নিজেজে ও অিযজেরজে যেভাজে মানিপক্স যেজে সুরনিত রাখজেি
নিউ ইয়র্ক নিটিতে (New York City, NYC), িারা দেতে এবং নবশ্ববযাপী মানিপক্স ছন়িতয় প়িায়,
নিম্ননিনিে েথ্যগুনি আপিার নিতেতর্ এবং অিযতের রক্ষা র্রতে িাহায্য র্রতে পাতর।
মানিপক্স COVID-19 েীভাজে ছড়ায়?
বেক মাি প্রােুর্কাতব, মানিপক্স র্াইরািটি:
• প্রধািে ওরাি, এিাি বা র্যাোইিাি দিক্স বা অিযািয ঘনিষ্ঠ িংস্পেক, দয্মি নরনমং, আনিঙ্গি, চু ম্বি,
র্াম়ি, আনিঙ্গি বা মািাতের মাধযতম ছ়িাতে
• র্াইরাি আতছ এমি র্াতরা ফু িকুন়ি বা ক্ষেগুনির িাতথ্ িরািনর দয্াগাতয্াতগর মাধযতম; দপাোর্,
নবছািা, দোয়াতি বা োতের বযবহৃে অিযািয আইতেতমর িংস্পতেক আিা দথ্তর্; এবং েীঘকক্ষণ মুতিামুনি
দয্াগাতয্াগ দথ্তর্ ছন়িতয় প়িতে পাতর
• য্িি মািুতের উপিগক থ্াতর্ েিি ছন়িতয় পত়ি, েতব এটি িক্ষণগুনি শুরু হওয়ার আতগ িানর্ দেে
হওয়ার পতর ছন়িতয় পত়ি ো োিার েিয নবতেেজ্ঞরা এিিও গতবেণা র্রতছি
• বীয্ক, িািা, নবষ্ঠা (মি) এবং েরীতরর অিযািয েরতির মাধযতম ছন়িতয় প়িতে পাতর - নবতেেজ্ঞরা
এিিও এটি িম্ভব নর্িা ো নিতয় গতবেণা র্রতছি
আমার মানিপক্স হজে েী ঘটজত পাজর?
বেক মাি প্রােুর্কাতব, হািপাোতি র্নেক এবং মানিপক্স দথ্তর্ মৃেুয নবরি। িব দচতয় িাধারণ উপিগক হি ফু িকুন়ি
বা ক্ষে য্া নপম্পি বা দফাস্কার মতো দেিতে হতে পাতর। ফু িকুন়ি এবং ক্ষে িারা েরীতর বা দয্ৌিাঙ্গ,
মিদ্বার এবং মুতির আতেপাতে ও নর্েতর িহ নিনেক ষ্ট নর্ছু অংতে হতে পাতর এবং েুই দথ্তর্ চার িপ্তাহ স্থায়ী
হতে পাতর। ফু িকুন়ি অেযন্ত চু ির্ানি এবং দবেিাোয়র্ হতে পাতর এবং দেিনিি র্াের্তমক বাধা নেতে পাতর।
মিদ্বার বা মূত্রিািীতে ক্ষে হতি ো বাথ্রুতম য্াওয়া র্ঠিি র্তর েু িতে পাতর। নর্ছু দিাতর্র ফ্লুর মতো
উপিগকও থ্াতর্ দয্মি গিা বযথ্া, জ্বর এবং ক্লানন্ত। মানিপক্স িংক্রমতণর েটিিোর মতধয রতয়তছ দরর্োি
িাইনিং এর প্রোহ (তপ্রাক্টাইটিি)। এমিনর্ িুস্থ হওয়ার পতরও, দয্ িব োয়গায় ক্ষে হতয়নছি দিিাতি োগ
দথ্তর্ দয্তে পাতর। আমরা োনি িা দয্ মানিপক্স েীঘক-তময়ােী স্বাস্থয িমিযা দেনর র্তর নর্িা।
োজের মানিপক্স হওয়ার ঝুঁু নে সেজেজয় যেনি রজয়জছ?
