
ঘের পূণর্বয়স্কেদর জন. েকািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) 
সংকৰ্ান্ত সুরক্ষার ব.বহািরক পরামশর্ 

যিদ আপনার েকািভড-১৯ এর লক্ষণ েদখা েদয়  যিদ অিক্সেজন সমৃ্পিক্ত ৯২% এর েথেক 
েবিশ থােক

যিদ অিক্সেজন সমৃ্পিক্ত ৯২% এর েথেক কেম যায় 

কৃতজ্ঞতাঃ ডাঃ েজইন চাগলা, ডাঃ কৃিতকা কুপ্পািল্ল, ডাঃ মধুকর পাই,  
ডাঃ  িপৰ্য়া সম্পথকুমার, ডাঃ িনিতকা পন্থ পাই, ডাঃ েসিলন েগাউন্ডার, ডাঃ কািতর্ক 

েশরাবুিদ্দ, ডাঃ ল.ােন্সট িপেন্টা, ডাঃ েজােয়ল িক্লনটন, ডাঃ িস এস পৰ্েমশ  
েযাগােযাগ: krutika1113@gmail.com 

অিক্সেজন েলেভল 
পরীক্ষা করুন (পালস্  
অিক্সিমটােরর সাহােয., 
িদেন ৩-৪ বার)

জব্েরর ওষুধ 
(প.ারািসটামল, 
অ.ািসটািমেনােফন)

িনেজ মাস্ক পরুন, 
পিরবােরর সবাইেক 

সুরিক্ষত রাখেত তােদরও 
মাস্ক পরেত বলুন

বায়ু চলাচেলর 
জন. জানলা েখালা 

রাখুন 

ঘের (আলাদা) থাকুন, 
িবশৰ্াম িনন

িনয়িমত জল খান 

যতক্ষণ সম্ভব উপুড় হেয় 
শুেয় থাকুন- এেত ফুসফুেস 
অিক্সেজেনর পিরমােণর 

উন্নিত হয়

ডাক্তােরর পরামশর্ িনন এবং হাসপাতােল েযাগােযাগ করুন

অিক্সেজন ব.বহার 
করুন 

উপুড় হেয় শুেয় থাকুন
অিক্সেজন েলেভল 
পরীক্ষা করুন 
িদেন ৪-৬ বার

Remdesivir লক্ষেণর দীঘর্ায়ুতা কমােত পাের, িকন্তু েকািভড-১৯ জিনত মৃতু.র ঝুঁিক কমায় না। ডাক্তােরর তত্তব্াবধােন, শুধুমাতৰ্ কম 
অিক্সেজন সমৃ্পিক্তযুক্ত েরাগীেদর শুরুর িদেক েদওয়া উিচত।

Tocilizumab শুধুমাতৰ্ ডাক্তােরর তত্তব্াবধােন মারাত্মক অসুস্থ, েস্টরেয়ড িনেচ্ছ, পৰ্েয়াজনীয় অিক্সেজেনর দৰ্ুত বৃিদ্ধ িনেয় হাসপাতােল ভিতর্ 
হওয়া েরাগীেদর েদওয়া উিচত।

েযগুিল িনয়িমত িচিকৎসার জন. 
সুিবেবিচত নয় *

Ivermectin, Hydroxychloroquine, Convalescent Plasma, Vitamin C & D, Zinc, Baricitinib, Itolizumab, 
Bevacizumab, Lopinavir-Ritonavir, Favipiravir, Fluvoxamine, Interferon alpha-2b, Azithromycin, 
Doxycycline বা অন.ান. antibiotics 

+ 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

বােডেসানওেয়ড (েস্টরেয়ড) 
এর ২িট পাফ্  িদেন দুবার 
কের েসবন করুন, (একিদেন 
সমূ্পণর্ ১৬০০ mcg), যতিদন 
না লক্ষণগুিল িঠক হেচ্ছ+

ডাক্তােরর পরামশর্ িনন এবং পরীক্ষা করান 

িনম্নিলিখত িচিকৎসাগুিল িচিকৎসেকর তত্তব্াবধােন পরীিক্ষত িচিকৎসা 

*যিদ েডক্সািমথাজন না পাওয়া যায়,  
Hydrocortisone 50mg, িদেন ৩ বার কের ৫-১০ িদেনর জন. খান অথবা 

ইনেজকশন (IV) গৰ্হণ করুন    
Methylprednisolone 32mg িদেন ১ বার কের ৫-১০ িদেনর জন. খান অথবা 

ইনেজকশন (IV) গৰ্হণ করুন 
Prednisolone 40mg, িদেন ১ বার কের ৫-১০ িদেনর জন. খান 
Prednisone 40mg, িদেন ১ বার কের ৫-১০ িদেনর জন. খান 

অিক্সেজেনর দরকার না হেল ৫ িদন পর েস্টরেয়ড েনওয়া বন্ধ করা েযেত পাের 

*লক্ষণঃ জব্র, গলা ব.াথা, কািশ, শব্াস কষ্ট, মাথা ব.াথা, 
গােয় ব.াথা, সব্াদ-গন্ধ না পাওয়া 

েডক্সািমথাজন* (েস্টরেয়ড) ৬ িমিলগৰ্াম কের, 
িদেন একবার, ৫-১০ িদেনর জন. খান

িবিধসম্মত সতকর্ীকরণ: এই পরামশর্গুিলর উেদ্দশ. িশক্ষামূলক এবং েপশাদার ডাক্তারেদর 
িসদ্ধােন্তর িবকল্প নয়

https://www.indiacovidsos.org

জব্েরর ওষুধ 
(প.ারািসটামল, 
অ.ািসটািমেনােফন)

িনয়িমত জল খান 

আরও তেথ.র জন. QR 
েকাডিট স্ক.ান করুন   
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