ক�োভিড-19 পরবর্তী
নিরাময়
আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের
ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য তথ্য

এই ক�োভিড-19 পরবর্তী নিরাময়
প্যাকে রয়েছে আপনার চলমান কিছু
শারীরিক উপসর্গ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ
করবেন এবং ক�োভিড-19 হওয়ার পর
থেকে উদ্বিগ্নতা, খারাপ মেজাজ বা
অপ্রীতিকর স্মৃতির অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের
সহায়তা ক�োথায় পাবেন সে সংক্রান্ত
তথ্য।
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ক�োভিড-19 (কর�োনা ভাইরাস) কী?
ক�োভিড-19 একটি অত্যন্ত সংক্রামক
ভাইরাস যেটি প্রধানত ফুসফুসে
আক্রমণ করে। এটি আক্রান্ত ব্যক্তির
হা ঁচি ও কাশি থেকে সৃষ্ট জলীয় কণার
মাধ্যমে ছড়ায় এবং তা বাতাসের ছ�োট
ছ�োট জলীয় কণার সাথে পরিবাহিত
হয়। ভাইরাসটি নাক, মুখ ও চ�োখের
মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।
তীব্রতা ও উপসর্গে র সময়কাল বিভিন্ন
হতে পারে এবং অধিকাংশ ল�োকের ক্ষেত্রে
উপসর্গগুলি 7 থেকে 14 দিন থাকতে পারে
এবং এগুলি মৃদু হতে পারে।

ক�োভিড-19 এর সবচেয়ে বেশি
দেখা দেওয়া উপসর্গের মধ্যে
রয়েছে:
• জ্বর
• ক্রমাগত কাশি
• ঠাণ্ডা বা কাঁপুনি
• ঘ্রানশক্তি হ্রাস বা পরিবর্ত ন
• স্বাদ হ্রাস বা পরিবর্ত ন
• মাথাব্যথা
• অবসাদ বা অস্বাভাবিক ক্লান্তি
• গলা ব্যথা
• বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের হঠাৎ
বিভ্রান্তি
• ত্বকে ফুসকুড়ি
• মখু ে বা জিহ্বায় পরিবর্ত ন
• হাত ও পায়ের আঙ্গুলে লালচেভাব
বা কালশিরে
• শ্বাসকষ্ট
• বুকে ব্যথা
• পেশিতে ব্যথা
• কন্ঠস্বর ভেঙে যাওয়া
• ডায়রিয়া
• তলপেটে ব্যথা
• সর্দি
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মৃদু উপসর্গের ক্ষেত্রে করণীয়:
শরীরে পানির পরিমাণ স্বাভাবিক রাখুন
জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল সেবন করুন
বিশ্রাম নিন নির্দি ষ্ট সময় পর পর বিছানা
থেকে উঠে হা ঁটাচলা করুন
এই ধরনের উপসর্গের চিকিৎসায় অনেক
ল�োককে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগতে
পারে। আপনার লক্ষণগুল�ো নিয়মিতভাবে
পর্যবেক্ষণ করুন৷ যদি আপনার নিম্নোক্ত
যেক�োন�ো একটি উপসর্গ দেখা দেয়, আর�ো
পরামর্শে
 র জন্য 111 নম্বরে কল করুন বা
ভিজিট করুন NHS 111 অনলাইন সেবা
https://111.nhs.uk/
• শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া
• নতু ন করে জ্বর বা বার বার জ্বর হওয়া
• মন�োয�োগ দেয়ার শক্তি কমে যাওয়া
• বুকে ব্যথা
চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে
অবিলম্বে 999-এ ফ�োন করুন

ক�োভিড-19 হওয়ার
পর থেকে আপনি
কেমন অনুভব
করতে পারেন
আপনার প্রাথমিক অসুস্থতার পর উপসর্গ
হয়ত�ো কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাস
থাকতে পারে। এটিকে মাঝে মাঝে 'দীর্ঘ
ক�োভিড' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়,
যেখানে উপসর্গগুলি চলমান থাকতে পারে
বা বিভিন্ন সময় আসা যাওয়া করতে পারে বা
শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলতে পারে।
যদি আপনাকে একটি মেডিকেল টিম
বা ডাক্তার ফল�ো আপ না করে, এবং
আপনার উপসর্গগুলির ক�োন�ো উন্নতি না
হয় অথবা আর�ো খারাপ হয়ে যায়, তাহলে
আপনার GP বা NHS 111 থেকে আপনার
পরামর্শ চাওয়া উচিত।

সাধারণ তথ্য

একটি উপসর্গ
ডায়েরি রাখলে তা
সময়ের সাথে সাথে
হওয়া পরিবর্তনগুলির
রেকর্ড রাখতে সাহায্য
করতে পারে।

ক�োভিড-19 এর প্রভাব এবং আপনার নিরাময়ের জন্য পরামর্শ
www.yourcovidrecovery.nhs.uk

ক�োভিড-19 থেকে নিরাময় কেমন হতে পারে এ সংক্রান্ত একটি
ভিডিও সহ তথ্য
www.csp.org.uk/public-patient/covid-19-road-recovery

https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/

যেসব র�োগী নিবিড় পরিচর্যায় (ICU)
ছিলেন তাদের জন্য পরামর্শ
শরীরে ক�োভিড-19 এবং
নিবিড় পরিচর্যায় থাকার প্রভাব
ক�োভিড-19 প্রত্যেককে ভিন্নভাবে
প্রভাবিত করে। নিচের এমন কিছু পরিণতি
দেয়া হল�ো যা আপনি পরবর্তীতে ভ�োগ করার
সম্ভাবনা আছে। অনেক ল�োকের ক্ষেত্রে
এই সমস্যাগুল�ো সময়ের সাথে কমে যায়
তবে অনেকের ক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিচর্যা ও
সহায়তার প্রয়�োজন হতে পারে।
• হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও শরীরের পেশীর
অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়া – যা
প্রাত্যহিক কাজ করার শক্তি, সহনশীলতা
ও সক্ষমতা হ্রাস করে দেয়।
• অবসাদ ক�োভিড-19 এর পর সবচেয়ে
সাধারণ উপসর্গ।
• ফুসফুস সম্পর্কিত সমস্যা যা শ্বাসকষ্টের
কারণ হতে পারে। কিছু কিছু ল�োকের
ফুসফুসে ক্ষত হতে পারে।
• মনস্তাত্ত ্বিক প্রভাব iযার মধ্যে আছে
মেজাজ খারাপ, উদ্বিগ্নতা, প্রাত্যহিক
জীবন পরিচালনায় বা নিজেকে অনুভব
করায় সমস্যা, ভীত বা বিচ্ছিন্ন ব�োধ করা
বা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর
প�োস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেসে ভ�োগা।
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• নিবিড় পরিচর্যায় থাকার সাথে
সম্পর্কিত সমস্যাবলি
এগুলি হতে পারে মনস্তাত্ত ্বিক প্রভাব
যেমন একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস,
হতাশা ও ভয় অথবা শারীরিক প্রভাব
যেমন সাধারণ পেশী দুর্বলতা বা ভারসাম্য
সংক্রান্ত সমস্যা।
• মস্তিষ্ক কুয়াশা আপনার অসুস্থতার পরে,
আপনার চিন্তা করা ও মন�োয�োগ দেয়া
কষ্টকর মনে হতে পারে কিংবা সহজে
বিভ্রান্ত হতে পারেন। কিছু কিছু র�োগীর
এমনকি তাদের অসুস্থতা সম্পর্কি ত
স্ট্রোক হয় এবং মস্তিষ্কে আঘাতও পায়।
• উদীয়মান ও পরিবর্তনশীল
উপসর্গ সমূহ প্রাথমিক অসুস্থতার

পরের মাসগুল�োতে কিছু কিছু
ল�োকের দেখা দেয়, সাথে শরীরের
বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ
দেখা দেয়, এসবের ধরন হল�ো
প্রথমে সুস্থ লাগে পরে তা হতাশা,
ভয় ও মানুষের জীবনমানে একটি
চলমান নেতিবাচক প্রভাবের দিকে
ধাবিত করে।
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নিজেকে সাহায্য করার জন্য আপনি কী
করতে পারেন
ব্যায়াম

সরঞ্জাম:

পেশী শক্তি ফিরিয়ে আনা এবং হৃৎপিণ্ড ও
ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য
ব্যায়াম প্রকৃতপক্ষেই উপকারী। আপনার
কাছে প্রথম দিকে এটি কঠিন মনে হতে
পারে তবে এর চাবিকাঠি হল�ো ধীরে ধীরে
সময়ের সাথে সাথে আপনার ব্যায়ামের
পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
থাকতে পারে ধীরে ধীরে আপনার পূর্ববর্তী
কর্মকাণ্ডে ফিরে যাওয়া

