ইব�োলা-র বাস্তব ঘটনা
ইব�োলা কি?

• ইব�োলা ভাইরাস থেকে হয়
• ১৯৭৬ সাল থেকে ইব�োলার প্রাদূর্ভাব
দেখা দেয়
• ইব�োলা প্রতির�োধের জন্য ক�োনপ্রকার
ভ্যাকসিন নেই
• ইব�োলা খুবই কদাচিত হয়
• শুরুতেই এর চিকিৎসা করাটা তাই
ভীষণ জরুরী

কাদের বিপদের
সম্ভবনা থাকে?

এটা কিভাবে ছড়ায়?

ইব�োলার ভাইরাস বাতাসে উড়ে বেড়ায় না
ইব�োলার ভাইরাস জলের মাধ্যমেও ছড়ায় না
ইব�োলার ভাইরাস খাবারের মাধ্যমেও ছড়ায় না
ইব�োলা একমাত্র ছড়ায়ঃ
• অসুস্থ ব্যক্তি বা ইব�োলার দরুন মৃত্যু ঘটা ব্যক্তির শরীরের
তরল পদার্থ থেকে। শরীরের তরল পদার্থে থাকেঃ
রক্ত

বমি

থুতু

বীর্য

ঘাম

প্রস্রাব

মল (শ�ৌচ/ডায়েরিয়া)

অন্যান্য তরল পদার্থ

• সংক্রামিত বস্তু (সূচ
ঁ , চিকিৎসা আইটেম, কাপড়, বিছানাপত্র)

• প্রচণ্ড বিপদের সম্ভবনা থাকে বিশেষ
করেঃ
• বন্ধু এবং পারিবারিক সদস্যগণ
• স্বাস্থ্যপরিষেবার কর্মীগণ

• সংক্রামিত প্রাণী (রক্ত বা তরল বা সংক্রমিত মাংস)

ইব�োলার লক্ষণগুলি কি কি?
সংক্রমণের ২দিন পর থেকেই লক্ষণ ধরা পড়ে
প্রাথমিক পর্যায়ে

পরবর্তী পর্যায়ে
zzzz...
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ক্লান্তিভাব

প্রচণ্ড মাথা ব্যথা
জ্বর
(১০১.৫ ডিগ্রীর
চাইতে বেশী)

পেট ব্যথা
ক্ষিদে কমে যাওয়া

চ�োখ লাল হয়ে যাওয়া
শরীরে র
্যাশ বার হওয়া

magnuscorp.com

যদি আপনার বিপদের
সম্ভবনা থাকে তাহলে
কি করবেন

• তেমন ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে আপনার
ডাক্তারের কাছে যান অথবা সরাসরি
হাসপাতালে যান।
• যদি আপনি ইতিমধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে
থাকেন, তাহলে সেটা আপনার ডাক্তারকে
জানান অথবা যদি ইব�োলায় আক্রান্ত
ক�োন�ো ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে থাকেন তাহলেও ডাক্তারকে জানান।
• পরবর্তী ২১ দিন অবধি ইব�োলার লক্ষণ ও উপসর্গের প্রতি নজর
রাখুনঃ
• প্রচন্ড মাথা ব্যথা • মাংশপেশীতে ব্যাথা • বমি • পাতলা পায়খানা
• পেট ব্যথা • অকারণে রক্তপাত • গায়ে কালশিরা পড়লে
ডাক্তারের কাছে অথবা ইমার্জে ন্সী রুমে যাওয়ার পূর্বে ফ�োন করে
ডাকুন। এর ফলে কর্মীগণ আপনার সাথে সাথে অপরেরও খেয়াল
রাখতে পারবেন।
ডাক্তারের উপদেশ শুনে চলুন।

যেক�োন
কারনে
রক্তপাত হওয়া
ডায়রিয়া (হয়ত�ো
রক্তপাত)

র�োগ ছড়ান�ো প্রতির�োধ করুন
• ঘন ঘন হাত ধুয়ে নিন সাবান / অ্যালক�োহলযুক্ত
হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার
করুন
• অসুস্থ মানুষের রক্ত বা
শরীরের তরল পদার্থ স্পর্শ
করবেন না
• অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে
আসতে পারে এমন আইটেম
ব্যবহার করবেন না
• ইব�োলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু
হওয়া দেহ ছ�োঁবেন না।

Bengaliwww.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
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