জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ৪
নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ সংক্রমন েমাকােবলায় কার কী করণীয়?
এই পর্েবর েলখািট িলখেত িগেয় বারবার বাংলােদেশর পিরসংখ্যানিট মেন
পড়েছ। সরকারী পিরসংখ্যান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বাংলােদেশ মাত্র
িতনজন মানুেষর শরীের নেভল কেরানা১৯ ভাইরােসর উপস্িথিত সনাক্ত করা
েগেছ। পিরসংখ্যানিট আশাব্যঞ্জক হেলও এিট আসেলই বাস্তবতার কতটুকু
প্রিতফলন, েসটা িনেয় সন্েদেহর অবকাশ েথেকই যায়। েয েদেশ মানুেষর
শরীের নেভল কেরানা ভাইরােসর উপস্িথিত সনাক্ত করার সুেযাগ খুবই
সীিমত, েসখােন িঠক কতজেনর শরীের এই মুহূর্েত ভাইরাসিট আেছ তা
িনর্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। পিরসংখ্যােনর িহেসেব না িগেয়ও তাই
বর্তমান িবশ্ব বাস্তবতায় এ কথা িনশ্িচত কের বলা যায় েয,
বাংলােদশও নেভল কেরানা১৯ ভাইরাসজিনত েরাগ েকািভড১৯ এর মহামারীর
ঝুঁিকর মধ্েয আেছ। এই সম্ভাব্য ঝুঁিকর িচন্তা মাথায় েরেখই
বাংলােদেশর প্েরক্ষাপেট আমােদর কার কী করণীয় তা িনর্ধারণ করেত
হেব।
নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ সংক্রমন িনয়ন্ত্রেণ দািয়ত্ব কার িজজ্েঞস
করেলই সবাই আঙ্গুল উিচেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েক েদিখেয় েদেব।
িকন্তু আসেলই িক তাই? এই প্রশ্েনর উত্তর খুঁজেত যাবার আেগ আমরা
নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ সংক্রমন িনয়ন্ত্রেণর িকছু েমৗিলক িবষয় েজেন
েনই। নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ িনয়ন্ত্রেণর কার্যক্রমেক আমরা প্রধানত
দুইভােগ ভাগ কের িনেত পাির: তা হেলা ভাইরাস সংক্রান্ত করণীয়, এবং
এিট িনয়ন্ত্রেণ মাঠ পর্যােয়র কার্যক্রম।
প্রথমত, মানুষেক নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ সংক্রান্ত সিঠক তথ্য
জানােত হেব। অবাধ তথ্য প্রবােহর এই যুেগ েযখােন অসংখ্য ভুল তথ্য
েসাশাল িমিডয়ায় ঘুের েবড়াচ্েছ, েসখােন কাজটা খুবই চ্যােলঞ্িজং।
এই তথ্য জানােনার কাজিট সরকারী-েবসরকারী উদ্েযােগই হেত হেব।

এখােন মূলধারার িমিডয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত হেব।
মানুষেক জানােত হেব, িকভােব এই ভাইরাসিট ছড়ােত পাের, একজেনর কাছ
েথেক িকভােব আেরকজেনর কােছ েযেত পাের? েসই সােথ িকভােব এই
ভাইরােসর সংক্রমন প্রিতহত করা েযেত পাের েসটাও সবাইেক জানােত
হেব, যােত স্ব স্ব অবস্থান েথেক মানুষ তার করণীয় সম্পর্েক জানেত
পাের।
এমিনেত
আমােদর
েদেশর
গণমানুেষর
পিরষ্কারপিরচ্ছন্নতা
অনুশীলেনর িবষয়টা খুব উন্নতমােনর নয়। রাস্তাঘােট থুথু েফলা, নাক
ঝাড়া, জনসন্মুেখ নাক েখাঁটা, পর্যাপ্ত সংখ্যক বার হাত না
েধাওয়ার মত ব্যাপারগুেলা অেনকটা আমােদর জাতীয় অভ্যােস পিরণত
হেয়েছ। অথচ নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ সংক্রমন প্রিতেরােধ এই ক্ষিতকর
অভ্যাসগুেলা বদলােত হেব। আর গণমানুেষর অভ্যােস কাঙ্িখত পিরবর্তন
আনেত হেল েদশব্যাপী ব্যাপক সেচতনতামূলক প্রচারণা চালােত হেব।
মাঠ

