
 

ক োভিড-১৯ - করোভ িং বো উল্টে ক োয়ো ও তোর লোি 

 

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবাি েল্যাণ মন্ত্রে কেকে প্রচারিত 'কপ্রার িং' রবষয়ে পিামর্ শ - বািংল্া অ ুবাদ। 

তর্শমাাঃ ডাাঃ অচশ  মুখার্র্শ, সহায়তাাঃ শুভঙ্কি মুখার্জ্জী 

 

 
 উকে কর্ায়াক াকত খুব সাবধাক  কিাগীকে উপুড় েকি কদওয়া হয়। এখাক  কিাগীি মুখ কমকেি রদকে োকে। 

 উকে কর্ায়াক া ডাক্তারি মকত পিীরিত উপায়, যাকত কিাগীি শ্বাস ও অর্িকর্  চল্াচকল্ সুরবকধ হয়। 

 এটি কহাম আইকসাকল্র্ক  োো কিাগীি শ্বাসেকেি র িামকয় অতীব ফল্প্রসূ উপায়। 

 

ভ ল্টে ভ ল্টে করোভ িং  রোর সময় কে স ল জেভ স কেয়োল রোেল্টত হল্টব- 

 ৪-৫টি বারল্র্ ল্াগকব 

 বাি বাি কর্ায়াি অবস্থ্া  বদল্াকত হকব (রেভাকব তা র কচি ছরবকত কদখাক া আকছ।) 

 এেভাকব এে অবস্থ্াক  ৩০ রমর কিি কবরর্ কর্ায়া উরচত  া, কসকিকে অবস্থ্া  বদকল্ র কত হকব। 

সোবধো তো- 

 খাওয়াি এে ঘন্টাি মকধয কপ্রার িং েিকব   া 

 ততি  কপ্রার িং েরু  যতি  তা সহয েিকত পাকি । অস্বর্ি হকল্ কর্াি েকি কপ্রার িং েিকব   া। 

 রদক  ১৬ ঘন্টা অরি বাকিবাকি কপ্রার িং েিা যায় (অবর্যই এেিা া  য়।)। 

 বারল্র্ অবর্যই র কর্ি আিাম অ ুযায়ী অল্পসল্প কপার্র্র্  েকি র কত পাকি । 

 কযসব যায়গায় চাপ পকড়, কসখাক  কপ্রার িং এি ফকল্ আঘাত ল্াগকত পাকি। কসরদকে কখয়াল্ িাখ ু। 

 

এসব কেল্টে করোভ িং  রো এল্ট বোল্টরই অ ুভিত- 

 সন্তা  সম্ভবা হকল্ 

 রর্িায় িক্ত র্মাি বা াঁধাি কিাগ োেকল্ 

 হৃদযকন্ত্রি সমসযা োেকল্ 

 রর্িদা াঁড়া সমসযা, পাকয়ি হাড় বা কোমকিি হাড় ভাঙ্গা োেকল্ 



 

 

 

আপত োলী  করোভ িং (কেেোল্ট  অল্ট ে ক উ করোগীর েীব  বোাঁিোল্টত করোভ িং  রল্টে) 

এি র্ য ল্াগকব দুটি চাদি, এেটি সাধািণ রবছা া, পরিবাকিি অ য সাহায়যোিী (এো েিা সম্ভব  া) 

দুটি চাদকিি সাহাকযয এটি ধাকপ ধাকপ ৫টি িকি েিকত হকব- 

 প্রেম চাদকিি সাহাকয়য কিাগীকে রবছা াি এেধাকি কিক  আ কত হকব 

 এবাি ওই চাদিটি হাকতি চািপাকর্ র্রড়কয় কযরদকে আপর  কিাগীকে কঘািাকত চা  কসরদকে িা কত হকব 

 এবাি রিতীয় চাদিটি কিাগীি র্িীকিি র কচ গাঁকর্ রদকত হকব ও এটি ধীকি ধীকি িা কত হকব ও এেসাকে 

কিাগীকে উকোরদকে কঘািাকত হকব 

 এভাকব চাদকিি সাহাকয়য কিাগীকে উকোভাকব কর্ায়াকত হকব যাকত কিাগীি হাত ও চাদি আড়াআরড়ভাকব 

রবছা ায় োকে। 

এবাি কিাগীকে রবছা াি মােখাক  কিক  এক  প্রেম চাদিটি সরিকয় রদকত হকব এবিং বারল্কর্ি সাহাকয়য কিাগীি 

র্াস াল্ীি অবস্থ্া  এম  েিকত হকব যাকত কিাগীি র াঃশ্বাস র কত সুরবকধ হয়। 

 

করোভ িং এর সময় বোভলল্ট র অবস্থো - 

 এেটি বারল্র্ ঘাকড়ি র কচ 

 এেটি বা দুটি বারল্র্ বুখ কেকে োইকয়ি র কচ 

 দুটি বারল্র্ পাকয়ি হাকড়ি র কচ িাখকত হকব 
 

 



 

করোভ িং বো উলল্টে ক োয়োল্ট োর কেল্টে ভ েু  থো মল্ট  রোেল্টত হল্টব- 

 এটি ফুসফুকসি এল্্রভওল্াি ইউর িকে কখাল্া িাকখ তাি ফকল্ শ্বাসেে ল্াঘব হয়। 

 এটি এেমাে তখ ই েিা দিোি যখ  কিাগীি শ্বাস র কত েে হকে ও তাাঁি অর্িকর্  সযাচুকির্  ৯৪% বা 

তাি কেকে েকম যাকে। 

 তাই কহাম আইকসাকল্র্ক ি সময় ক্রমাগত কিাগীি অর্িকর্  সযাচুকির্  কদখাি দিোি। তাি সাকে ব্লাড 

কপ্রসাি, ব্লাড সুগাি, র্ািীরিে তাপমাো র য়রমত কদকখ কযকত হকব। 

 হাইকপার্িয়া (িকক্ত অর্িকর্ক ি পরিমা  েকম যাওয়া) ধিকত  া পািকল্ অবস্থ্া সঙ্গী  হকত পাকি। 

 সময় মত  কপ্রার িং র্ীব  বা াঁচাকত পাকি। 
 

 


