনল সম্পচ্ছকে তচ্ছযযর জন্য 311 ন্ম্বচ্ছর কল করুন্।
ন্তু ন্ নপতা-মাতার জন্য অন্যান্য সংস্থান্গুনল:

•
•

Bengali

"িতু যে তত্রমানসক" সম্পনকে ত তচ্ছযযর জন্য, newmomhealth.com-চ্ছত িতু যে তত্রমানসক প্রকল্পটি
কদখুন্।
প্রসচ্ছবাির হতাশা সম্পনকে ত তচ্ছযযর জন্য, postpartum.net এ কপাস্টপােোম সাচ্ছপােে
ইিারন্যাশন্াল (PSI) কত যান্ , PSI কহল্পলাইন্ এ কল করুন্ 800-944-4773 (ইংচ্ছরনজ

এবং স্পযানন্শ ভাোে উপলভয) ন্ম্বচ্ছর, অযবা 503-894-9453 (ইংচ্ছরনজ) ন্ম্বচ্ছর বা
971-420-0294 (স্পযানন্শ) ন্ম্বচ্ছর কেক্সে পাোন্। কমচ্ছসজ এবং কেোর হার প্রচ্ছযাজয হচ্ছত
•

পাচ্ছর।
কফান্, ইচ্ছমল বা কেক্সচ্ছের মাধযচ্ছম সবেদা আপন্ার স্বাস্থয পনরিযো প্রদান্কারীর সাচ্ছয কযাগাচ্ছযাগ
রাখুন্, নবচ্ছশেত কযচ্ছহতু বযনক্তগত স্বাস্থযচ্ছসবা পনরদশেন্ এই মুহুচ্ছতে সীমাবে রচ্ছেচ্ছছ। আপন্ার
যনদ একজন্ স্বাস্থয পনরচ্ছেবা প্রদান্কারীর সাচ্ছয সংযুক্ত হওোর প্রচ্ছোজন্ হে, তাহচ্ছল 311 এ
কল করুন্।

পদরদস্থদতর পদরবতভন বযর্াদব ঘেদব, বসই অনুযায়ী দনউ ইয়িভ দসটি স্বাস্থে িপ্তর তার সুপাদরিগুদে পদরবতভন
িরদত পাদর।

Bengali
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