স্বাস্থ্য-পরিচর্য া বাদে অন্যান্য কর্য দেদে এবং অন্যান্য স্থ্াদন্ র্ারিপক্স
প্ররিদিাধ কিা
এই নথি থিথিন্ন থিয়াকলাপের জনয এিং স্বাস্থ্য-েথরচর্যা িাপে অনযানয কর্যপেপে প্রপর্াজয। থনম্নথলথিত
থনপেয থিকাটি এর্নিাপি িযিহার করুন র্া আেনার কর্যপেে, েথরথস্থ্থত িা থিয়াকলােগুথলর জনয
বিাধগর্য হয়৷ থকছু থনপয়াগকতয া িা কার্যকলাে থনপেয িকরা তাপের েথরথস্থ্থত অনুর্ায়ী থনথেয ষ্ট
বপ্রাপ াকল ততথর করপত এই থনপেয থিকা িযিহার করপত োপরন।
স্কু ল, থিশু েথরচর্যার েথরপিি এিং স্কু ল-েরিতী প্রকল্পসর্ূপহর জনয থনপেয থিকার জনয,
on.nyc.gov/preventing-monkeypox-schools থিথজ করুন। স্বাস্থ্যেথরচর্যা েথরকাঠাপর্াগুথলর
েরার্পিযর জনয, cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.html বেিুন এিং
"Infection Control in Healthcare Settings" (স্বাস্থ্য পরিচর্য া পরিকাঠাদর্াগুরিদি সংক্রর্ণ
রন্য়ন্ত্রণ) এ থিক করুন। বিল্টাপরর র্ত বর্ সি কর্যপেপে র্ানুষ একই স্থ্াপন একপে িাস কপর
বসগুথলর থনপেয থিকার জনয, cdc.gov/poxvirus/monkeypox/specific-settings/congregate.html
থিথজ করুন। কীিাপি থনরােে বর্ৌনথর্লন করপিন তা সহ, র্াথিেক্স সম্পপকয থনপেয িনার জনয,
on.nyc.gov/monkeypox-sick-guidance থিথজ করুন।
র্ারিপক্স কাদক বদি?
র্াথিেক্স একটি বছাোঁয়াপচ বরাগ র্া র্াথিেক্স িাইরাপসর কারপে হয়। এটির ফপল ঘা হপত োপর র্া
থেম্পল িা বফাস্কার র্পতা বেিাপত োপর, স্পপিয িক্ত িপল অনুিূত হপত োপর এিং বকপে গপতয র
র্ত িাকপত োপর। ধীপর ধীপর, ঘাগুথলর উের একটি িক্ত আিরে েপে, এিং েপর বসটি িপস
েপে। থকছু থকছু র্ানুপষর ফ্লু-এর র্ত উেসগয বর্র্ন জ্বর, কাোঁেথু ন, গলা িযিা, লথসকা গ্রথি ফু পল
র্াওয়া, র্ািািযিা এিং িাথিও বেিা বেয়।
কাপরা ঘা িা ফু সকুথে বেিা থেপলই তাপের র্াথিেক্স হপয়পছ িপল ধপর বনপিন না। বিথিরিাগ ঘা
এিং ফু সকুথে র্াথিেপক্সর কারপে হয় না।
র্ারিপক্স কীভাদব ছড়ায়?
িাইরাপস আিাি এর্ন বকাপনা িযথক্তর ঘাপয়র সাপি সরাসথর সংস্পপিযর র্াধযপর্ র্াথিেক্স সাধারেত
সিপচপয় বিথি ছোয়। এই প্রােুিযাপির র্পধয, র্াথিেক্স িাইরাসটি র্ূলত থনক , ঘথনষ্ঠ সংস্পিয বর্র্ন
বর্ৌনথর্লন (র্ুি, োয়ুেি এিং বর্াথনেপি), চু ম্বন, আথলঙ্গন এিং র্াসাপজর সর্য় ছথেপয় েেপত
বেিা বগপছ। এই িাইরাপস আিাি হপয়পছন এর্ন িযথক্তর বেপহর ঘাপয়র সংস্পপিয আসা েৃষ্ঠতল িা
িস্তু স্পিয করপল অিিা সংিথর্ত বকাপনা িযথক্তর িুি কাছাকাথছ েীঘযেে সর্য় ধপর িাকাকালীন
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তাপের শ্বাসথিয়াজথনত তরপলর সূক্ষ্ম কো থনিঃশ্বাপসর র্াধযপর্ থিতপর প্রপিি করপল র্াথিেক্স ছোপত
োপর। থলঙ্গ িা বর্ৌন আকাঙ্খার ধরন থনথিযপিপষ বর্ বকউ র্াথিেপক্স আিাি হপত োপর।
কর্য দেদে বা রক্রয়াকিাদপি সর্য় র্ারিপক্স সংক্রর্দণি ঝুঁ রক কী?