দয্ দর্উ মানিপতক্স আক্রান্ত হতে পাতরি। য্াইতহার্, বেক মাি ঘেিাগুনির উপর নর্নি র্তর, র্াইরািটি িমর্ামী,
উর্র্ামী এবং অিযািয পুরুেরা য্ারা অিয পুরুেতের িাতথ্ দয্ৌি িম্পর্ক স্থাপি র্তরি; ট্রান্সতেন্ডার মািুে;
নিঙ্গ-অিঙ্গনেপূণক মািুে; এবং িিবাইিানর মািুেতের িামানের্ চতক্রর মতধয ছ়িাতে। এই িামানের্ চক্রগুতিার
মতধয য্াতের এোনিে ো পনরেয়নেহীি যেৌিসঙ্গী রতয়তছ োরা িংক্রমতণর উচ্চ ঝুুঁ নর্তে আতছি। পনরচয়নবহীি
দয্ৌিো বা অিযািয ঘনিষ্ঠ িংস্পেক, য্া হতে পাতর দরর্ি, ক্লাব এবং দিক্স পাটিকতে, িউিাতে, বা অিিাইি
অযাপি বা দিােযাি নমনিয়ার মাধযতম পনরনচে বযনিতের িাতথ্, ো িংক্রমতণর ঝুুঁ নর্ বা়িায়। দয্তহেু মানিপক্স
দয্ দর্াতিা ধরতির ত্বর্ দথ্তর্ ত্বতর্র েীঘকস্থায়ী িংস্পতেকর মাধযতম ছ়িাতে পাতর, োই ক্লাব, দরর্ি, র্িিােক,
ব়ি পাটিক এবং অিযািয নর্ত়ির অিুষ্ঠাতি য্াওয়াও ঝুুঁ নর্ বা়িাতে পাতর য্নে আপনি বা অিযরা এমি দপাোর্
পতরি য্া ত্বর্ উন্মুি রাতি।

োরা মানিপক্স যেজে গুরুতর যরাগাক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁু নেজত আজছ?
এইচআইনর্ িহ দরাগ প্রনেতরাধ ক্ষমো েুবকি র্তর এমি অিুস্থো রতয়তছ এমি দিাতর্রা, গর্ক বেীগণ, বা
অযাতোনপর্ িামকাোইটিি (এর্নেমা) বা ত্বতর্র নর্ছু নিনেক ষ্ট অিযািয দরাতগর ইনেহাি রতয়তছ এমি বযনিতের
গুরুের দরাতগর ঝুুঁ নর্ বা়িতে পাতর।
নিজেজে সুরনিত রাখজত আনম েী েরজত পানর?
