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েকািভড-19 এবং �াণীজগৎ, বারংবার �জ�ািসত ���িল 
 
যিদ আমার এক�ট েপাষ� থােক তেব আিম কীভােব কেরানাভাইরাস েরাগ 2019 
(েকািভড-19) এর জন� ��ত হেবা? 
যিদ আপিন েকািভড-19 -এর কারেণ আপনার েপাষ�েদর আর পিরচয �া না করেত পােরন অথবা 
আপনােক হাসপাতােল েযেত হয়, েসই পিরি�িতর জন� এখনই একট�  সময় িনেয় পিরক�না 
ক�ন আর আপনার েপাষ�েদর ��ত ক�ন। েপােষ�র জন� আপৎকালীন পিরক�নায় 
সাহায� করার জন� আপিন েয িনেদ�শনা�ট ডাউনেলাড কের স�ূণ � করেত পােরন, তার জন� 
nyc.gov ওেয়বসাইেট যান এবং স�ান ক�ন pets and service animals (েপাষ� ও 
েসবাকারী প�)। 
 

এক�ট পিরক�না ক�ন — মানুেষর �া�� সং�া� আপৎকালীন পিরি�িতর 
জন� ��ত হন: 

● একজন িব�� েপাষ� পিরচয �াকারী িনিদ�� ক�ন (পিরবােরর সদস�, ব�ু, 
�িতেবশী, সহকম�)। আপনার িনিদ�� পিরচয �াকারীর কােছ অবশ�ই আপনার 
বািড়র এক েগাছা চািব থাকেত হেব, তােঁক আপনার বািড় ও েপােষ�র সােথ 
পিরিচত হেত হেব, আপনার আপৎকালীন পিরক�না জানেত হেব, এবং 
আপনার েযাগােযােগর তথ� থাকেত হেব। 

● আপনার েপাষ� সং�া� ���পূণ � তথ� িলিপব� ক�ন যােত আপিন এক�ট 
আপৎকালীন পিরি�িতেত েস�ট সহেজই েপেত পােরন। 

● �িত�ট েপােষ�র জন� এক�ট েগা-ব�াগ ৈতির ক�ন, েযখােন থাকেব সাধারণ 
খাবার, সাম�ী, ওষুধ, পিরচয়প�, আপৎকালীন পিরি�িতেত যােদর সে� 
েযাগােযাগ করেত হেব তােদর এক�ট তািলকা, আপনার প�-িচিকৎসকর 
েযাগােযােগর তথ� এবং �টকাকরেণর �মাণ।  

● এক�ট কলার/হারেনস, েচন এবং আপনার েপােষ�র েগা-ব�াগ�ট এমন একটা 
�ােন রাখুন, েযখান েথেক েস�ট সহেজ পাওয়া যােব। 

● ে�ট, খাবার, অিতির� িলটার (মল সং�াহক) এবং অন�ান� �জিনসপ� হােতর 
কােছ রাখুন যােত েপাষ�েদর �তু এক �ান েথেক অন� �ােন িনেয় যাওয়া যায়। 

● যিদ আপনার েকােনা �িতেবশীর সাহােয�র �েয়াজন হয়, তেব তােদর কুকুরেক 
পালন করা অথবা হাটঁােত িনেয় যাওয়ার ��াব িদন। 

● প�েদর �টকা (জলাত�, েবারেডেটলা) �দান ক�ন, িবেশষ কের যিদ েপাষ�েক 
অন� �ােন থাকেত হয়। 

● যিদ আপনার েপাষ�েক ওষুধ িদেত হয়, তেব আপনার প� িচিকৎসকেক 
অিতির� ওষুধ সরবরাহ করেত বলুন। 

● িন��ত ক�ন যােত সব ওষুধ�িলর েডাজ এবং ওষুধ �েয়ােগর িনেদ�েশর সােথ 
েস�িলেক িলিপব� করা হয়। 
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● যিদ আপিন আপনার কুকুরেক হাটঁােত বািড়র বাইের েযেত না পােরন, েসই 
পিরি�িতর জন� অিতির� পির�ােরর পণ��িল এবং খবেরর কাগজ বা পািপ 
প�াড অবশ�ই হােতর কােছ রাখুন, যিদ আপনার বািড়েত বাগান না থােক। 
 