কিছু কিছু ল�োকের তাদের প্রাত্যহিক
কাজকর্মে ফিরে আসতে ওয়াকিং এইডের
মত�ো সরঞ্জামের প্রয়�োজন হতে পারে।

শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করার জন্য
হস্তক্ষেপ (তথ্যসূত্র বিভাগ দেখুন)

লক্ষ্য:

•প
 জিশনিং

আপনি কী কী ফিরে পেতে চান এবং
অনুপ্রেরণা দিয়ে কখন সাহায্য করতে
পারবেন তার লক্ষ্য নিজে নিজে ঠিক করা

• শ্
 বাস-প্রশ্বাসের ক�ৌশল – ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া

আবেগীয় সহায়তা:

•ফ
 ু সফুসীয় পুনর্বাসন যেমন ধীরে ধীরে
ব্যায়াম বৃদ্ধি করা

আপনার GP আপনাকে টকিং থেরাপি সেবা
সহ মনস্তাত্ত ্বিক থেরাপিতে রেফার করবেন
যেটা আপনার কাছে উপকারী মনে হতে
পারে। যেসব ল�োক দীর্ঘ দিন ধরে নিবিড়
পরিচর্যায় ছিলেন তাদের জন্য ITU-পরবর্তী
সহায়তা দল/অনলাইন কমিউনিটি রয়েছে
যারা আপনার মত�ো অনুরূপ অভিজ্ঞতা
সম্পন্ন ল�োকদের সাথে কথা বলার সুয�োগ
দেয়

• কাজ ও বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রাখার
জন্য আপনার সময়ের পরিকল্পনা
• শিথি

লায়ন ক�ৌশল/উদ্বিগ্নতা ব্যবস্থাপনা

•ধ
 ূমপান নিবৃত্তি পরিষেবা

•ব
 াড়িতে খুব কমই অক্সিজেনের প্রয়�োজন
হতে পারে

মানসিক নিরাময়
অসুস্থ হওয়ার পরে, শারীরিক ও
মানসিকভাবে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় পেতে
আপনার অনেক মাস সময় লাগতে পারে।
আপনার শারীরিক নিরাময় সম্ভবত
আপনি কেমন অনুভব করছেন তার
উপর প্রভাব ফেলে। প্রথম দিকে আপনি
দুর্বল অনুভব করতে পারেন এবং কাপড়
পরা এবং চলাফেরা করার মত�ো সহজ
কাজগুল�ো করায় প্রাথমিকভাবে অধিক
শ্রম দেয়া লাগতে পারে।

অনেক ল�োক চিন্তা করতে পারে কী
কারণে তারা প্রথম অবস্থায় এই জটিল
পরিচর্যায় চলে আসলেন এবং এর মাধ্যমে
তারা বিভিন্ন শর্তে র আওতায় চলে আসার
কারণে বেশ আবেগ অনুভব করতে পারে।
ল্যাঙ্কাশায়ার NHS ট্রাস্ট ক�োভিড-19
এর পরে নিরাময়ে সাহায্য করার জন্য
একটি অনলাইন ক�োর্স তৈরি করেছে যেটি
আপনার কাছে সহায়ক মনে হতে পারে:
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk

এতে কিছু কিছু ল�োকের মেজাজ খারাপ
হতে পারে, কেননা তারা 'তাদের পুরাতন
সত্ত্বাকে তাদের মাঝে খুঁজে পায় না।' এই
প্রাথমিক অবস্থায়, যদি আপনার অন্যদের –
পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, পরিচর্যাকারীদের –
কাছ থেকে অনেক অনেক সাহায্যের
প্রয়�োজন হয় তখন মাঝে মাঝে এটি
হতাশাজনক মনে হতে পারে।

খারাপ মেজাজ ও উদ্বিগ্নতা হল�ো আপনি
যা কিছু র মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তার একটি
প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। প্রিয় জনদের
কাছ থেকে দূরে থাকা বা দীর্ঘ সময় ধরে
চলমান উপসর্গগুল�োর কারণে সামাজিক
বিচ্ছিন্নতা, সহায়তার অভাব এবং
অসুস্থতা ভয় ও উদ্বিগ্নতার অনুভূতি বৃদ্ধি
করতে পারে। এটি অন্য কার�ো সাথে কথা
বলার সুয�োগ দিয়ে সাহায্য করে যাতে
আপনি নিরাময়ের প্রাথমিক অবস্থাতেই
সহায়তা পান।
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তথ্যসূত্র
নিবিড় পরিচর্যার সময়ের পরবর্তী
সহায়তা দল
ICUsteps হল�ো একটি নিবিড় পরিচর্যায়
থাকা র�োগীদের সহায়তাকারী দাতব্য সংস্থা
 ।
তারা র�োগী ও আত্মীয়দের জন্য সহায়তা ও
তথ্যসূত্র প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ তাদের
অনলাইন কমিউনিটির অন্যান্য ল�োক যারা
অনুরূপ অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তাদের সাথে
কথা বলার সুয�োগ প্রদান করে।
www.readingicusupport.co.uk
www.healthunlocked.com/icusteps
www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/
resources/khp-gp-breathlessnessresource.pdf
www.rcot.co.uk/coronaviruscovid-19-0
তাছাড়া ICU-তে থাকুক বা না থাকুক যেসব
ল�োকের ক�োভিড-19 হয়েছিল তাদের জন্য
একটি সহায়তাকারী দল রয়েছে: www.
selfhelp.org.uk/COVID-19_Survivors_
Group_UK

নিবিড় পরিচর্যা সমিতি
নিবিড় পরিচর্যা সমিতি হল�ো একটি
যুক্তরাজ্যের একটি সংস্থা যেটি সকল নিবিড়
পরিচর্যা পেশাজীবীদের সহায়তা করে। তারা
নিবিড় পরিচর্যার পরিবেশের মধ্যে সেরা
অভ্যাস শনাক্ত ও শেয়ার করতে সাহায্য
করে।
এই তথ্য প্রধানত স্বাস্থ্যসে

বা পেশাজীবীদের
জন্য তবে আপনার জন্যও কিছু তথ্য
উপকারী হতে পারে।
www.ics.ac.uk/ICS/COVID-19/
COVID-19_patient_and_relative/
Patient_and_Relative_Resources.aspx

ফিজিওথেরাপি
এখন�ো ক�োভিড-19 সম্পর্কে অনেক কিছু
শেখার আছে তবে আমরা যা জানি তা হল�ো
যে নিরাময়ের উপায় সবসময় সহজ নয়।
আপনি চার্টার্ড স�োসাইটি অব
ফিজিওথেরাপির ওয়েবসাইট ভিজিট করে
আর�ো অনেক কিছু পাবেন: www.csp.
org.uk/public-patient/covid-19-roadrecovery

ক�োভিড-19 থেকে নিরাময় লাভের
সময় শ্বাসকষ্ট অনুভব করা
শ্বাসকষ্টের অনেক কারণ আছে, এবং
আপনি অসুস্থ অবস্থায় যেমন অনুভব
করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট
অনুভব করতে পারেন এবং কিছু কিছু
ল�োকের তখন�ো দীরস্থা
্ঘ য়ী কাশি থাকতে
পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়া,
হাসপাতাল কিংবা বাড়িতে, এর কারণে
আপনার পেশী আর�ো দুর্বল হয়ে যেতে পারে
এবং পরিশ্রমের উপযুক্ত না হতে পারে।
এটি এমন দুর্বলতা যা আপনার শ্বাসকষ্টের
অনুভূতিতে অবদান রাখবে। তবে আপনার
এটি নজরে রাখা উচিত এবং যদি এটি
আর�ো খারাপ হয় তাহলে আপনার GP বা
111 থেকে পরামর্শ চাওয়া উচিত।

এখানে কিছু অঙ্গভঙ্গি দেয়া হল�ো যা আপনার শ্বাসকষ্ট কমাতে সাহায্য করতে
পারে এবং বিশ্রাম নেয়া বা চলাফেরার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে:

আরাম
করে বসা

সামনে ঝু ঁকে
দা ঁড়ান�ো

পিছনে 
ঝু ঁকে দা ঁড়ান�ো

সামনে
ঝু ঁকে বসা

মাথা উঁচুতে রেখে
কাৎ হয়ে শ�োয়া

যদি আপনি এমন কাজ করেন যার কারণে আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে কাজ শুরু
করার আগে শ্বাস নিন, তারপর কাজ চলাকালে শ্বাস ছাড়ুন। উদাহরণস্বরূপ, সামনে
অগ্রসর হওয়ার সময় ফুঁ দেয়া।
শ্বাসকষ্ট সম্পর্কি ত আর�ো পরামর্শ: www.kcl.ac.uk/cicelysaunders/resources/
khp-gp-breathlessness-resource.pdf
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ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়া

