
স্বাস্থ্য রুশেটিন
সব স্বাস্থ্যবরুেটিিগুনে নিখবাে জিথ্য nyc.gov/health –নিখুি। 
নবিবার্রূেথ্যে প্নতনেনপসর্হূ অডভু বাে নিওয়বাে জিথ্য 311 িম্বরেরফবাি করুি।

ইনফু্শ়েঞ্বা / ফু্



আরেবা জবািিু

• ইিফু্রয়ঞ্বা (ফু্) হে শ্বাসযর্রেে ভয়বািক 
সংক্র্র যবা সহরজই অিথ্যরিে র্রিথ্য েনিরয় 
যবায়। 

• ইিফু্রয়ঞ্বা এর্িনক সুস্ র্বািষুরক র্বােবাত্মক 
অসুস্ করে নিরত পবারে। এে ফরে 
নিউরর্বানিয়বাে র্রতবা স্বাস্থ্য সর্সথ্যবা নিখবা 
নিরত পবারে।

• ইিফু্রয়ঞ্বাে ফরে নবিথ্যর্বাি অসুখ নযর্ি 
হবারটভু ে নেবাে, হবাপঁবানি এবং ডবায়বারবটিস 
অবস্বা আরেবা খবােবাপ হরত পবারে।

• প্নত বেে হবাজবাে নিউইয়কভু ববাসী 
ইিফু্রয়ঞ্বায় আক্বান্ত হরয় র্বােবা যবায়। 
2016-17 সবারে প্বায় 100 টিে নবিী 
র্বানকভু ি িবােনেক র্বােবা যবাি।*

উপসগ্ব:

জ্বে

েেবা বথ্যেবা

কবানি

িবুভুেতবােবারয় বথ্যবােবা

র্বােবা বথ্যেবা

* সূত্র: নেবাে নিয়্রের ও প্নতরেবাি নক্রে (Centers for Disease 
Control and Prevention) (2017 এে জেুবাইরয়ে নহসবারব)



প্নতরেবাি করুি ও নিেবাপি েবাখুি

জীরবাণ ুছড়বাশরন নবা:

কবািবা ববা হবাচঁবাে সর্রয় কিইু নিরয় নিরজে র্খু এবং িবাক 
নেরক নিি। হবাত বথ্যবহবাে কেরবি িবা৷ 

সবাববাি নিরয় আপিবাে হবাত িুরয় নিি।

• ফু্রয়ে টিকবা হে আপিবারক ও অিথ্যরিেরক 
সুেনষিত কেবাে নিেবাপি ও কবাযভুকেী 
উপবায়।

• আপিবারক িতুি ভবাইেবারসে নেরক সুেষিবা 
নিওয়বাে জিথ্য প্নত বেে টিকবাটিরক 
আপরডট কেবা হয়।

• 6 মবাস রবা তবা� বরেী র়েসী সকেশক 
প্রতত রছ� টিকবা তনশত হশর। 6 র্বারসে 
কর্ বয়সী নিশুেবা হে টিকবাকেররে 
নষিরত্র খুব নেবাট, তবারিে পনেচযভুবাকবােীরিে 
নিনচিত কেরত হরব যবারত তবােবা সর্রয় 
টিকবা পবায়।

• যত দ্রুত সম্ভব আপিবাে ফু্রয়ে টিকবা 
নিি। নকন্তু টিকবা িবা নিওয়বাে নেরক 
নিনেরত টিকবা নিওয়বা ভবারেবা।



নবিবার্রূেথ্যে ববা কর্ খেরচে টিকবা

• আপিবাে স্বাস্থ্য পনেচযভুবা প্িবািকবােীরক 
ফু্ সম্পরকভু  নজজ্বাসবা করুি। Medicaid 
সহ নবিীেভবাে নবর্বা প্থ্যবাি টিকবাে জিথ্য 
অেভুপ্িবাি করে।

• আপিবাে নিকটবতমী ফবারর্ভুসীরত নখবাজঁ 
নিি — অরিরক প্বাপ্বয়স্করিে জিথ্য টিকবা 
অফবাে করে। 

• আপিবাে কর্ভুরষিরত্র টিকবা নিওয়বাে অফবাে 
কেবা হরছে নকিবা নিখুি।

• স্বাস্থ্য নবভবারেে টিকবা নিওয়বাে ননিনিক ববা 
নসটি চবানেত নলিনিক ববা হবাসপবাতবারে যবাি। 
এইসব জবায়েবায় সর্স্ত নেবােী ও আেত 
বথ্যনক্তরিে নবিবার্রূেথ্য ববা কর্ খেরচ ফু্রয়ে 
টিকবা নিওয়বা হয়।

