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ইব�োলো কি? 
• ইব�োলো ভোইরোস থেবে হয়
• ১৯৭৬ সোল থেবে ইব�োলোর প্োদভ্ূো� 
থদখো থদয়

• ইব�োলো প্তিবরোবের জন্য থেোনপ্েোর 
ভ্যোেতসন থনই

• ইব�োলো খু�ই েদোতিি হয়
• শুরুবিই এর তিতেৎসো েরোটো িোই 
ভীষণ জরুরী

িোবের ক�পবের 
সম্ভ�নো থোবি?
• প্িণ্ড ত�পবদর সম্ভ�নো েোবে ত�বেষ 
েবরঃ
• �নু্ এ�ং পোতর�োতরে সদস্যগণ
• স্োস্্যপতরবষ�োর ের্মীগণ

এটো কিভোব� ছড়োয়? 
ইব�োলোর ভোইরোস �োতোবস উবড় ব�ড়োয় নো
ইব�োলোর ভোইরোস জবলর মোধ্যবমও ছড়োয় নো
ইব�োলোর ভোইরোস খো�োবরর মোধ্যবমও ছড়োয় নো
ইব�োলো এিমোত্র ছড়োয়ঃ
• অসুস্ �্যততি �ো ইব�োলোর দরুন র্িুৃ্য ঘটো �্যততির েরীবরর 

তরল পেোথ্থ থেবে। েরীবরর িরল পদোবে্ েোবেঃ

রতি �তর্

েিুু �ীর্

ঘোর্ প্স্ো�

র্ল (থেৌি/ডোবয়তরয়ো) অন্যোন্য িরল পদোে্

• সংক্োতর্ি �স্তু (সূিঁ, তিতেৎসো আইবটর্, েোপড়, ত�ছোনোপত্র)

• সংক্োতর্ি প্োণী (রতি �ো িরল �ো সংক্তর্ি র্োংস)

যকে আপনোর ক�পবের 
সম্ভ�নো থোবি তোহবল 
কি িরব�ন 
• থির্ন েরবণর লক্ষণ থদখো তদবল আপনোর 
ডোতিোবরর েোবছ রোন অে�ো সরোসতর 
হোসপোিোবল রোন।

• রতদ আপতন ইতির্বে্য পতচির্ আতরিেোয় তগবয় 
েোবেন, িোহবল থসটো আপনোর ডোতিোরবে 
জোনোন অে�ো রতদ ইব�োলোয় আক্োন্ত 
থেোবনো �্যততির সংস্পবে্ এবস েোবেন িোহবলও ডোতিোরবে জোনোন।

• পর�িমী ২১ তদন অ�তে ইব�োলোর লক্ষণ ও উপসবগর্ প্তি নজর 
রোখুনঃ

• প্িন্ড র্োেো �্যেো • র্োংেবপেীবি �্যোেো • �তর্ • পোিলো পোয়খোনো 
• থপট �্যেো • অেোরবণ রতিপোি • গোবয় েোলতেরো পড়বল
ডোতিোবরর েোবছ অে�ো ইর্োবজ্ন্ী রুবর্ রোওয়োর পূব�্ ব�োন েবর 
ডোকুন। এর ফবল ের্মীগণ আপনোর সোবে সোবে অপবররও থখয়োল 
রোখবি পোরব�ন।  
ডোক্োবরর উপবেশ শুবন চলুন।
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বরোগ ছড়োবনো প্রকতবরোধ িরুন 

• ঘন ঘন হোি েুবয় তনন - 
সো�োন / অ্যোলবেোহলরুতি 
হ্যোণ্ড স্যোতনটোইজোর �্য�হোর 
েরুন

• অসুস্ র্োনবুষর রতি �ো 
েরীবরর িরল পদোে্ স্পে্ 
েরব�ন নো

• অসুস্ �্যততির সংস্পবে্ 
আসবি পোবর এর্ন আইবটর্ 
�্য�হোর েরব�ন নো

• ইব�োলোয় আক্োন্ত হবয় র্িুৃ্য 
হওয়ো থদহ থছোঁব�ন নো।

ইব�োলোর লক্ষণগুকল কি কি? 
সংক্রমবণর ২কেন পর বথবিই লক্ষণ ধরো পবড়

জ্বর  
(১০১.৫ তডগ্ীর 
িোইবি থ�েী)

প্িণ্ড র্োেো �্যেো

থপট �্যেো
তক্ষবদ েবর্ রোওয়ো

ক্োতন্তভো�

থিোখ লোল হবয় রোওয়ো
েরীবর র ্রোে �োর হওয়ো

�তর্ �তর্ 
(হয়বিো 
রতিপোি)

ডোয়তরয়ো (হয়বিো 
রতিপোি)

থরবেোন 
েোরবন 

রতিপোি হওয়ো

প্রোথকমি পয্থোবয় পর�ততী পয্থোবয়
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ইব�োলো-র �োস্ত� ঘটনো
Translated by: A
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Find this poster in more languages:
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Arabic Montenegrin

Armenian Nepali
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Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese
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