হা ঁটার সময় শ্বাস নিয়ন্ত্রণ

1. আপনার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন,
আপনার কাঁধ ও ঘাড় শিথিল রাখার চেষ্টা
করুন যাতে আপনার ফুসফুসের নিচ থেকে
বুকের উপর পর্যন্ত বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয়।

যদি আপনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন,
সমতলে হা ঁটার সময়, সিঁড়ি বা ঢাল বেয়ে
উঠার সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ
করুন। আপনার কাঁধ ও বুকের উপরের
অংশ শিথিল রাখার এবং আপনার নিঃশ্বাস
নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
আপনার কদমের সাথে শ্বাস-প্রশ্বাসের মিল
রাখুন।
• শ্বাস নিন – 1 কদমের সময়
• শ্বাস ছাড়ুন – 1 বা 2 কদমের সময়
ক�োভিড-19 এর সাধারণ উপসর্গ শুষ্ক
কাশি, তাই শরীরে পানির পরিমাণ স্বাভাবিক
রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ । আপনাকে এটি করতে
সাহায্য করার জন্য কিছু সহায়ক পরামর্শ
এখানে দেয়া হয়েছে:

2. আপনার ঠ�োঁটকে এমনভাবে কুঞ্চিত
করুন যেন আপনি বাবল ফুলাচ্ছেন বা
ম�োমবাতি নিভাচ্ছেন এবং আপনার কুঞ্চিত
ঠ�োঁটে শ্বাস ছাড়ুন।

• ক�োমল পানীয়তে চু মক
ু দেয়া – ছ�োট
ছ�োট চু মকে
ু পান করুন, একটির পর
আরেকটি, বড় চু মক
ু নেয়া পরিহার করুন
• নিঃশ্বাসের সাথে বাষ্প নেয়া – একটি
গামলায় গরম পানি ঢালুন এবং আপনার
মাথা গামলার উপরে রাখুন। স্বাচ্ছ
 ন্দ্যব�োধ
করলে, আপনার মাথা ও গামলাটি একটি
ত�োয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখুন
• উষ্ণ মধু ও লেবু বা অন্য ক�োন�ো উষ্ণ
পানীয় পান করুন, এটি গলায় প্রশান্তি
আনতে সাহায্য করবে
• আপনার হাতের কাছে পান করার মত�ো
কিছু না থাকলে কিন্তু কাশি পেলে, চেষ্টা
করুন তা ঘনঘন গিলে ফেলতে। এটি
চু মক
ু দিয়ে পানি পানের মত�ো একইভাবে
কাজ করতে পারে

আর�ো শক্তিশালী হওয়া এবং আর�ো
বেশি সক্রিয় হওয়া আপনাকে ক�োভিড19 থেকে আর�োগ্যলাভে সাহায্য করবে
যখন আপনি ক�োভিড-19 এ ভু গছেন তখন
কিছু সময় নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়ে থাকলে,
আপনার স্টামিনা হ্রাস ও ক্লান্তির পরিমাণ
বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি পেশীর বেশ ক্ষতি
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আপনার
পেশী ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা থাকতে পারে
এবং আপনি যদি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে
পড়েন সেক্ষেত্রে আপনার হাড়ের ঘনত্বও
কমে যেতে পারে।
ব্যায়াম ও ধীরে ধীরে কাজকর্ম বৃদ্ধি করলে
তা হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
করার মাধ্যমে এসব সমস্যা কমাতে সাহায্য
করতে পারে যা ফলস্বরূপ আপনার কিছু
শারীরিক দুর্বলতা প্রতির�োধ করতে বা শক্তি
ফিরিয়ে দিতে পারে।
অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে:
• ব্যথা হ্রাস পাওয়া
• আপনার অস্থিসন্ধির নড়াচড়ার পরিসর
বৃদ্ধি পাওয়া/বজায় রাখা
• কিছু কার্যকরি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য
আপনার স্টামিনা/শক্তি বৃদ্ধি করা।
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আপনার কর্মকাণ্ড/ব্যায়ামের পরিকল্পনা
করা
মনে রাখবেন, এটি সাধারণ যে অসুস্থতার
একটি সময়কালের পর শক্তি স্তর কমে
যায়, তাই আপনার রুটিন ও কার্যক্রম ধীরে
ধীরে পুনর্নির্মাণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ ।
আপনার কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ ও মিলকরণ
নিয়ে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ,
যদি আপনি একদিন দীর্ঘ সময় হা ঁটেন এবং
আপনার পাগুল�ো হালকা ক্লান্ত মনে হয়।
তাহলে পরবর্তী দিন, আপনার শরীরের
একটি অংশকে অতি চাপ না দেয়া নিশ্চিত
করতে আপনার বাহুর জন্য কিছু শক্তি
বৃদ্ধিকারী কাজ করুন।
মুদ্রণয�োগ্য পরামর্শ সহ দারুণ
ওয়েবসাইট: www.yourcovidrecovery.
nhs.uk
ব্যায়ামের তীব্রতা সম্পর্কে
হা ঁটার মত�ো কিছু সবাত ব্যায়ামে, আপনার
সামান্য শ্বাসকষ্ট হবে, তবে আপনার তখন�ো
কথ�োপকথন চালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া
উচিত।
যখন একটি নতু ন শক্তি বৃদ্ধিকারী ব্যায়াম
কর্মসূচি শুরু করবেন, প্রথমে শরীর গরম
করে নিতে এবং পরে ঠাণ্ডা করতে এবং ধীরে
ধীরে বৃদ্ধি করতে মনে রাখবেন। পরবর্তীতে
আপনার হালকা চু লকানি ও পেশী ফ�োলা
হতে পারে, প্রায় 48 ঘণ্টা পর এসব বন্ধ
হওয়া উচিত।
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ব্যায়ামের সময় সতর্কতা
অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত ব্যায়াম করবেন
না: ব্যায়াম কখন বন্ধ করা উচিত তা
ব�োঝার চেষ্টা করুন
তাল রাখুন: আপনার ব্যায়াম কর্মসূচি
ও আপনার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড উভয়টি
করার জন্য আপনার পর্যাপ্ত শক্তি আছে
তা নিশ্চিত করতে আপনাকে দৈনিক ও
সাপ্তাহিক ভিত্তিতে যেসব অন্যান্য কর্মকাণ্ড
করতে হবে তা বিবেচনায় রাখুন।
শক্তির ব্যায়াম
পেশী শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এমন 6টি
সহজ শক্তিশালী ব্যায়ামের জন্য অনুগ্রহ
করে পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন
• শুরু করতে আমরা পরামর্শ দেই

যে আপনি অল্প ও প্রায়শই ব্যায়াম
করুন এবং আর�ো সক্রিয় হওয়ার
জন্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করুন।

• আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখতে, এই মুহূর্তে
আপনার কাছে ক�োন কর্মকাণ্ডগুলি কঠিন
এবং ভবিষ্যতে আপনি কী করতে সক্ষম
হবেন তা নিয়ে ভাবুন।
• ছ�োট, অর্জনয�োগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
এবং সেগুলির একটি রেকর্ড রাখুন
• এটি একটি ম�োবাইল ডিভাইসে কর্মকাণ্ড
অ্যাপ বা ট্র্যাকার ব্যবহার করতে সাহায্য
করে।

যখন আপনি আর�োগ্যলাভ করবেন এবং
আর�ো ব্যায়াম করতে পারবেন, তখন
নিশ্চিত করুন যে আপনি উপভ�োগ
করেন এমন কিছু করছেন। যদি আপনি
ভাল�োবাসেন এমন কিছু পছন্দ করেন
তাহলে আপনি আর�ো বেশি মন�োয�োগ দিয়ে
এবং সক্রিয়ভাবে করতে পারবেন!
সক্রিয় হওয়া ও বিশ্রাম নেওয়ার মধ্যে
ভারসাম্য রক্ষা করায় সময় লাগতে পারে,
তবে একটি দৈনিক রুটিন তৈরি করা
আপনাকে আর�ো ভাল�ো ব�োধ করায়
সাহায্য করতে পারে। খুব তাড়াহুড়�ো বা
নিজেকে খুব বেশি ঠেলার চেষ্টা করবেন
না এবং যদি আপনার আর�ো খারাপ লাগে
তবে নিরুৎসাহিত হবেন না।
যদি আপনার মনে হয় আপনার শক্তি স্তর
ফিরে আসছে না বা কর্মকাণ্ড আপনার
অবস্থা আর�ো খারাপ করে দিচ্ছে, তাহলে
আপনার GP বা ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে
কথা বলুন এবং তাদেরকে বলেন আপনার
প�োস্ট ভাইরাল ফ্যাটিগ সিনড্রোম হয়েছে
কিনা মূল্যায়ন করে দেখতে।

