জ্বর, কািশ, গলা ব্যথা
অিধক সতর্ক হওয়ার পরামর্শ

হেল

শীত েমৗসুেম সাধারণ জ্বর, কািশ, গলা ব্যথার মত উপসর্গ েদখা িদেল
অত্যািধক সতর্ক হওয়ার পরামর্শ িবেশষজ্ঞেদর। তারা বলেছন, সময়টা
কেরানা মহামারীর। আর সাধারণ ফ্লু এবং কেরানাভাইরােসর উপসর্গ একই।
তাই স্বাস্থ্যিবিধ েমেন চলা, আইেসােলশেন েথেক িচিকৎসা েনয়া এবং
িশশু ও বয়স্কেদর প্রিত েবিশ নজর েদয়ার পরামর্শ তােদর।

শীেত
কেরানার
হাসপাতালগুেলােত
সংখ্যা।

দ্িবতীয়
েঢউেয়র
আশঙ্কা।
ঋতু
পিরবর্তেন
বাড়েছ জ্বর, ঠাণ্ডা, শ্বাসকষ্টজিনত েরাগীর

েকািভড েরাগীেদর উপসর্গ িহেসেব প্রথেমই েদখা েদয় জ্বর, ঠাণ্ডা,
কািশ ও গলা ব্যথা। এ অবস্থায় কেরানাভাইরাস এবং সাধারণ সর্িদ-জ্বর
দুেটার মধ্েয পার্থক্য করা কিঠন।

আইইিডিসআর-এর সােবক প্রধান ৈবজ্ঞািনক কর্মকর্তা ডা. েমাস্তাক
েহােসন বেলন, ছয় বছেরর নীেচর বাচ্চােদর কেরানা পরীক্ষা করার
প্রেয়াজন নাই। জ্বর যিদ আেস তােক আলাদা েরেখ যত্ন করেত হেব। েকান
ক্রেমই
িচিকৎসেকর
অনুমিত
ছাড়া
েকান
এন্িটবােয়ািটক
িকংবা
এন্িটভাইরাল বা অন্য েকান ওষুধ েদয়ার প্রেয়াজন েনই।

িবেশষজ্ঞরা বলেছন, বয়স্ক ও িশশুেদর মধ্েয শীতজিনত েরােগর প্রেকাপ
েবিশ েদখা েদয়। েসক্েষত্ের জ্বর ও ঠাণ্ডাজিনত সমস্যা েদখা িদেল
পিরবার বা আেশপােশ যিদ কেরানা আক্রান্ত েকউ থােকন তাহেল অবশ্যই
িবষয়িটেক গুরুত্েবর সােথ িবেবচনা করেত হেব।

ঢাকা িশশু হাসপাতােলর উপ-পিরচালক ডা. প্রবীর কুমার সরকার বেলন,

েভন্িটেলশন যিদ পুওর হয় তাহেল ওই বাসায় যিদ েকউ আক্রান্ত থােক
তাহেল তার কাছ েথেক যারা ক্েলাজ কন্ট্রাক্েট থাকেব তােদর মােঝ
ছড়ােনার চান্সটা অেনক েবিশ বাড়েব। েসই জন্য েযখােন বদ্ধ জায়গা
আেছ েসখােন চলােফরা িনয়ন্ত্িরত হওয়া উিচত। বািড়েত যিদ েকউ
আক্রান্ত হয়, তাহেল অবশ্যই তােক আইেসােলশেন রাখেত হেব এবং তার
রুেমর েভন্িটেলশেনর ব্যাপােরও সতর্ক হেত হেব িবেশষ কের শীতকােল।

নবজাতেকর মা যিদ কেরানা আক্রান্ত হন, তেব িশশুেক স্বাস্থ্যিবিধ
েমেন বুেকর দুধ খাওয়ােত হেব। িশশুর আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁিক থাকেলও
মােয়র বুেকর দুধ েবিশ জরুির বলেছন িবেশষজ্ঞরা।

ঢাকা িশশু হাসপাতােলর ইিপিডিমওলিজস্ট িকংকর েঘাষ বেলন, নবজাতক
বাচ্চা যিদ মােয়র দুধ না পায় েসক্েষত্ের িকন্তু তার মারাত্মক
ধরেনর গ্েরােথর সমস্যা হেত পাের। বাচ্চােক বুেকর দুধ খাওয়ােনর
আেগ মাস্ক পের, সম্ভব হেল কাপড় পিরষ্কার কের, হাত ধুেয়
স্যািনটাইজ কের বাচ্চােক দুধ খাওয়ােত পারেব।

শুধু মহামারী নয়, েয েকান েরাগ েমাকােবলায় স্বাস্থ্যিবিধ েমেন
চলার পাশাপািশ সেচতন থাকা জরুির।

