
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বেশুম্বের ক্ষেম্বে COVID-19 পরীোর জর্ে হাসপাতালম্বক অগ্রাবিকার বেম্বত 
বর্ম্বেন ে বেম্বেম্বের্  

  
ক্ষেট আর্ুমাবর্ক 100টি বরম্বপাটন  হওো ক্ষকস এিং 3 জর্ বেশুর মৃতুে তেন্ত করম্বে যাম্বের মাম্বে 

COVID অসুস্থতার উপসম্বগনর মম্বতা বিবিে কাওাসাবক ক্ষরাম্বগর অর্ুরূপ উপসগন এিং বিষাক্ত 
েম্বকরে মম্বতা বসম্বন্ড্রাম ক্ষেখা বগম্বেম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা শিশুমের জর্য COVID-19 পরীক্ষার অ্গ্রাশিকার শেমে আজ 
হাসপাোলগুমলামক শর্মেনি কমরমের্ যে সকল শিশুরা শিশিত্র প্রকৃশের কাওয়াসাশক যরাগ এিং শিষাক্ত 
িক-সেিৃ শসর্মরামমর অ্র্রুূপ লক্ষণগুশল প্রেিনর্ কমর। যেট িেন মামর্ শর্উ ইয়মকন  প্রায় 100টি 
শরমপাটন  েেন্ত করমে যেখামর্ প্রিার্ে সু্কল িয়সী শিশুরা সম্ভিে COVID-19 এর কারমণ এই 
উপসগনগুশল অ্র্ভুি করমে। এই অ্সুমখ শর্উ ইয়কন  িহমরর 5 িেমরর এক শিশু, ওময়েমিোর 
কাউশির 7 িেমরর এক শিশু এিং সাম াক কাউশির এক শকমিার-সহ শের্ েরুণ শর্উ ইয়মকন র 
িাশসন্দার প্রাণ শর্ময়মে।  
  
"আমরা এই ভাইরামসর প্রশেটি িাপ যকমর্ ো পেনমিক্ষমণ যরমখশে এিং েশেও আমরা এখর্ যেখশে 
যে আক্রামন্তর সংখযা কমম োমে, েিওু ভাইরাস এখর্ও আমামের অ্িাক করমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "প্রাথশমকভামি আমরা যভমিশেলাম COVID-19 শিশুমের প্রভাশিে কমরশর্ এিং এখর্ 
আমরা একটি শিরশক্তকর শিষয় যমাকামিলা করশে যেখামর্ আমরা প্রায় 100 শিশুর মমিয একটি 
প্রোহজর্ক যরাগ যেখশে ো এই ভাইরাস দ্বারা সশৃি িমল মমর্ হমে। শর্উ ইয়কন  এই পশরশিশের 
েেমন্তর যর্েৃত্ব শেমে এিং আমরা সকল হাসপাোল এিং যমশিমকল যসিা প্রোর্কারীমেরমক এই 
অ্সুমখর উপসগন প্রেিনর্ করমে এমর্ যকামর্া শিশুমের জর্য িায়াগর্শেক পরীক্ষার অ্গ্রাশিকার 
যেওয়ার পরামিন শেময়শে।"  
  
শর্উ ইয়মকন র িাশসন্দামের দ্রুে যসিা যর্ওয়ার কথা ভািমে হমি েশে যকামর্া শিশুর:  

• েীর্নিায়ী জ্বর (পাাঁি শেমর্র যিশি) থামক  
• খাওয়ামে অ্সুশিিা (শিশু) িা খিু অ্সুি যে েরল পার্ র্া করমে পামর  
• েীব্র যপমট িযথা, িায়শরয়া িা িশম  
• ত্বমকর রং পশরিেন র্- যাকামি হময় োওয়া, সামঞ্জসযহীর্ এিং/অ্থিা র্ীল  



 

 

• শ্বাস কি িা খিু দ্রুে শ্বাস যর্ওয়া  
• যরশসং হাটন  িা িুমক িযথা  
• প্রস্রামি শিমকাময়শির পশরমাণ কমম োওয়া  
• আলসয, শখটশখমট যমজাজ িা শিভ্রাশন্ত প্রকাি করমল  

