COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামারীর সময় সদ্যজাতকে খাওয়াক া
েকরা াভাইরাস ররাগ 2019 (COVID-19)
কীভাবে এই র াগ রেবক সু ক্ষিত োকবেন রসই তেয সবেত COVID-19 সম্পক্ষকিত সাধা ণ তবেয
জনয, nyc.gov/health/coronavirus রেখুন।
COVID-19 এিং অন্তঃসত্ত্বা মা ুষ
এখনও পর্িন্ত এেন রকাবনা প্রোণ পাওয়া র্ায় ক্ষন রর্ অন্তঃসত্ত্বাবে COVID-19 হওয়া সম্ভােনা
রেক্ষি, ক্ষকন্তু তেুও তাবে ওপ খুে ভাব াভাবে নজ
াখবত হবে। রকাবনা ভাই াস দ্বা া আক্রান্ত
হব অন্তঃসত্ত্বা েক্ষহ া া ক্ষেবিষভাবে অসুস্থ হবয় পড়বত পাব ন।
অনুগ্রহ কব

রেখুন COVID-19: অন্তঃসত্ত্বা, স্তনয পান ক াবনা ো সেযজাত ক্ষিশুবে

জনয প ােিি ক্ষনম্নক্ষ ক্ষখত প্রশ্নগুক্ষ
•
•
•
•
•

উত্তব

পক্ষ চর্িাকা ীবে

জনয:

একজন অন্তঃসত্ত্বা েবধয COVID-19 রেখা ক্ষেব হব কী হবে?
COVID-19 হওয়া ো ক্ষক তা সন্তাবন সাবে "একঘব " োকবত পা বেন?
আোবক ক্ষক আো জবে পূেি র্বে অযাপবয়ন্টবেন্টগুক্ষ পক্ষ েতি ন ক বত হবে?
আক্ষে ক্ষক আো প্রসবে পক্ষ কল্পনা ো প্রসবে স্থান পক্ষ েতি ন ক ে?
সেয সন্তাবন জে রেওয়া ("চতু েি ত্রৈোক্ষসক") োবয়বে জনয তেয

গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁু বে োকদ্র সি রেকয় রিবি?
রর্ রকাবনা েয়বস োনুষ নতু ন কব ানাভাই াবস সংক্রক্ষেত হবত পাব ন। রর্ সেস্ত োনুবষ COVID19 এ কা বণ গুরুত অসুস্থ হওয়া ঝুুঁ ক্ষক সেবেবক রেক্ষি তা া হব ন 50 েছ ো তা রেক্ষি
েয়সী োনুষ (65 েছব
রেক্ষি েয়সী োনুবষ ঝুুঁ ক্ষক সেবেবক রেক্ষি), এেং র্াবে েীঘিকা ীন
আবছ, রর্েন:
• ফু সফু বস র াগ
• েধযে রেবক গুরুত হাুঁপাক্ষন
• হৃেব াগ
• েুেি প্রক্ষতব াধ িেতা
• অক্ষতস্থূ তা
• ডায়াবেটিস
• েৃবে র াগ
• র্কৃ বত র াগ
• কযান্সা
আপনা

েয়স খুে রেক্ষি হব

আপনা

স্বাবস্থয

ওপ

ক্ষেবিষভাবে নজ

স্বাস্থযক্ষেক্ষধ রেবন চ া উক্ষচৎ।

Bengali

ো উপব

তাক্ষ কােদ্ধ েীঘিকা ীন র াগগুক্ষ
াখা এেং সাোক্ষজক েূ ত্ব েজায়

রকাবনাটি োবক, তাহব
াখা এেং হাবত

জরুবর পবরবস্থবতকত খাদ্য সম্পবেিত সুরক্ষা
ক্ষেপর্িবয় প্রক্ষতক্ষক্রয়ায় স্তনযপান একটি গুরুত্বপূণি ক্ষেষয়। COVID-19 ক্ষেশ্বেযাপী েহাো ী
েবতা জরুক্ষ