“আপনার শরীর
একটি অগ্নিপরীক্ষার
মধ্যে দিয়ে গেছে এবং
আপনার আগের
অবস্থায় ফিরে যেতে
কিছু সময় লাগবে।”

Covid-19:
নিরাময়ের উপায়

www.csp.org.uk এর তৈরি ইলাস্ট্রেশন

বসা থেকে দা ঁড়ান�ো
আপনার পা হালকা পিছনে দিয়ে একটি চেয়ারের
সামনের কাছাকাছি স�োজা হয়ে বসুন। সামনে
হালকা ঝুঁকুন এবং দা ঁড়ান (প্রয়�োজনে চেয়ারে
হাত দিয়ে)। আপনার পা চেয়ারে স্পর্শ করা অবধি
পিছনে যেতে থাকুন তারপর ধীরে ধীরে চেয়ারের
মধ্যে নিজেকে নামিয়ে দিন। 1 মিনিটে কতবার
ব্যায়াম করতে পারেন তা গণনা করুন।

গ�োড়ালি উত্থাপন
একটি শক্ত রান্নাঘরের ব্যবহার উপয�োগী চেয়ার
বা কিচেন সিঙ্কের পিছনে ধরে স�োজা হয়ে দা ঁড়ান,
তারপর আপনার ওজন পায়ের আঙ্গুলের উপর
দিয়ে আপনার গ�োড়ালি মেঝে থেকে উপরে তু লুন।
তিন সেকেন্ডের জন্য থাকুন, তারপর নিয়ন্ত্রণের
সাথে নিচে নামান। 1 মিনিটে কতবার ব্যায়াম করতে
পারেন তা গণনা করুন।

পায়ের আঙ্গুল উত্থাপন
একই অবলম্বনে ধরে স�োজা হয়ে দা ঁড়ান, তারপর
আপনার ওজন আপনার গ�োড়ালিতে রেখে
আপনার পায়ের আঙ্ল
গু উপরে তু লুন। আপনার
নিতম্ব বাইরের দিকে বের করে রাখবেন না। তিন
সেকেন্ডের জন্য থাকুন, তারপর নিয়ন্ত্রণের সাথে
নিচে নামান। 1 মিনিটে কতবার ব্যায়াম করতে
পারেন তা গণনা করুন।
14
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এক পায়ে দা ঁড়ান�ো
আপনার অবলম্বনের কাছাকাছি দা ঁড়ান এবং
সেটিকে এক হাতে ধরুন। সহায়ক হা ঁটু ক�োমল
রেখে এবং আপনাকে স�োজা রেখে এক পায়ের
উপর ভারসাম্য রাখুন। 10 সেকেন্ড ধরে
অবস্থানটি ধরে রাখুন৷ অন্য পায়ে পুনরাবৃত্তি
করুন।

গ�োড়ালি-আঙ্গুলে দা ঁড়ান�ো
এক হাত আপনার অবলম্বনের উপর রেখে স�োজা
হয়ে দা ঁড়ান। একটি সরল রেখার মত�ো এক
পা স�োজা অন্য পায়ের সামনে রাখুন। সামনে
তাকান, আপনার হাত অবলম্বন থেকে সরিয়ে
নিন এবং 10 সেকেন্ডের জন্য ভারসাম্য বজায়
রাখুন। সামনের পা পিছনে নিতম্ব থেকে দূরে নিয়ে
যান। তারপর অন্য পা সামনে রকাহুন এবং 10
সেকেন্ডের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখুন।

গ�োড়ালি-আঙ্গুলে হা ঁটা
কিচেন ক্যাবিনেটের মত�ো অবলম্বনে এক হাত
রেখে স�োজা হয়ে দা ঁড়ান। সামনে তাকান এবং
এক পা ঠিক অন্য পায়ের সামনে রেখে রেখে
10 কদম সামনে যান যাতে পাগুল�ো একটি
সরল রেখা তৈরি করুন। লক্ষ্য রাখুনস্থিরভাবে
হা ঁটার। পা পিছনের দিকে নিতম্ব থেকে দূরে নিয়ে
যান, উল্টো ঘুরুন এবং অন্য দিকে পদক্ষেপের
পুনরাবৃত্তি করুন।

অকুপেশনাল থেরাপি
ক�োভিড ফ্যাটিগ সিনড্রোম কী?
এটি হল�ো গভীর, স্থির, অক্ষমকারী
শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি যেটি বিশ্রাম
বা ঘুমের মাধ্যমে দূর করা যায় না।
অবসাদ সাধারণত ব্যথা, মাথাব্যথা,
ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞানীয় কার্যক্রম: ‘মস্তিষ্ক
কুয়াশা’, উদ্দীপকের প্রতি বর্ধিত
সংবেদনশীলতা ও ঘুমে ব্যাঘাত সহ
অন্যান্য নানা ধরনের উপসর্গে র সাথে
সাথে হয়।

4p নীতিমালা: prioritise
(অগ্রাধিকার), pace (গতি),
plan (পরিকল্পনা), এবং
position (ভঙ্গি)
অগ্রাধিকার
• আজ কী করা দরকার এবং

পরবর্তী তারিখে বা পরবর্তী সময়ে
কী করা যাবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত
নিন। উদাহরণস্বরূপ, ডাক্তারের
অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাওয়া বসার ঘর
পরিষ্কার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।

• যখন আপনার একাধিক কাজ করার
থাকে, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি
দিয়ে শুরু করুন যাতে সেটি সম্পন্ন করা
যায়।
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গতি
• ধীর ও স্থির গতি বজায় রাখুন।
কখন�ো তাড়াহুড়�ো করবেন না
• প্রায় বিশ্রাম নিন। আপনি ক্লান্ত ব�োধ
করার আগেই বিশ্রাম নিন।
• ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার ক�ৌশল
ব্যবহার করুন। দুই গণনার সময় পর্যন্ত
আপনার নাক দিয়ে শ্বাস নিন এবং চার
গণনার সময় পর্যন্ত মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন।
এটি একটি কেকের উপর থেকে ম�োমবাতি
নেভান�োর মত�ো।
• আপনার শরীরকে শুনুন এবং আপনার
সীমা সম্পর্কে জানুন
যেমন: সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
করণীয়: দুই ধাপ উঠু ন, 30 সেকেন্ড
বিশ্রাম নিন এবং পুনরাবৃত্তি করুন
গতির পদ্ধতি: আপনাকে শীর্ষে বেশি
বিশ্রাম নিতে হবে না এবং পরের দিন খুব
কান্তি ব�োধ করবেন না।
বর্জনীয়: একেবারে সব সিঁড়ি বেয়ে ওঠা।
বড় ধাক্কা পদ্ধতি: শীর্ষে আপনাকে 10
মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে এবং পরবর্তী দিন
আপনি ব্যথা ও ক্লান্ত ব�োধ করবেন।

ক�োভিড-19 পরবর্তী নিরাময় | 17

পরিকল্পনা
• অতিরিক্ত ভ্রমণ এড়ান�োর জন্য

প্রথমে আপনার কর্মকাণ্ডের
পরিকল্পনা করুন। কাজ করার আগে
আপনার কী কী জিনিসপত্র লাগবে তা
সংগ্রহ করুন।

• ভারী ও হালকা কাজ বিকল্পভাবে করার
পরিকল্পনা করুন
• একদিনে অনেক কাজ এড়াতে
সপ্তাহব্যাপী কাজের পরিকল্পনা করুন।
• প্রতি রাতে ভাল�ো বিশ্রাম নেয়ার
পরিকল্পনা করুন
• যেসব কাজে অনেক বেশি শক্তির দরকার
সেগুল�ো পরিবার বা বন্ধুবান্ধব বা টাকা
দিয়ে করিয়ে নিন

অঙ্গভঙ্গি
শরীর খুব বেশি বাঁকান�ো এবং টান টান করা
অবসাদ ও শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে।
• একটি রিচার, সক এইড, লম্বা হাতল
বিশিষ্ট শু হর্ন এবং স্থিতিস্থা
 পক জুত�োর
ফিতা ব্যবহার করুন
• বসা ও দা ঁড়ান�োর সময় একটি সুন্দর ও
স�োজা অঙ্গভঙ্গি বজায় রাখার ব্যাপারে
লক্ষ্য রাখুন। এটি আপনার ফুসফুসে
আর�ো বেশি অক্সিজেন পেতে সাহায্য
করবে এবং আপনার শরীরকে আর�ো
ভাল�ো কাজ করার সুয�োগ দিবে
• যখন পারুন বসুন। বসার কারণে শক্তির
ব্যবহার 25% কম হয়

