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ঘৰবে ক'ভিড-১৯ (ক’ৰ'ণািাইৰাছ) ভিয়ন্ত্ৰণৰ ভিহা

যভি আব ািাৰ গাে ক'ভিড-১৯ৰ লক্ষবণ দিখা ভিবছ যভি শৰীৰে অম্লজািৰ  ভৰমাণ ৯২% েকক

অভিক হয়

অম্লযািৰ স্তৰ যভি ৯২% ৰ েলকল িাবম
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 ালছ

অক্সিভমটাবৰবৰ

অম্লজািৰ স্তৰ

 ৰীক্ষা কৰাওক

(ভিিে ৩/৪ বাৰ)

জ্বৰৰ িৰব খাওক

(দ ৰাভছটামল, 

এভছটাভমণ'দেণ)

সকবলাবক সুৰভক্ষে

ৰাভখবকল স ভৰয়াবল

মাস্ক  ভৰিাি কৰক

বায়ু চলাচল

কভৰব  ৰাকক

ভখভৰভক খুভল

থওক

ঘৰে

(একাষৰীয়াকক) 

থাভক ভবশ্ৰাম কৰক

প্ৰচুৰ  ভৰমাবণ

 ািী খাওক

হা াঁওো াঁওে অম্লজািৰ

 ভৰমাণ বঢাবকল ভযমাি

সম্ভব দ ট দ লাই শুই

ভিয়ক

ভচভকৎসকৰ  ৰামশ শলওকআৰু ভচভকৎসালয়ে িভেশ হওক

অম্লজাি লওক

দ ট দ লাই দশাৱক
ভিিে ৪-৬ বাৰ

মাি শৰীৰৰ

অম্লজািৰ স্তৰ

 ভৰমা কৰক

Remdesivir লক্ষণ প্ৰকাশৰ কালবছাৱা চুটট কভৰব  াবৰ, ভকন্তু ক'ভিড-১৯ জভিে মৃেুুৰ আশংকা হ্ৰাস কভৰব দিাৱাবৰ।
ভচভকৎসকৰ  ৰামশ শঅিুসাবৰ, শৰীৰে অম্লজািৰ  ভৰমাণ হ্ৰাস দ াৱা প্ৰাৰভম্ভক  য শায়ৰ দৰাগীকবহ ভিয়া
উভচে।

Tocilizumab ভচভকৎসকৰ  ৰামশ শঅিুসাবৰ, সংকটজিকঅৱস্থাে ভচভকৎসালয়ে দেৰ'য়ড দসৱি কভৰ থকা দৰাগীৰ
(শৰীৰে অম্লজািৰ আৱশুকো দ্ৰেু বকৃ্সি  াবল) দক্ষত্ৰেবহ প্ৰবয়াগ কভৰব লাবগ।

গোিুগভেকিাবৱ বুৱহৃে
দিাবহাৱা ভচভকৎসা
 িভেসমূহ*

Ivermectin , Hydroxychloroquine, Convalescent Plasma, Vitamin C & D, Zinc, Baricitinib, Itolizumab, 
Bevacizumab, LOpinavir-RiTonaVir, FavIpiravir, FluvOxamine, IntErferon Alpha-2b, Azithromycin, 
Doxycycline বা আি এভিবায়'টটকসমূহ

+ https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

লক্ষণববাৰ শাম

িকটাকলবক ভবউবডছ'িাইড

(দেৰ'য়ড) ৰ ঘ্ৰাণ লওক -

ভিবি িুবাৰ িুবহা াকক

(মুঠবে ভিবি ১৬০০

মাইক্ৰ'গ্ৰাম)

ভচভকৎসকৰ সসবে  ৰামশ শকভৰ  ৰীক্ষা কৰাওক
ভিম্নভলভখে উ ায়ববাৰ হ'ল ভচভকৎসকৰ সহায়ে চভল থকা

ভচভকৎসা িভে

*Dexamethasone উ লৱ্ধ িহ'দল,

Hydrocortisone ৫০ ভমভলগ্ৰাম, ভিবি ভেভিবাৰ, দসৱি কৰক বা দবজী(IV) 

লওক, ৫-১০ ভিিৰ বাবব

Methylprednisolone ৩২ ভমভলগ্ৰাম, ভিবি এবাৰ, দসৱি কৰক বা দবজী

(IV) লওক, ৫-১০ ভিিৰ বাবব

Prednisolone ৪০ ভমভলগ্ৰাম, ভিবি এবাৰ, ৫-১০ ভিিৰ বাবব দসৱি কৰক

Prednisone ৪০ ভমভলগ্ৰাম, ভিবি এবাৰ, ৫-১০ ভিিৰ বাবব দসৱি কৰক

৫ ভিিৰ ভ ছে যভি অম্লজািৰ প্ৰবয়াজি দিাবহাৱা হয়, দেবে দেৰ'য়ডৰ

প্ৰবয়াগ বন্ধ কভৰব  াবৰ

লক্ষণসমূহ: জ্বৰ, ভডটিৰ প্ৰিাহ, কাহ, উশাহ ভিশাহে

কে দ াৱা, মূৰৰ ভবষ, দগান্ধআৰু দসাৱাি দিাব াৱা

দহাৱা

ভিবি এবাৰকক ৬ ভমভলগ্ৰাম

Dexamethasone*(দেৰ'য়ড) দসৱি কৰক

বা দবজী (IV) লওক, ৫-১০ ভিিৰ বাবব

মি কভৰব: এই ভিহাসমূহ ভশক্ষামূলকবহআৰু এইববাৰ ভচভকৎসকৰ

উ বিশৰ ভবকল্প ভহচাব প্ৰবয়াগ িকভৰব
https://www.indiacovidsos.org
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(দ ৰাভছটামল, 
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প্ৰচুৰ  ভৰমাবণ

 ািী খাওক

অভিক জাভিবকল এই QR

ক'ডবটা দস্কি কৰক

[Version 5, April 25, 2021]

mailto:krutika1113@gmail.com
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1
https://www.indiacovidsos.org