• বিথিরিাগ কর্যপেপে এিং বিথিরিাগ কার্যকলাপের সর্য় র্াথিেক্স সংির্পের ঝুোঁ থক কর্।
উোহরে স্বরূে, অথফস, বরপতারাোঁ িা র্ুথে বোকাপন র্াথিেক্স আিাি িযথক্তর কাছাকাথছ িাকপল
িা সািওপয়পত িা থসপনর্া হপল িাইরাস আিাি িযথক্তর োপি িপস িাকপল র্াথিেক্স ছোপনার
সম্ভািনা কর্।
• র্াথিেক্স সংির্পের ঝুোঁ থক বিথি বর্িাপন ত্বক বিপক ত্বপকর সংস্পিয ঘপ িা র্িন বোিাক,
ইউথনফর্য িা বতায়াপল র্াথিেক্স আপছ এর্ন কারও সাপি বিয়ার করা হয়।
• আেনার কর্ীপের জনয ঝুোঁ থক কর্াপত, বনইল বসলুন, নাথেপতর বোকান িা র্াসাজ এিং যা ু
োলযাপরর র্পতা জায়গায় গ্রাহকপের সাপি ত্বক বিপক ত্বপকর সংস্পিয ঘ পত োপর এর্ন কর্ীপের
গ্লািস এিং র্াস্ক সরিরাহ করুন। বিয়ার করা বোিাক এিং ইউথনফর্য থিতীয়িার িযিহাপরর
আপগ ধুপয় বফলুন এিং বতায়াপল বিয়ার করপিন না।
আেথন র্থে কুথত, জুপ া িা নাপচর র্পতা ত্বপকর সাপি ত্বপকর সংস্পিয ঘপ এর্ন থিয়াকলােগুথল
অফার কপরন তপি অংিগ্রহেকারীপের নতু ন ঘা িা ফ্লুর র্পতা লেেগুথলপত র্পনাপর্াগ থেপত
িলুন।
র্ারিপদক্সি পিীোয় ইরিবাচক ফি পাওয়া একজন্ কর্য চািী বা অংশগ্রহণকািী কখন্ কাজ বা
কার্য কিাদপ রফদি আসদি পাদিন্?