স�ঠক সনা�করণ িন��ত ক�ন:  
● কুকুর এবং িবড়ালেদর সবসমেয় কলার বা হারেনস, েরিবজ ট�াগ এবং 

সনা�করণ ট�াগ পরেত হেব। সনা�করণ ট�ােগ থাকেত হেব আপনার নাম, 
�ঠকানা ও েফান ন�র, এবং আপৎকালীন পিরি�িতেত যার সােথ েযাগােযাগ 
করেত হেব তার েফান ন�র।  

● িন��ত ক�ন যােত আপনার েপােষ�র মাইে�ািচপ ের�জ�ার করা থােক এবং 
আপ-ট� -েডট থােক। 

 
প�িচিকৎসা পিরেষবা: 

● আপৎকালীন প�িচিকৎসা পিরেষবা এক�ট অত�াবশ�ক পিরেষবা। িক�, অেনক 
প�িচিকৎসা ি�িনক এবং হাসপাতাল েকািভড-19 এর সােথ স�িক�ত সামা�জক 
দরূ� িবষয়ক িনেদ�শ পালেনর জন� তােদর ��াি�সেক সাম�স�পূণ � করেছ। যিদ 
আপনার েপােষ�র পিরচয �া �েয়াজন হয়, েসই ে�ে� �থেম আপনার 
প�িচিকৎসকেক েফান ক�ন যােত কীভােব এেগােবন তা িনধ �ারণ করা 
যায়। 
 

আমার েপােষ�র েথেক আমার িক েকািভড-19 হেত পাের? 
বত�মােন এমন েকােনা �মাণ েনই েয, েপাষ� সহ পা� �চর প�েদর েথেক েকািভড-19 এর 
�াদুভ�াব বাড়েছ। সীিমত গেবষণা বলেছ েয, কুকুেররা েকািভড-19 সং�মেণর িশকার হেলও এই 
েরােগ অসু� হয় না বা তা ছড়ায় না। িবড়ালরা সং�মেণর িশকার হেত পাের, এবং িবড়ােলর 
অসু� হেয় পড়ার িকছ�  িরেপাট� পাওয়া েগেছ। িক� এই সমেয় এমন েকােনা িরেপাট� েনই েয 
িবড়াল েথেক মানুেষর মেধ� েকািভড-19 ছড়াে�।  
 
েকােনা েপােষ�র েলাম েথেক িক েকািভড-19 এর জন� দায়ী ভাইরাস�ট ছড়ােত পাের? 
েকািভড-19 সহ েয ভাইরাস�িল �াসয� সং�া� অসুখ ঘটায়, েস�িল েপােষ�র েলাম েথেক 
ছড়ােত পাের এমন েকােনা িরেপাট� েনই। 
 
আিম েকািভড-19 এ অসু� এবং আমার এক�ট েপাষ� আেছ। আমার কী করা উিচত? 
েপাষ�রা েকািভড-19 ছড়ােত পাের এমন েকােনা �মাণ বত�মােন না থাকেলও, এ�ট এক�ট নত� ন 
ভাইরাস যার িবষেয় আমরা সব িকছ�  বু�ঝ না। এই কারেণ, আপিন অসু� হেল আপনার 
েপাষ�েদর সােথ েযাগােযাগ সীিমত করাই সবেচেয় ভাল। �ঠক আপনার পিরবােরর সদস�েদর 
মেতাই, আপনার েপাষ�েদর েথেকও আলাদা থাকুন। যিদ স�ব হয়, আপিন অসু� থাকার সময় 
আপনার পিরবােরর আেরকজন সদস�েক অথবা আপনার িব�� েকােনা ব���েক আপনার 
েপাষ�েদর েদখােশানা করেত বলুন। যিদ আপিন অসু� থাকাকালীন আপনােক আপনার 
েপাষ�েদর পিরচয �া করেতই হয়, বা আপনােক েপাষ�েদর কােছ থাকেত হয়, তেব তােদর সােথ 
কাজকম � করার আেগ এবং পের আপনার হাত ধুেয় েনেবন। েপাষ�েদর জিড়েয় ধরা, চ�মু খাওয়া 
এবং আপনার েপাষ�েদর সােথ খাবার ভাগাভািগ কের খাওয়া েথেক িবরত থাকুন; আপনার 
েপাষ�েদর উপর কাশেবন না বা হাচঁেবন না; এবং িভ� পিরবােরর েপাষ�েদর সােথ েমলােমশা 
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করেবন না। েপােষ�র িবছানা, েচন, কলার, িডশ এবং েখলনা�িল আপিন েযভােব বািড়র অন� 
সব িকছ�  পির�ার কেরন, �ঠক েসভােবই পির�ার করেবন। আরও তেথ�র জন�, cdc.gov এ 
যান এবং স�ান ক�ন if you have animals (যিদ আপনার েকােনা েপাষ� থােক)। 
 