পক্ষ ক্ষস্থক্ষতবত, র্খন ইনফযান্ট ফেুি া এেং খাোব

ক্ষিশু া সেবেবক রেক্ষি ঝুুঁ ক্ষক

স ে াহ সীক্ষেত তখন সেযজাত এেং

সম্মুখীন। উপ ন্তু, োক্ষড়বত োকা

জনয ক্ষকছু পক্ষ ো বক

পক্ষ বেবি োকবত হবত পাব

ো তা া পক্ষ স্কা

ক্ষেষয়গুক্ষ

ডাইক্ষ য়া ো অনযানয র াবগ

ঝুুঁ ক্ষক োড়াবত পাব । রর্ সেস্ত ো েুবক

রসটি ক া

জ

ক্ষনবেি বি

অস্বাস্থযক

পা বেন তাবে

নাও রপবত পাব ন। এই সেস্ত

জনয সহায়তা ক া এেং সু ক্ষিত

িুকের দ্ুধ গুরুত্বপূ ি রে ?
আপনা ক্ষিশু পুক্ষি জনয েুবক

েুধ ি ীব

েুধ পান ক াবত

াখাটা গুরুত্বপূণি।

েবধয ক্ষেবিষভাবে ত্রতক্ষ

হয়। ক্ষিশুবে

েড় হবয় উঠবত প্রবয়াজনীয় সেস্ত রপ্রাটিন, িকি া, ফযাট, ক্ষভটাক্ষেন এেং ক্ষেনাব
েুবধ

েবধযই োবক। এটি সহজ পাচয এেং এ

সেবয়

প্রক্ষতটি অংি, আপনা

ক্ষিশু

সুস্থ সে ভাবে

েস্তুত েুবক
প্রবয়াজনীয় পুক্ষি

সাবে

সােঞ্জসযপূণি।
এটি একজন সেযজাতবক র াগ প্রক্ষতব াধ িেতা
কব

তা

র াগ প্রক্ষতব াধ িেতা

অযাক্ষন্টেক্ষডগুক্ষ

পায়, র্া জরুক্ষ

উপাোন, এনজাইে এেং রশ্বত

একটি ক্ষভত গঠন কব । উপ ন্তু, সেযজাত া আপনা

পক্ষ ক্ষস্থক্ষতবত সেযজাতবে

এেং শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত সংক্রেণ সহ সংক্রেনগুক্ষ

খুে সহবজ হওয়া

সন্তানবক পর্িাপ্ত েুধ খাওয়াবনা

ি ী বক জানাবত সহায়তা ক বে। ি ীব
হসক্ষপটাব

সম্ভাব্না োবক, ডাইক্ষ য়া

রেবক তাবে বক সু ক্ষিত

আবম আমার সন্তাক র জ য েীভাকি পর্ি াপ্ত দ্ুধ ততবর েরি?
জবে পব ই তাবক খাওয়াবনা এেং প্রেে কবয়ক সপ্তাবহ ঘনঘন খাওয়াব
খাওয়াবনা) তা আপনা