দয্তহেু বেক মাি প্রােুর্কাব অবযাহে রতয়তছ, মানিপক্স দথ্তর্ নিতেতর্ রক্ষা র্রার িতবকািম উপায় হি দয্ৌিো
এবং এর্ানধর্ বা দবিামী িঙ্গীতের িাতথ্ ঘনিষ্ঠ িংস্পেক এন়িতয় চিা।
আপনি য্নে দয্ৌিো বা অিয ঘনিষ্ঠ িংস্পেক র্রতে চাি েতব নিম্ননিনিে বযাপারগুনি আপিার ঝুুঁ নর্ র্মাতে
িাহায্য র্রতে পাতর, এমিনর্ য্নে আপনি টির্াও নিতয় থ্াতর্ি:
• আপিার িঙ্গীতের িংিযা হ্রাি র্রুি, নবতেে র্তর য্াতের আপনি দচতিি িা বা য্াতের িাম্প্রনের্
দয্ৌি ইনেহাি আপনি োতিি িা।
• দিক্স পাটিক, িানর্ক ে পাটিক এবং অিযািয স্থািগুনি এন়িতয় চিুি দয্িাতি দিাতর্রা দয্ৌি নমিি এবং
এর্ানধর্ বযনির িাতথ্ অিযািয ঘনিষ্ঠ দয্াগাতয্াগ র্রতছ।
• আপিার িঙ্গীতের োতের মানিপতক্সর িক্ষণ আতছ নর্িা এবং োতের িাম্প্রনের্ দয্ৌি ইনেহাি িম্পতর্ক
নেজ্ঞািা র্রুি। মতি রািতবি, নর্ছু দিার্ হয়তো োতিি িা দয্ োতের মানিপক্স আতছ, নবতেে র্তর
য্নে োতের শুধুমাত্র হাির্া িক্ষণ বা উপিগক থ্াতর্ য্া অিযািয অবস্থার িাতথ্ নমতি দয্তে পাতর।
• য্ারা অিুস্থ দবাধ র্রতছি োতের র্াতরা িাতথ্ দয্ৌিনমিি বা ঘনিষ্ঠ দয্াগাতয্াগ র্রতবি িা, নবতেে
র্তর য্নে োতের ফু িকুন়ি বা ক্ষে থ্াতর্ বা িম্প্রনে মানিপতক্সর িংস্পতেক আতিি।
• আপনি য্নে অিুস্থ থ্ার্ার্ািীি র্াতরা িাতথ্ দয্ৌিনমিি বা অিয ঘনিষ্ঠ িংস্পেক র্রতে চাি, োহতি
িমস্ত ফু িকুন়ি এবং ক্ষে র্াপ়ি বা নিি র্রা বযাতন্ডে নেতয় দেতর্ নেি। এটি ফু িকুন়ি বা ক্ষেগুনির
িংস্পেক দথ্তর্ িংক্রমণ র্মাতে পাতর, েতব িংক্রমতণর অিযািয পদ্ধনে এিিও িম্ভব হতে পাতর।
• দয্তহেু বীতয্কর মাধযতম র্াইরাি ছ়িাতিা িম্ভব, োই দয্ৌিনমিতির িময় িযাতেক্স র্িিম বযবহার
র্রুি।
• দোয়াতি, দপাোর্, দফটিে নগয়ার, দিক্স েয় বা েু থ্ব্রাে দেয়ার র্রতবি িা।
• আপিার হাে, দফটিে নগয়ার এবং নবছািা ধুতয় নিি। দিক্স েয়িমূহ প্রনেটি বযবহার বা দয্ৌি
র্ায্কর্িাতপর পতর ধুতয় দফিা উনচৎ।
আমার উপসগগ গুনে োেজে আমাজে েী েরজত হজে?
য্নে আপিার মানিপক্স উপিগকিমূহ থ্াতর্, এমিনর্ দিগুতিা মৃেু হতিও:
• অনবিতম্ব আপিার স্বাস্থয দিবা প্রোির্ারীতর্ দফাি র্রুি। য্নে আপিার ো িা থ্াতর্, োহতি এর্টি
NYC দহিথ্ + হািপাোি (NYC Health + Hospitals, H+H) অবস্থাতির েিয বা H+H ভােুগ য়াে
এক্সজেস যসো (H+H Virtual Express Care) এ িংতয্াগ পাওয়ার েিয 311 এ দফাি র্রুি। োছা়িা
আপনি আপিার নির্েস্থ এর্েি দিবা প্রোির্ারী িুুঁেতে nyc.gov/health/map ও নর্নেে র্রতে
পাতরি। অনর্বািি স্ট্যাোি, নবমার আওোয় থ্ার্া বা অথ্ক প্রোতির ক্ষমো নিনবকতেতে NYC দে
পনরচয্কা উপিব্ধ।
• আপনি য্াতের িাতথ্ থ্াতর্ি োরা িহ, অিয িবার িাতথ্ ঘনিষ্ঠ োরীনরর্ িংতয্াগ এন়িতয় চিুি। দিই
িাতথ্, ক্লাব, পাটিক, বার ও অিযািয েিার্ীণক োয়গা এন়িতয় চিুি।
• nyc.gov/monkeypox দথ্তর্ র্ীর্াতব নিতের য্ত্ন নিতে হতব এবং র্াইরাি ছ়িাতিার ঝুুঁ নর্ র্মাতে হতব
দি িম্পতর্ক আতরা োিুি।

আপিার য্নে িম্প্রনে মানিপক্স হতয় থ্াতর্, োহতি আপিার ফু িকুন়ি এবং ক্ষে দিতর য্াওয়া ও ত্বতর্র এর্টি
িেু ি স্তর দেনর হওয়ার পর অন্তে আে িপ্তাহ দিতক্সর িময় এর্টি িযাতেক্স র্িিম বযবহার র্রুি - এটি
বীতয্কর মাধযতম র্াইরাি ছ়িাতিার দক্ষতত্র আপিার িঙ্গীতের রক্ষা র্রতে িাহায্য র্রতব।
আমার েী েরা উনেত েনে আমার সাজে ঘনিষ্ঠ হজয়নছে এমি যোজিা সঙ্গী আমাজে েজে যে তার মানিপক্স
আজছ?