মানুেষর েথেক প�েত ভাইরাস�ট ছড়ােত পাের িক, এবং যিদ এটা হয় েসই ে�ে� 
েকান েকান প�র ঝঁুিক সবেচেয় েবিশ? 
আমরা এখনও এই নত�ন ভাইরােসর িবষেয় এবং এ�ট কীভােব ছড়ায় েসই িবষেয় িশখিছ। ��স 
িচিড়য়াখানায় েকািভড-19 প�জ�টভ বােঘর ঘটনা�ট ইি�ত কের েয িচিড়য়াখানার একজন কম�র 
েথেক বােঘর মেধ� ভাইরাস�ট ছিড়েয়িছল। িবিভ� প� েকািভড-19 �ারা আ�া� হেত পাের 
িকনা এবং কীভােব �ভািবত হেত পাের তা েবাঝার জন� আরও গেবষণার �েয়াজন আেছ। 
ে�েটর প� ও জন�া�� আিধকািরকরা এই পিরি�িত িনরী�ণ করার জন� যু�রা� কৃিষ িবভাগ 
(United States Department of Agriculture, USDA) এবং েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েকে�র 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) সােথ কাজ করেছন, এবং পয �া� কারণ 
েদখা িদেল তারা অিতির� পরী�া করেবন। 
 
যিদ মেন হয় েয আমার েপােষ�র ভাইরাস�ট আেছ, েসই ে�ে� আমার কী করা উিচত? 
আপনার প�র �া�� স�েক� েকােনা �� থাকেল আপনার প�িচিকৎসার ি�িনেক েযাগােযাগ 
ক�ন। গহৃপািলত প�র জন� প�িচিকৎসার ি�িনক�ট ��ত আেছ তা িন��ত করেত, 
েপােষ�র মািলকেক আেগ েথেক েফান করেত হেব এবং হাসপাতাল বা ি�িনেক সা�ােতর 
ব�ব�া করেত হেব। আপনার েপাষ� যিদ েকািভড-19 এ অসু� েকােনা মানুেষর সং�েশ � এেস 
থােক এবং আপনার েপােষ�র মেধ� অসু�তার েকােনা ল�ণ েদখা যায়, তেব আপনার প�-
িচিকৎসকেক অবশ�ই জানােবন। েয প�িচিকৎসকরা মেন কেরন েয েসই প��টেক পরী�া 
করা উিচত, তারা ে�ট প��া�� আিধকািরকেদর সােথ েযাগােযাগ করেবন, যারা নমুনা�িল 
সং�হ করা ও তা পরী�া করা উিচত িকনা তা িনধ �ারণ করার জন� জন�া�� ও প� �া�� 
কতৃ�পে�র সােথ কাজ করেবন। 
 