ক্তকক্ষণকা স ে াহ

(র্খন রখবত চাইবে তখনই

জনয কতখাক্ষন েুবধ

সাবে ি ীব

াখবত সহায়তা কব ।

স্পিি এেং একই ঘব

প্রবয়াজন তা আপনা
েুজবন

োকা,

আপক্ষন এই েুটি ক্ষজক্ষনস ক বত পাব ন র্া আপনাবক এই ক্ষেষবয় সহায়তা ক বে এেং

এেনক্ষক আপনা

েুবক

েুধ পান না ক াব ও রসটি আপনা

সন্তাবন

পবি ভাব া।

িরীকরর সাকে িরীকরর স্পিি : জবে

ঠিক পব , আপনা

ওপ

স্পিি) এেং র্তিণ না তা া খাবে ততিণ, ো

াখুন (ি ীব

সাবে ি ীব

অন্তত 60 রেবক 90 ক্ষেক্ষনট তাবে
এেঘকর োো: আপনা

রসখাবন

সন্তানবক আপনা

অসুস্থতা
আপনা
াখা

ঘব

র্খন ক্ষখবে পাবে তখন তাবে

আপনা

াখা (একঘব

অফু ন্ত সুবর্াগ কব

কব

েুধ ত্রতক্ষ

োকা),

সবঙ্গ পক্ষ ক্ষচত হবত

সন্তানবক র্ক্ষে আ াো

সন্তানবক ক্ষেধ খাওয়াবত না পাব ন, তেুও আপনা
েুধ রে

সাবে

েুজনবকই এবক অপব
খাওয়াবনা

কা বণ আপনাবক এেং এেং আপনা

জনয ক্ষনয়ক্ষেতভাবে আপনা

েুবক

াখুন।

এেনক্ষক র্ক্ষে 6 ফু ট েূ বত্বও োবক, আপনাবে
এেং তাবে

উ ঙ্গ ক্ষিশুবক আপনা

রেবে।

াখা হয় ো আপক্ষন র্ক্ষে
ক া

রনওয়া জরুক্ষ । েবন

জনয এেং েজায়

াখবেন, েুধ ত্রতক্ষ

ক বত

আপনাবক েুধ খ চ ক বত হবে। আপক্ষন আপনা
পক্ষ োণ ত্রতক্ষ

ক া েন্ধ ক া হবে। হসক্ষপটাব

েুধ রে

সন্তানবক আপনা

জনয এেং এই পদ্ধক্ষতগুক্ষ

সম্পন্ন ক বত সহায়তা ক া

স্তনযপান ক াবনা

কো ে ুন। আব া তবেয

াখা

আে ণ েযেহা

সু ক্ষিত কাগজ ো কাপড় (একটি রুো
একটি ক্ষেকল্প হ

ক্ষিশু

েবধয ভাই াস না ছড়াবত

পাম্প কব

জনয সাোন এেং জ

ক া জরুক্ষ । েুবখ

ো স্কাবফি
েুধ ো

ক্ষেবয় ভা

আে ণ হ

েত) র্া আপনা

কব

হাত

রর্বকান ভা -

েুখ এেং নাক রেবক

ক া। আপক্ষন পাম্প েযেহা

ক ব , েযেহাব

সেস্ত অংি ভা ভাবে ধুবয় ক্ষনবত হবে। অসুস্থ নন এেং রকাবনা উপসগি রনই, এেন

কাউবক ক্ষেবয় রোতব
র্ক্ষেও োনুবষ

জনয ক্ষনবচ “একটি

স্তনযপান ক াবত পাব ন।

ঠিক আবগ অন্তত 20 রসবকবে

রধায়া এেং েুখ রেবক

আবগ পাবম্প

অত

স ে াহ গবড় তু বত সহায়ক পদ্ধক্ষত এেং তেয” ক্ষেভাগটি রেখুন।

সতকি তা অে ম্বন কব

াবখ। আ

ি ী

েুধ খাওয়াবত চান এেং তাবে বক আপনাবক রিখাবনা

COVID-19 সহ মবহলারা বে স্ত যপা েরাকত পাকর ?
হযাুঁ, COVID-19 ো COVID-19 এ উপসগির্ক্ত
ু েযক্ষক্ত া তাবে
রেওয়া

ক্ষনব , আপনা

কেী া আপনাবক সহায়তা ক বত পাব ন - তাবে

ে ুন রর্ আপক্ষন আপনা
স্বাভাক্ষেক েুবধ

না কব

কব

সন্তানবক েুধ পান ক ান।

েুবধ এই ভাই াস সনাক্ত ক া র্ায় ক্ষন, তবে এখনও জানা র্ায়ক্ষন রর্ স্তনযপাবন

োধযবে COVID-19 ক্ষিশু
েহুক্ষেধ উপকাক্ষ তা

ক্ষকনা। এই েুহুবতি সীক্ষেত তেয োকা সবত্ত্বও, স্তনযপাবন

কা বণ রর্েন জেোৈী োবয়

সােক্ষগ্রকভাবে সংক্রেবণ
েুধ খাওয়াবত চাইব

েবধয রর্বত পাব
হাত রেবক

তা া রর্ন উপব

অযাক্ষন্টেক্ষডগুক্ষ

স ে াহ ক া র্া ক্ষিশুবক

িা কব , এটি োঞ্ছনীয় রর্ ক্ষপতাোতা া তাবে
েক্ষণত
ি সতকি তা অে ম্বন কব

ক্ষিশুবক োবয়

এেনটি কব ন।

এেটি স্বাভাবিে দ্ুকধর রর্াগা গকে তু লকত সহায়ে পদ্ধবত এিং তেয
• প্রেে রেবক শুরু ক া এেং ভাব াভাবে শুরু ক া
o প্রেে ঘণ্টায় স্তনযপান ক াবনা: আপনা নাগাব
েবধয
o েুবক উপ হাো ক্ষেবয় এবস প্রেেো পান ক া
o আপনা সন্তানবক েুবক জক্ষড়বয় ধ া
o স্তনটিবক র্তটা পা া র্ায় ততটা েুবখ েবধয রোকাবনা
o েুবধ উত্তে রর্াগান সুক্ষনক্ষিত ক া
• সেযজাবত স্বাভাক্ষেক আচ ণ, ক্ষখবে পাওয়া সংবকত এেং ক্ষখবে রপব খাওয়াবনা
• েুধ রে ক া
o হাত ক্ষেবয় রে ক া (স্ট্যানবফাডি) এেং হাত ক্ষেবয় রে ক া (রলাো রহ ে ক্ষেক্ষডয়া)
o একটি ইব কক্ষিক পাম্প এেং হস্ত-চাক্ষ ত পাক্ষম্পং েযেহা ক া
o পাওয়া পাক্ষম্পং
o পাবম্প স্বাস্থযক্ষেক্ষধ
• রে কব রনওয়া েুবধ ক্ষন াপে সং িণ এেং খাওয়াবনা