অবসাদ আমাদের সব
রুটিনকে প্রভাবিত করে এবং
আমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম
করার সক্ষমতাকে ব্যাহত
করে এবং এ থেকে নিরাময়ে
সময় লাগে। ছ�োট ছ�োট
পরিবর্তনগুল�ো প্রায়ই অবসাদ
পরিচালনা ও ম�োকাবেলায়
সহায়তা করে।

উপসর্গ গুল�ো
অপ্রতির�োধ্য হয়ে
পড়লে অনুগ্রহ
করে আপনার
GP বা আমাদের
থেরাপিস্টের সাথে
কথা বলুন।

শক্তি সংরক্ষণ
আপনার শক্তি কীভাবে সংরক্ষণ করবেন
তা জানা আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং
আপনি উপভ�োগ করেন এমন অন্যান্য
কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার
শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। যখন আপনি
আপনার শক্তি সংরক্ষণ করা শিখবেন,
আপনি আপনার হৃৎপিণ্ডে টান, অবসাদ,
শ্বাসকষ্ট ও ব্যথা সংক্রান্ত স্ট্রেস কমাতে
পারবেন।
আপনার শক্তি সংরক্ষণ করতে শেখা মানে
গৃহস্থালির কাজকর্ম, বিশ্রাম ও অবসরের
মধ্যে একটি ভাল�ো ভারসাম্য বজায় রাখতে
শেখা।
প�োশাক পরা ও স্বাস্থ্যবিধি
• যখন পারুন বসুন
• আগের রাতে কাপড়চ�োপ সাজিয়েগুছিয়ে রাখুন
• আপনার শরীরের নিম্নাংশের কাপড় আগে
পরুন কারণ এতে বেশি শক্তির ব্যবহার
হয়
• শরীর বাঁকান�ো এবং টান টান করা
পরিহার করুন
• গ�োসলের পর পরা জামা দিয়েই শরীর
মুছুন। একটি ত�োয়ালে ব্যবহার করলে
আপনার বেশি শক্তির ব্যবহার হবে।
• যদি আপনার একটি হাত বা পা দুর্বল হয়,
তাহলে সেটিতে আগে জামা পরা সহজ
হবে। তবে আপনার শক্ত-সমর্থ হাত বা
পায়ের জামা খ�োলা সহজ বেশি
• গ�োসল করার সময় সতর্ক থাকুন –
গরম নয় উষ্ণ পানি ব্যবহার করুন। এটি
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বাষ্প ও ঘনীভবন থেকে সৃষ্ট শ্বাসকষ্ট
দূর করতে সাহায্য করে।
• আপনার শক্তি সংরক্ষণের জন্য আপনার
অকুপেশনাল থেরাপিস্টের পরামর্শ দেয়া
বাথরুমের সরঞ্জাম ব্যবহার করুন
কেনাকাটা করা
• আপনার যা যা কিনতে হবে তার একটি
তালিকা নিয়ে আসুন
• দ�োকানের বিভিন্ন বিভাগ বা সেকশন
অনুসারে আপনার কেনাকাটা সাজান
• জিনিসপত্র বহনের জন্য ট্রলি ব্যবহার
করুন
• দ�োকানে বেশি ভিড়ের সময় বাইরে যাওয়া
থেকে বিরত থাকুন
• একটি ডেলিভারি সেবার ব্যবহার বিবেচনা
করুন
গৃহস্থালির কাজকর্ম
•হ
 ালকা ও ভারী কাজের সাথে ভারসাম্য
রাখুন
•এ
 কবারে বিছানার এক অংশ ঠিক করুন।
বসে বসে বালিশের কভার পরিবর্ত ন ও
বিছানার কাপড় ভাজ করুন।
•ব
 সে বা হা ঁটু গেড়ে বাথটাব পরিষ্কার করুন
– খুব ভারী হলে পরিবার বা বন্ধুবান্ধবকে
সাহায্য করতে বলুন
•এ
 কাধিক রুমের মধ্যে দ�ৌড়ান�োর চেয়ে
একবারে একটি রুম পরিষ্কার করুন
• থালা-বাসন ধ�োয়ার পর সেগুলি বাতাসে
শুকাতে দিন
• আপনার পাশের দিকে কাজ করার চেয়ে
সামনের দিকে কাজ করুন
• জিনিসপত্র তু লে নেয়ার চেয়ে টেনে নিন
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•প
 রিষ্কার করা, কাপড় ধ�োয়া বা বিছানার
চাদর পরিবর্ত ন করার মত�ো বড় কাজের
জন্য একটি সাপ্তাহিক পরিকল্পনা করুন
এবং প্রতি দিন একটি কাজ করুন
রান্না করা
• শক্তির ব্যবহার কমাতে ধাপে ধাপে

রান্না বান্নার কাজ সারুন

• শুরু করার আগে সব উপকরণ সংগ্রহে
রাখুন
• খাবার তৈরির আগে পরিকল্পনা করে নিন
• একবারে বেশি খাবার পরিবেশন করুন বা
ফ্রিজে রাখুন
• শক্তি সংরক্ষণের জন্য ক্যান ওপেনার,
ব্লেন্ডার, ফুড প্রসেসরের মত�ো ইলেকট্রিক
সামগ্রী ব্যবহার করুন

আমাদের রুটিন ও কাজকর্ম পরিচালনা
করা কেন এত কঠিন হয়?
• এটি আমাদেরকে আমাদের
সীমাবদ্ধ
 তাসমূহের মুখ�োমুখি করে।
• প্রায়ই আমাদের মন আমাদের শরীরকে
এর বর্ত মান সক্ষমতার চেয়ে বেশি কিছু
করার দিকে ধাবিত করে।
• আমরা একটি কর্ম প্রবাহের মধ্যে জড়িয়ে
যাই এবং থামাতে চাই না
• আমরা প্রায়ই মনে করে আমাদের সামনে
এগিয়ে গিয়ে কাজ করা ছাড়া আর ক�োন�ো
বিকল্প নেই।
• আমরা যে ল�োকটি ছিলাম বা যা হতে
চেয়েছি তা হতে না পারায় দ�োষী… মনে
করি

পরামর্শ – ক�োন কাজগুল�ো আপনার জন্য সহজতর এবং আপনার দিক
থেকে আর�ো শক্তির প্রয়�োজন হয় তা চিহ্নিত করতে সাহায্যের জন্য একটি
ট্রাফিক লাইট সিস্টেম ব্যবহার করুন।
স�ো

ম

বু

গ�োসল ও জামা পরা
বিছানা পরিবর্তন করা
সকালের নাস্তা গ্রহণ

লাল – এতে অনেক চেষ্টা ও শক্তির প্রয়�োজন হয়।
অ্যাম্বার – এতে একটু বেশি লাগে, তবে করা যাবে।
সবুজ – এটি সহজে করা যাবে।

বৃ

শু

শ

র

STOPP হল�ো এসব অনুভূতি
ম�োকাবেলা করার একটি সহজ
ক�ৌশল।
Stop বা থামুন – কেবল এক
মুহূর্তে র জন্য
Take a breath বা শ্বাস নিন আপনি
শ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার সময় লক্ষ্য করুন
– নাক দিয়ে নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন
Observe বা পর্যবেক্ষণ করুন এখন
আপনার মনের মধ্যে কী চিন্তা হচ্ছে?
আপনার মন�োয�োগ ক�োথায়? আপনি
কিসের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন?
আপনি আপনার শরীরে কিসের
সংবেদন পাচ্ছেন?
Pull back বা পটভূ মি দেখুন (কিছু
দৃষ্টিক�োণের মধ্যে রাখুন) বৃহৎ
চিত্র কেমন? সামগ্রিক চিত্র দেখুন।
এই পরিস্থিতিকে

অন্য ক�োন উপায়ে
দেখা যায়? একজন বন্ধুর ক্ষেত্রে
তাকে আমি কী পরামর্শ দিতাম? এই
মুহূর্তে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমাকে
কী বলত�ো? এই চিন্তাটি কি একটি
সত্য ঘটনা নাকি মতামত? আর�ো
যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কী? এটি কতটা
গুরুত্বপূর্ণ ? 6 মাসের মধ্যে এটি কতটা
গুরুত্বপূর্ণ হবে? এটি উত্তীর্ণ হবে।
Practise বা কাজটি অনুশীলন
করুন এই মুহূর্তে করার জন্য সবচেয়ে
ভাল�ো কাজ ক�োনটি? আমার জন্য
সবচেয়ে ভাল�ো, নাকি অন্যদের জন্য,
নাকি পরিস্থিতি

র জন্য? আমি এমন
কী করতে পারি যা আমার মূল্যব�োধের
সাথে মেলে? যেটি কার্যকর ও উপযুক্ত
হবে সেটি করুন।
www.getselfhelp.co.uk/stopp.htm
20