আিম একজন অসু� ব���র কুকুরেক হাটঁােত িনেয় িগেয় তােক সাহায� করিছ। 
কীভােব আিম িনরাপেদ থাকব? 
সবসমেয় সামা�জক (শারীিরক) দরূ� বজায় রাখেবন যিদ েসই ব��� তখনও বািড়েত থােকন, 
এমনিক যখন আপিন হাটঁেত যােবন তখনও। েসই ব���র বািড়েত েঢাকার সময়, এমনিক তার 
বািড়েত থাকা েচন বা কুকুেরর েখলনার মত বািড়েত থাকা �জিনসপ��িল ধরার সময়ও অবশ�ই 
হােত দ�ানা পড়ুন। যখন আপিন কুকুরেক হাটঁােত িনেয় যাওয়ার জন� কিমউিন�টেত বািড়র 
বাইের েবর হেবন, তখন মুখ ঢাকা সং�া� �া�� িবভােগর সাধারণ িনেদ�িশকা অনুসরণ 
করেবন। এমনিক েয ব���রা অসু� অনুভব করেছন না অথবা যােদর েকােনা উপসগ � েদখা 
যাে� না, তারঁাও ভাইরাস�ট ছড়ােত পােরন।  
 
প�িচিকৎসক এবং েপাষ�েদর �জিনসপে�র েদাকান�িল িক ব�বসার জন� েখালা 
আেছ? 
অত�াবশ�ক প�িচিকৎসা, েপােষ�র খাবােরর েদাকান এবং �াণী েশ�ােরর কায �কলাপ�িলেক 
িনউ ইয়ক� ে�েট অত�াবশ�ক পিরেষবা িহসােব িবেবচনা করা হয়, এবং তাই েস�িল “PAUSE” 
কায �িনব �াহী আেদেশর বাইের আেছ। ছাড়�া� �াণী পিরেষবার িবষেয় আরও তেথ�র জন� 

http://cdc.gov/
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agriculture.ny.gov এ যান এবং স�ান ক�ন Interim Guidance for Animal Care 
Operations (�াণী পিরচয �ার কায �কলাপ�িলর জন� অ�ব �ত� িনেদ�শনা)। 
 
আিম কীভােব এক�ট েপােষ�র সােথ সবেচেয় ভােলাভেব সামা�জক (শারীিরক) দরূ� 
বজায় রাখেত পাির? 
আপনার কুকুরেক হাটঁােত িনেয় যাওয়ার সময় আপনার ও অন�ান�েদর মেধ� অ�ত 6 ফুট দরূ� 
রাখুন। সবসমেয় মেন রাখেবন েয NYC-েত এ�ট এক�ট আইন েয আপনার কুকুরেক খুব েবিশ 
হেল 6 ফুট ল�া েচেন েবঁেধ রাখেত হেব। বািড়েত িফের আসার পের, হােতর সু�া��িবিধ 
অনুসরণ করেবন এবং সাবান ও জল/পািন িদেয় হাত েধােবন। কুকুরেক হাটঁােনার জন� 
কিমউিন�টেত বািড়র বাইের েবরেনার সময় মুখ-ঢাকা সং�া� �া�� িবভােগর সাধারণ 
িনেদ�শ�িল অনুসরণ করেবন। এমনিক েয ব���রা অসু� অনুভব করেছন না অথবা যােদর 
মেধ� েকােনা উপসগ � েদখা যাে� না, তারঁাও ভাইরাস�ট ছড়ােত পােরন। 
 
আিম িক তবুও �াণী আ�য় েথেক এক�ট প�েক িনেত পাির অথবা পালন করেত 
পাির? 
হ�া।ঁ এমন েকােনা �মাণ েনই েয আ�েয় থাকা েকােনা প� সহ, েকােনা সহচর প� েকািভড-
19 -এর স�াব� উৎস। অেনক �াণী আ�য় এবং উ�ারকারী সং�া প�েদর পালন করা ও �হণ 
করার জন� আেবদনকারী খুেঁজ চেলেছ। প�র পিরচয �াকারী েক��িল (Animal Care Center) 
এবং NYC-এর আপেডট করা কায �কলাপ ও প�েদর �হণ/পালন সং�া� নীিত�িল স�েক� 
আরও তেথ�র জন� েদখুন nycacc.org/help। 
 