•
•
•
•

o ক্ষন াপবে েুধ চা না
o খাওয়াবনা ক্ষেকল্প পদ্ধক্ষত
o ক্ষিশু-ক্ষনয়ক্ষিত/েুধ স ে াবহ গক্ষত ক্ষনয়িবণ র বখ খাওয়াবনা
▪ েুধ স ে াবহ গক্ষত ক্ষনয়িবণ র বখ খাওয়াবনা
▪ রোতব খাওয়াবনা
▪ রোতব কব ক্ষিশু ক্ষনয়ক্ষিত খাওয়াবনা
সাক্ষন্নধয এেং সংবর্াগ উন্নত ক া চচিা
েুবধ রর্াগান োড়াবনা এেং ফেুি া সাক্ষিবেবন্টিন এক্ষড়বয় চ া
েুবক ওপব র বখ খাওয়াবনা/LGBTQIA+ এ জনয েুধ ত্রতক্ষ ক বত সহায়তা
সাক্ষিবেক্ষন্টং/পাক্ষম্পং এ পব স াসক্ষ স্তনযপান/েুবক র বখ খাওয়াবনাবত রূপান্ত

আবম র্বদ্ স্ত যপা
া েরাকত োই িা আমার সন্তাক র জ য পর্ি াপ্ত দ্ুধ ততবর েরকত া পাবর
তাহকল খাওয়াক ার েী বিেল্প পদ্ধবত আকে?
পছন্দসই প েতী ক্ষেকল্প হ োতৃ েুবে োতা। আব া সহায়তা জনয ক্ষে ক্ষনউ ইয়কি ক্ষেল্ক েযাংক
(The New York Milk Bank) এ
োতৃ েুবে

সাবে রর্াগাবর্াগ করুন।

োতা উপ ব্ধ না হব , ইনফযান্ট ফেুি া হ

স্তনযপান ক াবত চান না ো পাব ন না তাবে

রিবৈ ইনফযান্ট ফেুি া হ

ক্ষকন্তু জরুক্ষ

পক্ষ ক্ষস্থক্ষত

ত্রতক্ষ

ক া

রিবৈও সেসযা হবত পাব । অতযাক্ষধক চাক্ষহো, উৎপােবন

রেক্ষ

এেং ফেুি া ক্ষেক্রয়কা ী েযেসা এেং রোকানগুব া েন্ধ োকা

চযাব ক্ষঞ্জং পক্ষ ক্ষস্থক্ষত

সেয় ফেুি া

প েতী পছন্দসই ক্ষেকল্প। রর্ সেস্ত পক্ষ ো

ঘাটক্ষত পড়বত পাব

উপ ন্তু োক্ষড়বত-োকা -সেয় ফেুি া

সম্মুখীন। উপ ন্তু, রর্ সেস্ত পক্ষ োব

পক্ষ েতি ন হবয়বছ তাবে

চাকক্ষ

রিবৈ ক্ষেক্ষভন্ন প্রক্ষতেন্ধকতা ো
জনয, পক্ষ ো গুক্ষ

চব

রগবছ ো আবয়

(Safe Formula Preparation) এেং উপব , রোতব

প্রোন ক বত সিে না হবত পাব

ো তাবে

সিে নাও হবত পাব ন এেং "খাওয়াবনা
প্রবয়াজন হব

অনযানয

জ , পাওয়া /জ্বা াক্ষন এেং ইব কক্ষিক্ষসটিও প্রবয়াজন
কব /েুধ স ে াবহ

গক্ষত ক্ষনয়িবণ র বখ খাওয়াবনা রেখুন)। পক্ষ ো েগি একটি ক্ষন াপে এেং পক্ষ ষ্কা

পাত া কব

একটি

জনয ফেুি া ক্ষফক্ষডং আক্ষেক
ি রোঝা োড়াবত পাব । ফেুি া ঠিকেবতা ত্রতক্ষ ,

জীোণুেক্ত
ু এেং সং িণ ক বত পক্ষ ষ্কা
(ক্ষন াপবে ফেুি া ত্রতক্ষ

একটি গুরুত্বপূণি সংস্থান,

ক্ষিশুবে

সেবয়

খাওয়াবনা

পক্ষ বেবি ফেুি া

জনয পর্িাপ্ত ফেুি া রর্াগাড় ক বত

েযেধান োড়াবনা" ো রেক্ষি কব

জ

পক্ষ োণ োড়াবনা আ ম্ভ ক বত পাব ন, রর্টি িারণ ক া হয়। আপনা
এেং রসটি রর্াগাড় ক বত না পা ব

