
ঘরে ও স্কু রে 

ফ্কু রেে সরগে েড়াই
ফ্কু , বা ইনফ্কু রেঞ্া, সহরে ছডড়রে পরড় এবং মানকুষরে 
খকুব অসকুস্থ েরে ত�ারে, ডবরেষ েরে বাচ্ারেে। 
আপডন েীভারব ফ্কু  প্রড�রোধ েের� পারেন!

ফ্কু রেে উপসর্গগুডে হরো: 
জ্বর, ঠান্া লাগা, শরীরর ব্যথা, কাশশ, গলা ব্যথা, মাথা ব্যথা, নাক শিরে পাশন/জল পড়া বা বন্ধ 
নাক, খুব ক্ান্ত লাগা। শকছু মানরুের, শবরশে করর বাচ্ার পপরের সমস্যা ও ডাোশরো হরে পারর। 
ঠান্া ছাড়া, ফু্ও খুব হঠাৎ করর আরস।

ফ্কু  প্রড�রোধ েরুন! 
• টিকা হল ফু্ পথরক বাঁচার আপনার জন্য সবরথরক ভারলা সুরক্া। 6 মাস ও োর পবশশ বেসী
সকলরক প্রশে বছর এই টিকা পনো বাঞ্ছনীে।

• প্রশে বছর আপনার ও আপনার বাচ্ারির জন্য ফু্-এর টিকা শনন! এটি ফু্ পথরক অসুস্থো কমাে
বা একসরগে প্রশেররাধ করর।

• শররের আরগ আরগ এই টিকা শনরে পনো মারন ফু্ যখন হরব েখন আপশন ও আপনার বাচ্ারা
সুরশক্ে থাকরবন।

• আপনার বাচ্ারির কারছ যারা থারক পযমন, পবশবশসোর ও আত্ীেরিরও টিকা শনরে বলনু।
• হাঁপাশন, ডাোরবটিস, হাে্ট  বা ফুসফুরসর অসুস্থো থাকা মানেুরির জন্য এই টিকা খুব গুরুত্বপূর্ট 
কারর ফু্-এর ফরল এরাও অসুস্থ হরে পযরে পাররন।

আপনাে বাচ্াে ফ্কু  হরে:
• আপনার বাচ্ার শবশ্ারমর িরকার ও প্রচুর েরল পখরে হরব।
• জ্বররর ওেুধ না শিরে যশি আপনার বাচ্ার জ্বর পনরম যাে োহরল অন্তে 24 ঘণ্ার জন্য োরক
সু্রল পযরে পিরবন না। এর ফরল োর পথরক অন্যরির মরধ্য ফু্ ছ ড়ারব না।

• আপনার বাচ্ারক শবনা পপ্রসশরিপশরনর ওেুধ শিরে োর স্াস্থ্যরসবা প্রিানকারীর সরগে কথা
বলনু।

• আপনার বাচ্া বা শকরশার-শকরশারীরির অ্যাসশপশরন বা অ্যাসশপশরন থাকা পকানও ওেুধ
পিরবন না। অ্যাসশপশররনর ফরল মারাত্ক সমস্যা হরে পারর।

• যশি আপনার বাচ্ার ফু্ হে ও োর বেস 5 বছররর কম হে বা হাঁপাশন, ডাোরবটিস বা হাে্ট  বা
ফুসফুরসর পরারগর মরো অসুস্থো থারক, োহরল োর স্াস্থ্যরসবা প্রিানকারীর সরগে কথা বলনু।
বাচ্ারির ও শনশি্টষ্ট অসুস্থো থাকা ব্যশতিরির মরধ্য ফু্ পথরক অসুস্থ হওোর খুব ঝঁুশক থারক।
োরির স্াস্থ্যরসবা প্রিানকারীরক শজজ্াসা করুন োরা অ্যাশটি-ভাইরাস ওেুধ পিরব শকনা।

• আপশন আপনার বাচ্ারক শনরে শচশন্তে হরল, োর স্াস্থ্যরসবা প্রিানকারীরক পফান করুন।

ফ্কু  ছড়ারবন না!
• সাবান ও পাশন/জল শিরে 20 পসরকন্ ধরর ঘন ঘন হাে ধুরে পফলনু।
• যশি সাবান ও পাশন/জল হারের কারছ না থাকরল, অ্যালরকাহল থাকা হ্যান্ রাব ব্যবহার
করুন।

• টিসু্য কাগরজ বা কনইু শিরে মখু পেরক মরধ্য কাশুন বা হাঁচুন, আপনার হারে নে। ব্যবহৃে টিসু্য 
ডাস্টশবরন পফরল শিন।

• আপনার পচাখ, নাক ও মখু স্পশ্ট করা এড়ান। এইভারবই জীবার ুছড়াে।
• অসুস্থ থাকা মানেুরির পথরক িরূর থাকুন।
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