র্াথিেপক্সর েরীোয় ইথতিাচক ফল োওয়া িযথক্তরা বলাপকরা র্িন জ্বরর্ুক্ত িাপকন এিং ফ্লুর র্পতা
উেসগয বর্র্ন কাথি, হাোঁথচ, সথেয িা গলা িযিার র্পতা উেসগযগুথল বকাপনা জ্বর-হ্রাসকারী িা
অনযানয ওষুধ না বিপয় বসপর র্ায় তিন তারা কাজ িা কার্যকলাপে থফপর বর্পত োপরন। কাপজর
ধরন িা বসটিংপয়র উের থনিয র কপর, থকছু বলাকপক অিিযই সর্ত ঘা থনরার্পয়র জনয অপেো
করপত হপি:
• একজন িযথক্ত থর্থন উচ্চ-ঝুঁ রকপূণয বসটিংপয় কাজ কপরন তাপক অপেো করপত হপি র্তেে না
সর্ত ঘা বসপর র্ায় এিং ত্বপকর একটি নতু ন তর ততথর হয়, র্ার জনয েুই বিপক চার সপ্তাহ
সর্য় লাগপত োপর। একটি উচ্চ-ঝুোঁ থকর বসটিং িা চাকরীর র্পধয অিিুয ক্ত আপছ, উোহরেস্বরূে:
o অল্পিয়সী থিশুপের জনয িা থিপিষ চাথহোসম্পন্ন থিশুপের জনয প্রকল্পসর্ূহ র্াপের ঘথনষ্ঠ
িারীথরক সংস্পিয প্রপয়াজন;
o েীঘযপর্য়ােী র্ত্ন, প্রাপ্তিয়স্ক এিং িপয়াপজযষ্ঠপের বসিা প্রথতষ্ঠান, এিং িারীথরক বসিার
প্রপয়াজন হয় এর্ন গৃহ-থিথিক বসিা;
o বর্ বসলুনগুথল র্াসাজ িা বসৌন্দর্য িধযপনর র্পতা েথরপষিা প্রোন কপর;
o বর্ৌন বেিা;
o স্বাস্থ্য বসিা বসটিংসর্ূহ;
o আিাথসক জর্াপয়ত বসটিং বর্র্ন গৃহহীন আশ্রয় এিং আিাথসক ড্রাগ থচথকৎসা প্রথতষ্ঠান।
• একজন িযথক্ত থর্থন কর্-ঝুঁ রকপূণয বসটিংপয় কাজ কপরন থতথন এর্নথক তার ঘা বসপর না
বগপলও কাজ িা কার্যকলাপে থফপর বর্পত োপরন র্থে থতথন:
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তার ঘাগুথল সি সর্য় সম্পূেযিাপি বেপক রাপিন;
একটি উচ্চ-র্াপনর, আোঁ সাোঁ র্াস্ক েপরন র্া তাপের নাক এিং র্ুি বেপক রাপি;
অনযপের সাপি িারীথরক সংস্পিয এিং জনাকীেয জায়গা এথেপয় চপলন;
িালািাসন, িািার, োনীয় িা ছু থর-চার্চ বিয়ার না কপরন;
বিয়া য সারপফস েথরষ্কার কপরন র্া তাপের ঘা স্পিয করপত োপর, বর্র্ন বিয়া য
িািরুপর্র য়পল থস ;
o র্থে সম্ভি হয়, থনপয়াগকতয াপের উথচত বর্ কর্যচারীপের ঘা এিনও বসপর র্ায়থন তাপের
েূর বিপক কাজ করপত িা তাপের অসুস্থ্ ছু টি িাোপনার অনুর্থত বেওয়া;
o র্থে বসই িযথক্তর ঘা িা ফু সকুথে বেপক রািা না র্ায়, কারে, উোহরেস্বরূে, বসগুথল
তাপের র্ুপি িাপক, তাহপল বসই িযথক্তপক অিিযই িাথেপত িাকপত হপি।
একজন িযথক্ত থর্থন একটি িােয েথরপষিা প্রথতষ্ঠাপন কাজ কপরন এিং তার হাপত র্থে ঘা হপয়
িাপক তাহপল র্তেে না ঘা সম্পূেযরূপে থনরার্য় হয় ততেে ের্যি থতথন কাপজ থফরপত োরপিন
না।
o
o
o
o
o

•

রন্উ ইয়কয রসটি স্বাস্থ্য ও র্ান্রসক স্বাস্থ্যরবরধ রবভাগ (NYC স্বাস্থ্য েপ্তি) কীভাদব র্ারিপক্স ককস
সম্পদকয জান্দি পাদি?
NYC স্বাস্থ্য েপ্তর লযািপর থরসর্ূহ এিং স্বাস্থ্য বসিা প্রোনকারীপের কাছ বিপক থরপো য োয়। NYC
স্বাস্থ্য েপ্তর এই থরপো য কৃ ত বকসগুথল অনুসন্ধান করপি। একটি অনুসন্ধাপনর র্পধয সংস্পিয
থচথিতকরে এিং ফপলা-আে েরীোকরে অিিুয ক্ত িাকপত োপর।
থচথকৎসাগত তিয বগােনীয়। র্থে একজন কর্ী আেনাপক জানান বর্ থতথন র্াথিেপক্সর েরীোয়
েথজটিি এপসপছন, তাহপল তিযটি অনযপের জানাপিন না।
কর্ী বা অংশগ্রহণকািীিা র্ারিপদক্সি সংস্পদশয এদস থাকদি রক িাদেি বারড়দি থাকদি হদব?