আপতন ইনফু্শ়েঞ্বা বেশক অসসু্ হশে �বা ক�শরন:

ফু্ েিরিবাে ঝঁুনক নিরবি িবা। নবিবা নপ্সনক্পরিে ওষুরিে সবাহবাযথ্য েবািবায় অন্তত 
24 ঘন্বা� মশ্থ্য জ্বে িবা কর্রে ববাসবায় েবাকুি এবং অিথ্যরিে সংস্পরিভু েবাকরবি িবা।

ইিফু্রয়জ্বাে নচনকৎসবা কেবা নযরত পবারে এর্ি অথ্যবাতন্ভবাই�বাে সম্পরকভু  আপিবাে স্বাস্থ্য পনেরষববা প্িবািকবােীরক 
নজজ্বাসবা করুি। নসগুরেবা আপিবারক দ্রুত সুস্ হরত ও আরেবা গুরুতে অসুস্তবা প্নতরেবারি সবাহবাযথ্য কেরব।

311 নত কে করে এেবাকবাে িবার্ ববা নজপ নকবাড নিরয় টিকবাকের 
নক্রে খুজঁিু এবং nyc.gov/flu নিখুি অেববা flu (ফু্) নেরখ 
877877 এ পবাঠিরয় নিি।



আপনি যনি একজি স্বাস্থ্য কর্মী হি ববা উপরেে উচ্চ ঝঁুনকে নবভবারে অন্তভুভুক্ত এর্ি কবারেবা 
পনেচযভুবা কেরেি এর্ি হয় তবাহরে টিকবা নিওয়বা খুবই গুরুত্বপূরভু।

• েভভু বতী র্নহেবা

• 5 বেরেে কর্ বয়সী নিশুেবা (নবরিষ করে 
যবারিে বয়স 2 বেরেে কর্)

• 65 ববা তবাে নবিী বয়রসে প্বাপ্তবয়স্কেবা

• নিনিভু নটি নকেু অসুখ আরে এর্ি বথ্যনক্তেবা, 
নসগুনে হে:

 - ডবায়বারবটিস

 - ফুসফুস ববা হৃিনপরডেে সর্সথ্যবা

 - হবঁাপবানি

 - নসকে নসে এনিনর্য়বা

 - নকডনি ববা নেভবারেে নেবাে

 - নর্টবাবনেক নডজঅডভু বাে

 - িবুভুে ইনর্উি নসরটের্ (এইচআইনভ 
(HIV) ববা কথ্যবান্বারেে নচনকতসবা নেরক)

 - শ্বাসকটি হরত পবারে এর্ি সব সর্সথ্যবা 
নযর্ি নখচুঁনি এবং স্বায়ু ও নপিীে সর্সথ্যবা

 - নযসব নেবারকরিে ওজি অতথ্যনিক নবিী

 - নিশু ও নকরিবাে/নকরিবােী (বয়স 6 র্বাস 
নেরক 18 বেে) যবােবা িীরভুনিি িরে 
অথ্যবাসনপনেি নেেবানপ নিরছে

• িবানসভুং নহবার্ ববা অিথ্যবািথ্য পনেচযভুবা নকর্রে 
েরয়রেি এর্ি বথ্যনক্তেবা

• অথ্যবারর্নেকবাি ইনডেয়বাি/আেবাস্কবাে র্েূ 
অনিববাসীেবা

নয সব নেবারকরিে ফু্ সংক্বান্ত জটিেতবা হওয়বাে ঝঁুনক 
সবরেরক নবিী



সম্পিসর্হূ 

এই স্বাস্থ্য বরুেটিরিে অনতনেক্ত ভবাষবা ও অিথ্যবািথ্য অিবুবাি কেবা স্বাস্থ্যসবার্গ্ীে জিথ্য  
nyc.gov/health/pubs –নিখুি। আপিবাে নিরজে ভবাষবায় পনেরষববা পবাওয়বাে অনিকবাে আপিবাে 
আরে। নিউইয়কভু  নসটি স্বাস্থ্যনবভবারেে সব অনফস এবং নলিনিরকএই পনেরষববাগুনে নবিবার্রূেথ্য পবাওয়বা 
যবায়।
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সর্বশেষ স্বাস্থ্য রশুেটিন 
গ্রহণ করুন

আশ�বা জবাননু

টিকবাক�শণ� স্বান খঁুজনু

সংশ�বাগ ক�বা

@nychealthy nychealth @nychealthy

নভনজট করুি cdc.gov/flu

healthbulletins@health.nyc.gov এ ইরর্ে করুি

নভনজট করুি nyc.gov/flu