ফিজিওলজিক্যাল
থেরাপি
আপনি কি খারাপ বা উদ্বিগ্ন
অনুভব করছেন?
খারাপ মেজাজ ও উদ্বিগ্নতা হল�ো আপনি
যা কিছু র মধ্য দিয়ে যাচ্ছে
 ন তার একটি
প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া।
আমাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে
থাকার কারণে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা,
সহায়তার অভাব এবং অসুস্থতা অনুভব
করা আমাদের ভয় ও উদ্বিগ্নতার অনুভূতি
বৃদ্ধি করতে পারে।
সাহায্য ও সহয�োগিতা পাওয়া: সাহায্য
নেওয়া
আপনার স্থানীয় টকিং থেরাপি IAPT
(ফিজিওলজিক্যাল থেরাপিতে বর্ধিত
অংশগ্রহণ) পরিষেবা খুঁজন
ু এবং নিজে
নিজে অংশগ্রহণ করুন: www.nhs.uk/
service-search/find-a-psychologicaltherapies-service/
আপনি একটি ওয়েবসাইটে উত্তর পশ্চিম
লন্ডনের টকিং থেরাপি পরিষেবা সম্পর্কে
আর�ো অনেক কিছু পাবেন এখানেwww.
nhstalk2us.org
এছাড়াও আপনি আপনার ক�োভিড-19
ফল�ো-আপ টিমের সাথে কথা বলতে পারেন
এবং একটি মনস্তত্ত্ব পরিষেবা চাইতে পারেন
যদি তারা টিমের অংশ না হয়।
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শিথিলায়ন
ব্যবস্থাপনা
শিথিলায়নকে মাঝে মাঝে বিলাসিতা
হিসেবে দেখা হয়, তবে নিয়মিত
শিথিলায়ন ও চাপ ব্যবস্থাপনা আমাদের
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য
গুরুত্বপূর্ণ । সারাদিন প্রায়ই আপনার
শরীরের চাপে প্রতিক্রিয়া দেয়ার ক্ষমতা
দুর্বল হয়ে যেতে পারে, যদি আপনার
শরীর পরবর্তীতে শিথিলায়নের স্বাভাবিক
অবস্থায় ফিরে না আসে, তাহলে আপনি
চাপ অনুভব করতে পারেন।

শ্বাস-প্রশ্বাস >
ব্যায়াম >
ধ্যান >
একটি বই পড়া >
মিউজিক >
বন্ধু -বান্ধব বা পরিবারকে
ফ�োন করা

টকিং থেরাপি IAPT
আপনার অনুভূতির ম�োকাবেলা
প্রথম মাসে বা দুই মাসে নিম্নোক্ত
অনুভূতি পাওয়া সাধারণ:
• মর্মাহত ও কান্না ব�োধ করা
• তৎপর বা খিটখিটে ব�োধ করা
• প্রত্যেকে যে উদ্বিগ্ন হয়েছিল তার জন্য
দ�োষী অনুভব করা
• ক্লান্তি অনুভব করা
• এমন মনে করা যে আপনি একজন
ল�োক হিসেবে আপনি পরিবর্ত ন হয়ে
গেছেন এবং আপনি আবারও আগের
মত�ো অনুভব করবেন কিনা সে ব্যাপারে
বিস্মিত হওয়া
• আপনি যখন সবচেয়ে বেশি অসুস্থ
ছিলেন সে সম্পর্কি ত প্রগাঢ় স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন
বা 'ফ্ল্যাশব্যাক'
• নিবিড় পরিচর্যার সময় কী ঘটেছিল তা
সম্পূর্ণভাবে মনে করতে না পারা
• কলঙ্ক বা অন্যদের সংক্রমিত করার ভয়
• আত্মবিশ্বাসের অভাব
• আপনার স্বাভাবিক ঘুমের প্যাটার্নে না
আসা বা ক্ষুধামন্দায় ভ�োগা
• নিবিড় পরিচর্যার অদ্ভু ত স্মৃতি থাকা
• আপনি প্রায়ই মারা গেছেন এমন ভয়
পাওয়া
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• আপনার স্মৃতি, মন�োয�োগ ও চিন্তার উপর
প্রভাব পড়া
• আবারও অসুস্থ হয়ে পড়ার ব্যাপারে
উদ্বিগ্ন হওয়া এবং শারীরিক উপসর্গে র
প্রতি বর্ধিত মন�োয�োগ

মনস্তাত্ত ্বিক সহায়তা কীভাবে
সাহায্য করতে পারে?
• কম বিচ্ছিন্ন ব�োধ করুন এবং আপনি
কেমন অনুভব করছেন এবং কীভাবে
পরিচালনা করছেন সে ব্যাপারে সহায়তা
করতে পারবে এমন কার�ো সাথে কথা
বলুন
• অনুরূপ সমস্যাগ্রস্ত অন্যান্য ল�োকের
সাথে একটি টকিং থেরাপি গ্রুপ বা
সেশনে য�োগ দিন
• কষ্টদায়ক চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি
নিয়ন্ত্রণ করুন
• আপনি আপনার নিবিড় পরিচর্যায়

থাকাকালে এবং ছাড় পাওয়ার
পর থেকে যেসব অভিজ্ঞতা বর্ণনা
করেছেন সেগুল�ো আর�ো ভাল�ো
করে বুঝুন
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• আপনার এবং আপনার চারপাশের
ল�োকজনের অসুস্থতার প্রভাব বিবেচনা
করুন
• ম�োকাবেলায় আপনার বিদ্যমান শক্তি
কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা দেখুন
• ম�োকাবেলা করার এবং বাস্তবে তা
কীভাবে কাজ করে তা দেখার জন্য
নতু ন পদ্ধতি তৈরি করুন
• আপনার চারপাশের ল�োকদের সাথে
য�োগায�োগ করার সবচেয়ে ভাল�ো উপায়
নিয়ে কাজ করুন
• ভবিষ্যত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অনিশ্বয়তা
ম�োকাবেলা করুন
• আপনার স্বাস্থ্য অবস্থার প্রভাবের সাথে
বেঁচে থাকার পাশাপাশি প্রাত্যহিক
জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রাখুন
• শারীরিক পুনর্বাসনের অগ্রগতিতে
আপনাকে সাহায্য করুন
•ম
 াইন্ডফুলনেস অ্যাপস বা ভিডিওর মত�ো
উপকারী তথ্যসূত্র খুঁজন
ু
• চলমান বা 'দীর্ঘ' ক�োভিড আছে এমন
ল�োকদের একটি স্থানীয় সহায়তা গ্রুপে
য�োগ দিতে সাহায্য করুন

আপনি বা আপনার আত্মীয়-স্বজন বা
বন্ধু -বান্ধবও হয়ত�ো মহামারীর অতিরিক্ত
প্রভাবের সাথে লড়ে যাচ্ছেন যা আপনার
জীবনে, আপনার পরিবা বা কমিউনিটিতে
এবং আপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে প্রভাবিত
করছে। একজন মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা
কর্মী আপনি অন্যান্য যেসব সমস্যায়
ভ�োগছেন সেগুল�ো নিয়ে কথা বলায় সাহায্য
করতে পারেন, যেমন:
• প্রিয়জন-বিয়�োগ এবং ক্ষতি
• কাজ বা শিক্ষায় ফিরে আসার ব্যাপারে
উদ্বিগ্নতা
•ক
 র্মসংস্থান এবং আর্থিক উদ্বেগ
• একজন পরিচর্যাকারী হওয়ায় উদ্ভূ ত
সমস্যা
• পারিবারিক সহিংসতা
• প্রসবকালীন সহায়তা

খাদ্যতত্ত্ব
ক�োভিড-19 এ অসুস্থতায় স্বাদের পরিবর্ত ন,
ক্ষুধামন্দা, কেনাকাটায় সমস্যা বা খাবার
গিলে খাওয়ায় সমস্যার কারণে আপনার
পুষ্টির উপর প্রভাব ফেলে।

হয় এবং ওজন হারান, তাহলে আপনাকে
আপনার খাবারে কিছু পরিবর্ত ন আনতে
হবে।
সুষম খাবার খাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ তাই
প্রত্যেক প্রকারের খাবার তালিকায়
রাখার চেষ্টা করুন।

পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহের জন্য আপনাকে
স্বাস্থ্যকর সুষম খাবার খাওয়ার দিকে লক্ষ্য
রাখতে হবে।
তবে আপনার যদি পর্যাপ্ত খেতে বেশ কষ্ট

Eatwell Guide

Check the label on
packaged foods

Use the Eatwell Guide to help you get a balance of healthier and more sustainable food.
It shows how much of what you eat overall should come from each food group.