না ী, সেযজাত এেং ক্ষিশুবে

ো রকনা

িেতা না োকব

(WIC) জনয ক্ষেবিষ সম্পূ ক পুক্ষি

ক্ষেবয়

ফেুি া

আপনা

কেিসূক্ষচ অক্ষফস এ

স্থানীয়
সাবে

রর্াগাবর্াগ করুন।
পবরিাকরর পুবি
আপনা এেং আপনা

পক্ষ োব

সুস্থ োকা এেং খাো

ক াবনা োো োবয় । অযাবেস ো োবে
রিবৈ অসুক্ষেধা

সেসযা

পাওয়াটা জরুক্ষ , ক্ষেবিষ কব

জনয আপক্ষন ো আপনা

সম্মুখীন হব , খােয সম্পক্ষকিত সহায়তা

সংস্থাবন

পক্ষ ো

স্তনযপান
খােয সু িা

জনয nyc.gov/getfood রেখুন।

বিসোজি হওয়ার পকর সহায়তার বিেল্পসমূহ
• 311 নম্বব রফান করুন এেং “newborn care” (সেযজাবত পক্ষ চর্িা) এ জনয ে ুন।
• প্রসবোত্ত ধাৈী সহায়তা
o অযানক্ষসবয়ন্ট সং ধাৈী পক্ষ বষো
o োই োই সাইড প্রসে সহায়তা কেিসক্ষূ চ (“Doula Services” (ধাৈী পক্ষ বষো )
অধীন, প্রসবে পূবেি নক্ষেভু ক্ত হওয়া গ্রাহকবে জনয)
o ব্রুকক্ষ ন রপক্ষ বনটা রনটওয়াকি (Brooklyn Perinatal Network)
o কযাক্ষ ক্ষেয়ান উইবেন্স রহ ে অযাবসাক্ষসবয়িন (Caribbean Women’s Health
Association) (Brooklyn, Queens, Manhattan)
o কক্ষেউক্ষনটি রহ ে রসন্টা অফ ক্ষ চেে (Community Health Center of
Richmond) (রস্ট্বটন আই যাে)
o কযাব জহাউস োেি (Carriage House Birth)
o েযা রেৌ া রপ্রাবজক্ট (The Doula Project)
o রেক্ষে কা াভান (Baby Caravan)
o ক্ষনউ ইয়কি ক্ষসটি রেৌ া কাব ক্ষক্টভ (NYC Doula Collective)
o োডি সং ব্রুকক্ষ ন (Bird Song Brooklyn)
o েুো (Boober)
• োউন্ট ক্ষসনাই রকয়াক্ষ ং ফ ইও ক্ষনউেনি (Caring for Your Newborn) ক্ষভক্ষডও (ইংব ক্ষজ
এেং রস্পনীয়বত উপ ব্ধ)
• অেস্থান সহায়তা
o া র বচ ীগ (La Leche League)
o চবকাব ট ক্ষেল্ক কযাবফ (Chocolate Milk Cafe)
o ক্ষনউ ইয়কি ক্ষসটি ক্ষডপাটিবেন্ট ভাচুি য়া রেক্ষে কযাবফ (NYC Health Department
Virtual Baby Cafés)
▪ েক্ষ সাক্ষনয়া: eventbrite.com/e/63303442300
▪ হাব িে: eventbrite.com/e/63302824452
▪ ব্রাউন্সক্ষভক্ষ : eventbrite.com/e/63301605807
o ক্ষনউ ইয়কি র াবকিন কনসা বটন্ট অযাবসাক্ষসবয়িন (New York Lactation Consultant
Association)
o নযািনা উইবেন্স রহ ে অযাে রব্রস্ট্ক্ষফক্ষডং রহল্প াইন (National Women’s Health
and Breastfeeding Helpline)

পবরবস্থবতর উপর ব ভির েকর ব উ ইয়েি বসটি স্বাস্থয দ্প্তর (NYC Health Department) পরামিি গুবল পবরিতি
েরকত পাকর।
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