  
যরাগ শর্য়ন্ত্রণ যকন্দ্র (Centers for Disease Control, CDC)-এর অ্র্ুমরামি যেট COVID 
সংক্রান্ত অ্সুিো ির্াক্তকরণ এিং এই যরামগর যপ্রশক্ষমে সাড়া শেমে জােীয় মার্েণ্ডমক শিকশিে 
করমে সহায়ো করমে। শিশুমের COVID-সম্পশকন ে অ্সুিো এিং এই শসর্মরামমর সম্ভািয যজমর্টিক 
শভশিমক আরও ভামলাভামি িুঝার জর্য শজমর্াম ও RNA শসমকাময়শিং গমিষণা করার জর্য যেট 
স্বািয েপ্তর (State Department of Health), NY শজমর্াম যসিার (NY Genome Center) 
এিং রকম লার শিশ্বশিেযালয়টির সামথ অ্ংিীোশরত্ব করমে। শর্উ ইয়কন  যেট শিশুমের যক্ষমত্র 
COVID-সংক্রান্ত অ্সুিো শর্ময় উদূ্ভে র্টর্া সারা যেমির আরও 49টি যেটমক অ্িশহে করমে।  
  
গভর্নর কুওমমার শর্মেনির্ায় যেট স্বািয েপ্তর (State Department of Health) এই মারাত্মক 
প্রোহজর্ক যরাগ সম্পমকন  একটি পরামিনমূলক শর্মেনির্া জাশর কমরমের্, োর র্াম "COVID-19 এর 
সামথ সম্পশকন ে যপশিয়াশিক মাশি-শসমেম ইর্মেমমটশর শসর্মরাম", স্বািযমসিা প্রোর্কারীমের এই 
প্রোমহর অ্িিা অ্িশহে করার পািাপাশি পরীক্ষা এিং প্রশেমিেমর্র জর্য শর্মেনির্া প্রোর্ করমে। 
স্বািয পশরমষিা প্রোর্কারীমক, হাসপাোলসহ, 21 িেমরর কম িয়সীমের মমিয সম্ভািয COVID-19-
এর সামথ সম্পশকন ে যপশিয়াশিক মাশি-শসমেম ইর্মেমমটশর শসর্মরামমর যক্ষমত্র স্বািয শিভামগ শরমপাটন  
করমে হমি।  
  
েশেও অ্শিকাংি শিশু োরা েুক্তরামজয COVID-19-এর অ্শভজ্ঞো লাভ কমরমে শুিুমাত্র হালকা 
উপসগন প্রকাি কমরমে, োমেরও যপশিয়াশিক COVID-19 এিং গুরুের প্রোহজর্ক যরামগর সামথ 
একটি সম্ভািয শলঙ্ক পাওয়া যগমে। প্রোহজর্ক শসমন্ড্রামমর এমর্ বিশিিয আমে ো কাওয়াসাশক যরাগ 
এিং শিষাক্ত িক শসমন্ড্রামমর যিময় গুরুের উপসগন প্রকাি কমর এিং েীব্র COVID-19 যথমক অ্সিু 
হওয়ার পমরর শের্ যথমক সপ্তামহর মমিয ো র্টমে পামর। এটি ক্রমাগে জ্বর, যপমটর উপসগন, 
 ুসকুশড়, এমর্শক কাশিন ওভাসকুলার উপসগন প্রকাি কমর এিং এই সকল উপসগনগুশলর যক্ষমত্র শর্শিড় 
েমের প্রময়াজর্ আমে।  
  
এই উপসগন যেখা শেমলই যপশিয়াশিমের দ্বারা প্রাথশমক পেনাময় যরাগ শিশিে করমে পারা এিং 
শিমিষমজ্ঞর কামে শক্রটিকযাল যকয়ামরর জর্য যর ার করা অ্পশরহােন। এই উপসগনগুশল যেখা শেমলই 
শিশুমের মমিয COVID-19 আমে শক র্া ো ির্াক্ত করমে আণশিক এিং যসমরালশজকযাল যটশেং 
সুপাশরি করা হমে। অ্শিকাংি যরাগী োরা COVID-19 পশজটিভ হময়মে, োমের শকেু সংখযক 
SARS-COV-2 ির্াক্ত হময়মে আণশিক যটশেংময়র  মল, আর অ্র্যমের যসমরালশজকযাল যটশেং এর 
 মল।  
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