Each serving (150g) contains
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Oil & spreads

Choose unsaturated oils
and use in small amounts

2500kcal = ALL FOOD + ALL DRINKS
© Crown copyright 2016

আপনি আর�ো বেশি কিছু দেখতে পাবেন নিচের লিঙ্কে:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/528193/Eatwell_guide_colour.pdf
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মটরশুটি, ডাল, মাছ, ডিম, মাংস এবং
অন্যান্য প্রোটিন
পেশী গঠনে সাহায্য করে, বিশেষ করে
অসুস্থ
 তা থেকে সুস্থ হওয়ার সময়
গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণস্বরূপ মাংস, মাছ, ডিম,
মটরশুটি, মসুর ডাল, টফু, বাদাম, দুগ্ধজাত
পণ্য। আপনি আপনার শক্তি বৃদ্ধির জন্য
পর্যাপ্ত খাবার খাচ্ছেন তা নিশ্চিত করতে
প্রত্যেক খাবারে একটি প্রটিনের উৎস
রাখুন।
আলু, রুটি, ভাত, পাস্তা এবং অন্যান্য
স্টার্চযুক্ত কার্বোহাইড্রেট খাবার
শক্তি ও বি ভিটামিনের জন্য। উদাহরণস্বরূপ
ভাত, পাস্তা, কুসকুস, রুটি, চাপাতি, আলু।
আঁশের পরিমাণ বাড়ান�োর জন্য আটার
রুটি বা বাদামী পাস্তার মত�ো আস্ত শস্যের
খাবারগুলি বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
ফল ও শাকসবজি
আঁশ, ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের জন্য। দিনে 5টি পরিবেশনের
লক্ষ রাখুন৷ হিমায়িত, শুকন�ো এবং
টিনজাত খাবারগুল�োও অগ্রগণ্য।
দুগ্ধজাত খাবার এবং বিকল্পসমূহ
সুস্থ্য দা ঁত ও হাড়ের জন্য। উদাহরণস্বরূপ
দুধ, দই, পনির, এবং সুরক্ষিত দুগ্ধমুক্ত
বিকল্পসমূহ।
তরল পদার্থ
শরীরের পানির জন্য। দিনে 6-8 কাপ
(প্রায় 2 লিটার) এর জন্য লক্ষ্য রাখুন।
উদাহরণস্বরূপ পানি, জুস, চা, কফি এবং
দুধ।

আপনি কি অপুষ্টির ঝুঁকিতে
আছেন?
কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত অনেক ল�োকই
অপুষ্টির ঝুঁকিতে আছে।
আপনি অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকতে
পারেন যদি:
• আপনি লক্ষ্য করেন যে আপনার

ওজন কমে গেছেন যেমন, কাপড়,
গয়না ঢিলা হওয়া, আপনার বেল্টে
আর�ো একটি ছিদ্রের প্রয়�োজন
হওয়া।

• আপনার উচ্চতার তু লনায় আপনার
ওজন কম।
আপনি আপনার ঝুঁকি এখানে দেখতে
পারেন:
www.malnutritionselfscreening.org/
self-screening.html
যদি আপনি অপুষ্টির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন,
তাহলে আপনাকে একজন ডায়েটিশিয়ানের
কাছে রেফার করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে
আপনার জিপি-র সাথে কথা বলতে পারেন৷
যদি আপনি হিলিংডনে বসবাস করেন,
তাহলে আপনি য�োগায�োগ কেন্দ্রে কল করে
নিজেই CARS এ ডায়েটিশিয়ানের কাছে
যেতে পারেন।
এই কঠিন সময়ে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার
একটি বড় প্রভাব থাকতে পারে। আপনার
স্বাস্থ্য ও সুস্থ
 তায় প্রভাব এর অর্থ হল�ো
আপনি ভাল�োভাবে খান না। এটির কারণে
আপনি আর�ো দুর্বল ব�োধ করতে পারেন
এবং নিরাময়ে বিলম্ব হতে পারে।

যদি আপনার ওজন অতিরিক্ত হয় এবং
অসুস্থ থাকেন, তাহলে এখন ওজন কমান�োর
উপযুক্ত সময় নয়, কারণ আপনি পেশীর
ওজন হারাবেন যা আপনার নিরাময় ধীর
করে দিতে পারে। আপনি ভাল�ো অনুভব করা
অবধি আপনার অপেক্ষা করতে হবে যাতে
আপনি নিরাপদে ওজন কমাতে পারেন।
আপনার পর্যাপ্ত খেতে সমস্যা হলে
পরামর্শ:
•অ
 ল্প অল্প করে ঘন ঘন খান – অল্প
অল্প খাবার এবং নৈমিত্তিক
পুষ্টিকর হালকা খাবার খান
•উ
 চ্চ শক্তি সম্পন্ন হালকা খাবার
যেমন বিস্কু ট, পনির, কেক এবং
কাস্টার্ড , চক�োলেট, চিপস বেছে
নিন
•অ
 তিরিক্ত মাখন, ক্রিম, পনির,
স্কিমড মিল্ক পাউডার, চীনাবাদাম,
বাদামের মাখন য�োগ করে আপনার
খাবারকে অতিরিক্ত পুষ্টিকর করে
তু লুন
•প
 র্ণ
ূ চর্বিযুক্ত দুধে পরিবর্ত ন করুন
এবং 1-2 টেবিল চামচ স্কিমড মিল্ক
পাউডারে নাড়িয়ে এটিকে অতিরিক্ত
পুষ্টিকর করে তু লুন। এটিকে গরম
পানীয় বা খাবারে ব্যবহার করুন
যেমন জাউ, বা একটি সতেজ
পানীয় হিসেবে
•খ
 াওয়ার ঠিক আগে খুব বেশি পান
করা এড়িয়ে চলুন কারণ এতে
আপনার পেট ভরা থাকতে পারে
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খাবারে সমস্যা ও
কর�োনাভাইরাস
কর�োনাভাইরাসে আক্রান্ত কিছু কিছু ল�োক
খাবারে স্বাদ না পাওয়া, শুষ্ক মুখ এবং
শ্বাসকষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করে। আপনার
এমনটি হলে নিচে কিছু সহায়ক পরামর্শ
দেয়া হল�ো।
শুষ্ক মুখ
• নিশ্চিত করুন যে আপনি পর্যাপ্ত তরল
পান করছেন – দিনে 6-8 কাপের জন্য
লক্ষ রাখুন
• আপনার খাবারকে আর�ো বেশি আর্দ্র
করতে খাবারে সস য�োগ করুন
• উদ্দীপনার জন্য মিষ্টি বা চু ইং গাম চু ষন
ু
স্বাদ না পাওয়া
• রান্না করার সময় ভেষজ, মশলা, মরিচ,
চাটনি এবং আচার, লেবুর রস, রসুনের
মত�ো বিভিন্ন স্বাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করে
দেখুন।
• বিভিন্ন তাপমাত্রায় পরীক্ষা করে

দেখুন - গরম বা ঠাণ্ডা খাবার স্বাদ
ক�োরককে উদ্দীপিত করতে পারে

• খাবারে গ্র্যাভি ও সস য�োগ করুন
• আপনার প্রিয় খাবারের শক্তিশালী
সংস্করণ বেছে নিন যেমন ধূমায়িত মাংস,
বিভিন্ন খাবারের আচার, বেশি স্বাদযুক্ত
পনির
• টার্ট খাবারের একটি শক্তিশালী স্বাদ
আছে – লেবু বা কমলালেবুর স্বাদ নিয়ে
দেখুন
• আপনার মুখ পরিষ্কার রাখুন এবং
আপনার দা ঁত ভাল�োভাবে ব্রাশ করুন
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শ্বাসকষ্ট
•অ
 ল্প অল্প খাবার ও আর�ো বেশি

নিয়মিত হালকা খাবার অন্তর্ভুক্ত
করুন

•স
 ময় নিয়ে খাবার খান
•আ
 পনার খাবারকে আর্দ্র করতে এবং
গিলে খাওয়া সহজ করতে সস ব্যবহার
করুন

আমার কি ক�োন�ো ভিটামিন
ও খনিজের সম্পূরক খাবার
দরকার আছে?
স্বাস্থ্যকর সুষম খাবারে আপনার
প্রয়�োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান থাকা উচিত।
শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হল�ো ভিটামিন ডি যেটি
প্রধানত সূর্যরশ্মি থেকে আসে। দিনে প্রায়
30 মিনিটে র�োদে থাকার চেষ্টা করুন।
যদি আপনি বাইরে সময় কাটাতে না পারেন
এবং শীতকালে যখন সূর্য তেমন উজ্জ্বল হয়
না তখন আপনার ভিটামিন ডি এর সম্পূরক
নেয়ার কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি
আপনি সুষম খাবার গ্রহণ করতে না পারেন,
তাহলে আপনার এ-জেড মাল্টিভিটামিন
সেবনের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে।