আপনি য্নে িম্প্রনে মানিপতক্স আক্রান্ত র্াতরা িংস্পতেক এতি থ্াতর্ি, োহতি িক্ষণগুনি দেিুি, নবতেে র্তর
আপিার েরীতরর দর্াথ্াও িেু ি ফু িকুন়ি বা ক্ষে। আপনি টির্ার েিয উপয্ুি নর্িা ো োিতে
nyc.gov/monkeypox নর্নেে র্রুি, এবং আপিার উপিগক দেিা নেতি পরীক্ষা র্রাতিা বা নচনর্ৎিা িম্পতর্ক
েতথ্যর েিয 311 এ র্ি র্রুি।
মানিপজক্সর েিয নে যোজিা টিো আজছ?
18 বছর এবং োর দবনে বয়স্ক বযনিতের েিয মানিপক্স প্রনেতরাধ র্রতে JYNNEOS টির্াটি অিুতমানেে
হতয়তছ। নবতেেজ্ঞরা মতি র্তরি দয্ টির্াটি র্াইরাতির িংস্পতেক আিার আতগ দেওয়া হতি এটি দিাতর্তের রক্ষা
র্রতে এবং িংক্রমতণর নর্ছু ক্ষণ পতর দেওয়া হতি িংক্রমণ বা গুরুের অিুস্থোর ঝুুঁ নর্ হ্রাি র্রতে পাতর।
েতব, JYNNEOS র্যার্নিি মানিপক্স দথ্তর্ মািুেতর্ র্েো রক্ষা র্তর দি িম্পতর্ক আমাতের র্াতছ বাস্তবনবতশ্বর দিো দিই। োই, অিযািয প্রনেতরাধ বযবস্থা চানিতয় য্াওয়া গুরুত্বপূণক, এমিনর্ য্নে আপনি টির্া দপতয়ও
থ্াতর্ি এবং নবতেে র্তর য্নে আপনি মানিপক্স দথ্তর্ গুরুের অিুস্থোর উচ্চ ঝুুঁ নর্তে থ্াতর্ি। দফিাতরি
িরর্াতরর র্াছ দথ্তর্ টির্া িরবরাহ িীনমে রতয় দগতছ, েতব NYC অনেনরি িরবরাতহর েিয পরামেক নেতে
এবং েীঘ্রই এটি পাওয়ার আো র্রতছ। টির্ার প্রাপযো িম্পতর্ক হািিাগাে থ্ার্তে, MONKEYPOX
নিতি 692-692 িম্বতর বা স্পযানিতের েিয MONKEYPOXESP নিতি দেক্সে র্রুি।
পনরনিনত অিুোয়ী NYC স্বািয েপ্তর তার সুপানরিগুনে পনরেতগি েরজত পাজর।
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