আমার আিথ �ক অনটন �� হেয়েছ এবং আমার েপােষ�র েদখােশানা করেত সমস�া 
হে�। কম খরেচ অথবা িবনামূেল� েপােষ�র পিরচয �ার েকােনা িরেসাস � উপল� আেছ 
িক? 
আপৎকালীন প�-িচিকৎসা পিরচয �ার জন�: 

• Animal Medical Center হল এক�ট 24/7 প�-িচিকৎসা হাসপাতাল, যা আিথ �ক সহায়তা 
�দান কের থােক তােদর কিমউিন�ট ফাে�র মাধ�েম। এই সমেয় তােদর আিথ �ক 
সহায়তা সীিমত হেত পাের। আপিন েযাগ� িকনা তা জানেত এবং এক�ট আেবদন জমা 
িদেত  
amcny.org/financial-assistance এ যান। 

• তােদর অনুদান স�েক� আরও জানেত এবং আপৎকালীন প�-িচিকৎসার জন� 
আেবদন করেত positivetails.org/apply-for-assistance েদখুন। 

 
কলে�র িব�ে� কীভােব পাহারা েদওয়া যায় েসই তথ� সেমত, েকািভড-19 স�েক� সাধারণ 
তেথ�র জন� nyc.gov/coronavirus বা cdc.gov/covid19 েদখুন। বা�ব সমেয় আপেডেটর 
জন�,692-692 ন�ের “COVID” েট�ট ক�ন। েমেসজ ও েডটার দর �েযাজ� হেত পাের। 
 
 
 
 
 
 

https://agriculture.ny.gov/
https://www.nycacc.org/help
https://www.amcny.org/financial-assistance/
https://www.positivetails.org/apply-for-assistance/
http://nyc.gov/coronavirus
http://cdc.gov/covid19
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েযমন পিরি�িতর উ�ব হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�� িবভাগ (Health Department) তােদর 
সুপািরশ�িল পিরবত�ন করেত পাের।                                                 4.6.20 


	কোভিড-19 এবং প্রাণীজগৎ, বারংবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি
	যদি আমার একটি পোষ্য থাকে তবে আমি কীভাবে করোনাভাইরাস রোগ 2019 (কোভিড-19) এর জন্য প্রস্তুত হবো?
	একটি পরিকল্পনা করুন — মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হন:
	সঠিক সনাক্তকরণ নিশ্চিত করুন:
	পশুচিকিৎসা পরিষেবা:

	আমার পোষ্যের থেকে আমার কি কোভিড-19 হতে পারে?
	কোনো পোষ্যের লোম থেকে কি কোভিড-19 এর জন্য দায়ী ভাইরাসটি ছড়াতে পারে?
	আমি কোভিড-19 এ অসুস্থ এবং আমার একটি পোষ্য আছে। আমার কী করা উচিত?
	মানুষের থেকে পশুতে ভাইরাসটি ছড়াতে পারে কি, এবং যদি এটা হয় সেই ক্ষেত্রে কোন কোন পশুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি?
	যদি মনে হয় যে আমার পোষ্যের ভাইরাসটি আছে, সেই ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?
	আমি একজন অসুস্থ ব্যক্তির কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করছি। কীভাবে আমি নিরাপদে থাকব?
	পশুচিকিৎসক এবং পোষ্যদের জিনিসপত্রের দোকানগুলি কি ব্যবসার জন্য খোলা আছে?
	আমি কীভাবে একটি পোষ্যের সাথে সবচেয়ে ভালোভবে সামাজিক (শারীরিক) দূরত্ব বজায় রাখতে পারি?
	আমি কি তবুও প্রাণী আশ্রয় থেকে একটি পশুকে নিতে পারি অথবা পালন করতে পারি?
	আমার আর্থিক অনটন শুরু হয়েছে এবং আমার পোষ্যের দেখাশোনা করতে সমস্যা হচ্ছে। কম খরচে অথবা বিনামূল্যে পোষ্যের পরিচর্যার কোনো রিসোর্স উপলব্ধ আছে কি?