আমার কেনাকাটায় সমস্যা
হচ্ছে, আমার কী করা উচিত?
যদি আপনি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন, আপনি
বাইরে কেনাকাটা করতে নাও যেতে পারেন।
এখানে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে যেগুল�ো
সাহায্য করতে পারে:
•দ
 ীর্ঘদিন রাখা যায় এরকম দীর্ঘস্থায়ী
খাবারগুল�ো বেছে নিন যেমন টিনজাত
ফল, সবজি, মাংস, মাছ, মটরশুটি;
দীর্ঘস্থায়ী, শুকন�ো, ঘনীভূ ত বা বাষ্পীভূ ত
দুধ; শুকন�ো পাস্তা, চাল বা কুসকুস;
ইনস্ট্যান্ট আলু ভর্তা; পানীয় চক�োলেট,
মিল্কশেক পাউডার, মল্টেড দুগ্ধ পানীয়;
এবং হিমায়িত আইটেম যেমন রেডি
খাবার, মাংস, সবজি, সম�োসা, ফল,
আইসক্রিম এবং ডেজার্ট
•ব
 ন্ধু-বান্ধব, পরিবার বা

পরিচর্যাকারীদের কেনাকাটায়
সাহায্য করতে বলুন।

•য
 দি আপনার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার
সাহায্য করতে না পারে এবং আপনি
হিলিংডনে বসবাস করেন, তাহলে
আপনি H4ALL এর কাছে সাহায্য
চাইতে পারেন – কেবল ইমেল করে
COVID19Hub@hillingdon.gov.uk
অথবা কল করে 020 3949 5786।
বিকল্পভাবে, আপনার GP বা অন্য ক�োন�ো
স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীর সাথে কথা বলুন
যিনি আপনাকে NHS স্বেচ্ছাসেবী স্কিমে
রেফার করতে পারবেন।

খাবার ডেলিভারি সেবা ব্যবহার
করুন:
Apetito (অ্যাপেটাইট�ো) আপনার
প�োস্টক�োড দেখুন কারণ এই সেবাটি
কেবল কিছু কিছু এলাকায় চলে ফ�োন:
0800 066 2790 www.apetito.co.uk/
our-services/home-delivery-services
Oakhouse Foods (ওকহাউস ফুড স)
www.oakhousefoods.co.uk
ফ�োন: 0333 370 6700
Parsley Box (পার্সলে বক্স) ফ�োন:
0800 612 7225 www.parsleybox.com
Wiltshire Farm Foods
(উইল্টশায়ার ফার্ম ফুড স)
www.wiltshirefarmfoods.com
ফ�োন: 0800 077 3100
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বাক ও ভাষা
পরিষেবা
ক�োভিড-19 এর পর খাবার
গলাধঃকরণে এবং/অথবা কথা
বলায় সমস্যা?
ক�োভিড-19 সংক্রমণের পরে কিছু ল�োকের
খাবার গলাধঃকরণে সমস্যা এবং/অথবা
কথা বলায় সমস্যা হতে পারে, এর মধ্যে
থাকতে পারে অতিসংবেদনশীলতা। এই
সমস্যাগুল�ো বিশেষ করে সেসব ল�োকদের
দেখা যায় যাদেরকে হাসপাতালে জটিল
অবস্থায় থাকাকালে একটি কৃত্রিম শ্বাসনালী
দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল।
মুখের যত্নের জন্য পরামর্শ:
• দিনে দুইবার টু থপেস্ট দিয়ে দা ঁত ও মুখ
ব্রাশ করুন
• প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ পান করুন
• কৃত্রিম দা ঁত পরে থাকলে, নিয়মিত উভয়
চ�োয়াল খুলে এবং আপনার মুখ পরিষ্কার
করুন
• ঠ�োঁট শুষ্ক হলে লিপ বাম ব্যবহার করুন
• মখু ের ভিতর ছত্রাকের সংক্রমণের লক্ষণ
পর্যবেক্ষণ করুন
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আপনার কণ্ঠের জন্য পরামর্শ:
• প্রচ
 ু র পরিমাণে পানি পান করুন
• ছ�োট

ছ�োট বাক্যে কথা বলুন
•গ
 লা পরিষ্কার পরিহার করুন – তরলের
ছ�োট ছ�োট চু মক
ু নিন
• একেবারে কথা বলা বন্ধ দরকার নেই।
স্বাভাবিক স্বরে কথা বলুন, ইচ্ছাকৃতভাবে
ফিসফিস করে কথা বলবেন না
• ক�ো
 লাহলের মধ্যে কথা বলা এড়িয়ে
চলুন
• কণ্ঠ স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত ক্লান্ত
হতে পারে। নিরাময়ের সুবিধার্থে কথা
বলায় বিরতি রাখুন
• স্বাভাবিক স্বর ফিরে না আসার আগে
চিৎকার করা বা গান করা এড়িয়ে চলা
সবচেয়ে ভাল�ো
•ও
 ষুধ মেশান�ো মিষ্টি খাবার পরিহার
করুন
• ফ�োন বা ভিডিও কল ব্যবহারের সময়
সীমিত রাখুন
গলাধঃকরণের জন্য পরামর্শ:
• ছ�োট

ছ�োট গ্রাস বা চু মক
ু নিন
• সম্পূর্ণ

স�োজা হয়ে বসা নিশ্চিত করুন
•ধ
 ীর গতিতে খান বা পান করুন
• মখু ের শুষ্কতা ও ব্যথা প্রতিহত করতে
খাবারে অতিরিক্ত আর্দ্র তা য�োগ করার
কথা বিবেচনায় রাখুন
• অল্প অল্প খান এবং ক্লান্ত মনে হলে
সারাদিনে অনেকবার খান। ক�োমল
খাবার নিলে কম চিবান�োর প্রয়�োজন
হবে।

আপনার GP এর সাথে কখন পরামর্শ
করবেন:
• ক�োভিড-19 এর উপসর্গগুল�ো শুরু

হওয়ার 6-8 সপ্তাহ পরেও আপনার
কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক না হলে, আপনার
GP এর সাথে য�োগায�োগ করুন।

ENT বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উপযুক্ত
হতে পারে।
•উ
 পসর্গ শুরু হওয়ার 6-8 সপ্তাহ পরও
আপনার খাবার বা পানীয় গলাধঃকরণে
ব্যথা এবং/অথবা সমস্যা হলে, অনুগ্রহ
করে GP এর সাথে য�োগায�োগ করুন
এবং ENT বা স্পিচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ
থেরাপিতে রেফার করা উপযুক্ত হতে
পারে।

কর্মস্থলে ফেরা
অসুস্থতার পরে (স্বেচ্ছাসেবী বা বেতনভু ক্ত)
কাজে ফিরে যাওয়া চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
শ্বাসকষ্ট, অবসাদ, দুর্বল একাগ্রতা এবং
উদ্বেগের মত�ো স্থায়ী উপসর্গগুল�ো কাজে
ফিরে যাওয়াকে আর�ো কঠিন করে তু লতে
পারে। আপনি যত বেশি অসুস্থ থাকবেন,
কাজে ফিরে যাওয়া তত কঠিন হতে পারে।
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আপনার স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলেও সঠিক
ধরনের কাজ করা আপনার মানসিক এবং
শারীরিক
স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।
কাজে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে আপনি
আর�ো তথ্য পাবেন এখানে: www.
yourcovidrecovery.nhs.uk/your-roadto-recovery/returning-to-work
কর্মক্ষেত্রে আপনার সমস্যা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ
করবেন এবং ফিরে আসার সঠিক সময়
সম্পর্কে আপনার নিয়োগকর্তার সাথে কথা
বলা উচিত।

ক�োভিড-19 পরবর্তী নিরাময় | 31

ন�োট:

এই নথিটি অনুর�োধের ভিত্তিতে অন্যান্য ভাষায়, বড় অক্ষরে মুদ্রণ, ব্রেইলি এবং অডিও ফরম্যাটে
পাওয়া যাবে। অনুগ্রহ করে ইমেল করুন communications.cnwl@nhs.net

আরবি

ফার্সি

বাংলা
Dokumentigaan waxaa xitaa lagu heli karaa luqado kale, daabacad far waa-wayn,
farta indhoolaha (Braille) iyo hab dhegaysi ah markii la soo codsado.
স�োমালি
Mediante solicitação, este documento encontra-se também disponível noutras
línguas, num formato de impressão maior, em Braille e em áudio.
পর্তুগীজ

তামিল
Este documento también está disponible y puede solicitarse en otros idiomas,
letra grande, braille y formato de audio.
স্প্যানিশ
Dokument ten jest na życzenie udostępniany także w innych wersjach
językowych, w dużym druku, w alfabecie Braille’a lub w formacie audio.
প�োলিশ

গুজরাটি
Be belge istenirse, başka dillerde, iri harflerle, Braille ile (görme engelliler için) ve
ses kasetinde de temin edilebilir.
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