র্ারা র্াথিেপক্স আিাি িপল থনথিত হওয়া িযথক্তর সংস্পপিয এপসপছন তাপের বকায়াপরন্টাইপনর
প্রপয়াজন কন্ই এিং তাপের উেসগয না িাকপল তারা কাপজ বর্পত োপরন। তাপের 21 থেন ধপর
লেেগুথল বেিা বেয় থকনা বিয়াল রািা উথচৎ এিং র্থে তাপের র্াথিেপক্সর লেেগুথল বেিা বেয়
তপি তাপের স্বাস্থ্য বসিা প্রোনকারীর সাপি বর্াগাপর্াগ করা উথচৎ। তাপের র্থে একজন বসিা
প্রোনকারী না িাপক, তাহপল তারা েথরচর্যার সাপি সংর্ুক্ত হপত 311 এ কল করপত োপরন। NYC
Health + Hospitals অথিিাসন স্ট্যা াস, থির্ার স্ট্যা াস িা র্ূলয েথরপিাপধর ের্তা থনথিযপিপষ
বসিা প্রোন কপর। আপরা তপিযর জনয, nyc.gov/monkeypox থিথজ করুন এিং "Symptoms"
(উপসগয সর্ূহ) এ থিক করুন।
র্াথিেক্স িাইরাপসর সংস্পপিয আসা বলাপকপের র্াথিেক্স প্রথতপরাপধর জনয JYNNEOS টিকা র্ুক্তরাপে
অনুপর্াথেত হপয়পছ। র্াথিেপক্স আিাি এর্ন বকাপনা িযথক্তর ঘথনষ্ঠ সংস্পপিয এপসপছন িপল থচথিত
িযথক্তপের টিকা প্রপয়াজন থকনা বস সম্পপকয NYC স্বাস্থ্য েপ্তর েরার্িয বেপি, এিং বসটির েরকার
হপল তাপের টিকা থনপত সাহার্য করপি। আেনার অথিিাসন স্ট্যা াস, থির্ার আওতায় িাকা িা
অিয প্রোপনর ের্তা থনথিযপিপষ NYC বত থিনার্ূপলয টিকা উেলব্ধ।
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কীভাদব আরর্ আর্াি কর্য দেে পরিষ্কাি কিব?
আেনার সাধারে েথরষ্কার-েথরচ্ছন্ন রািার অপিযসগুথলপক িজায় রািুন। অথতথরক্ত েথরষ্কার-েথরচ্ছন্ন
করার েরকার শুধুর্াে তিনই হপি র্িন র্াথিেপক্স থনথিতিাপি আিাি বকাপনা িযথক্ত তার
লেেগুথল িাকাকালীন আেনার কর্যস্থ্পল অিস্থ্ান কপর িাকপিন। তাপের কাপজর জায়গা এিং বর্
বিয়া য জায়গাগুথলপত তারা থগপয়থছপলন বসগুথল েথরষ্কার এিং জীিােুর্ুক্ত না হওয়া ের্যি িন্ধ রািপত
হপি। র্াথিেপক্সর েরীোয় ইথতিাচক ফল োওয়া কর্ী সেসযপের বগােনীয়তা রো করার জনয,
অনযানয কর্যচারী উেথস্থ্ত িাকাকালীন তাপের কাপজর জায়গা, অথফস িা অনযানয কাপজর জায়গা
েথরষ্কার করা এোপত বচষ্টা করুন। েথরষ্কার এিং জীিােুর্ক্ত
ু করা সম্পপকয আপরা তপিযর জনয,
on.nyc.gov/monkeypox-cleaning-guidance থিথজ করুন।

আপরা তপিযর জনয, nyc.gov/monkeypox

পরিরস্থ্রি অন্র্ায়ী NYC Health Department (NYC স্বাস্থ্যেপ্তি) িাি সপারিশগুরি পরিবিযন্
কিদি পাদি।
8.30.22 Bengali
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