পর্যােয়র

অপােরশনাল

কার্যক্রম

িনর্ধারেণ

আমােদর

অন্যতম

প্রধান লক্ষ্য হেব, মানুষ েথেক মানুেষ নেভল কেরানা ভাইরাস১৯
সংক্রমেনর ঝুঁিক কমােনা। এ লক্ষ্েয মানুেষর সেচতনতা বাড়ােনা,
িনয়িমত হাত েধায়াসহ ব্যক্িতগত পিরচ্ছন্নতার অভ্যাস িনশ্িচত করার
পাশাপািশ আমােদর ‘সামািজক দূরত্ব’ (েসাশাল িডসট্যান্িসং) িনশ্িচত
করেত হেব। শুরুর দুমােসর মধ্েযই চীন েকািভড১৯ মহামারী িনয়ন্ত্রেণ
আনেত পারেলও ইটালীর মত উন্নত েদেশর সর্বেশষ পিরস্িথিত েদেখ
আমােদর িনশ্িচন্ত হেয় বেস থাকবার সুেযাগ েনই। এখনই বাংলােদেশ সকল
ধরেণর গণজমােয়ত আপাতত বন্ধ রাখেত হেব। অিধকাংশ রাজৈনিতক দলই
তােদর সমােবশ আপাতত বন্ধ েরেখেছ, যা শুভ লক্ষণ। আগামী ১৭ মার্েচর
মুিজব জন্মশতবার্িষকীর মত গুরুত্বপূর্ণ এবং আেবগঘন অনুষ্ঠােনর
জনসমােবশ আপাতত স্থিগত কের স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একিট
দৃষ্টান্তমূলক কাজ কেরেছন। পাশাপািশ িবেয়, জন্মিদন, আেলাচনা সভার
মত সামািজক অনুষ্ঠানগুেলােতও জনসমাগম িনয়ন্ত্রণ করেত হেব,
প্রেয়াজেন সরকারী ভােব েঘাষণা িদেয় সামিয়কভােব এসব অনুষ্ঠান বন্ধ
রাখেত িনর্েদশ িদেত হেব। স্কুল, কেলজ, িবশ্বিবদ্যালয়সহ সকল
িশক্ষা প্রিতষ্ঠান আগামী এক মােসর জন্য বন্ধ েঘাষণা এখন সমেয়র
দািব। েয সব অিফেস সম্ভব, কর্মকর্তা-কর্মচারীেদর বাসা েথেক কাজ
করার সুেযাগ কের িদেত হেব। আমােদর ভীেড় ঠাসা বাস-েরেল যাত্রীর
সংখ্যা যােত কেম, েস কারেণও জরুরী প্রেয়াজন ছাড়া আপাতত ঘেরর
বাইের যাবার দরকার নাই। ঘনঘন বাজাের যাবারও দরকার নাই। আগামী
িতন-চার সপ্তােহর জন্েয সারা েদশব্যাপী আমােদর চলাচলসহ িবিভন্ন
কার্যক্রম সীিমত করেত হেব যােত অেনক মানুেষর সংস্পর্শ এিড়েয় চলা
যায়। অন্যথায়, কেরানা পিরস্িথিত আমােদর িনয়ন্ত্রেণর বাইের চেল

েযেত পাের। একিট বৃহত্তর সম্ভাব্য িবপর্যয় এড়ােত িতন-চার সপ্তাহ
েথেম থাকা এমন কিঠন েকান কাজ নয়। িবেশষ কের েসই জািতর জন্য, যারা
ন্যূনতম প্রস্তুিত ও সামর্থ্য িনেয় একাত্তেরর মত একিট অসম যুদ্েধ
জয়লাভ কেরিছল। কেরানার িবরূদ্েধ যুদ্েধ জয়লােভর জন্য আমােদর
প্রধান প্রেয়াজন একিট সিঠক েনতৃত্ব ও কিতপয় সমেয়াপেযাগী
িনর্েদশনা। কথা প্রসঙ্েগ েসিদন েজেনভায় কর্মরত িবশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থায় কর্মরত একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আমােক েফােন বেলিছেলন,
‘েতামােদর প্রধানমন্ত্রীই েসই মানুষ, যার উপের অনায়ােস আস্থা
রাখা যায়’। ব্যক্িতগত অিভজ্ঞতায় আিমও জািন, ‘েশখ হািসনা এখেনা
পাের, েশখ হািসনাই পাের’।
েকবল ঢাকা শহের নয়, সারােদশব্যাপী আমােদর হাসপাতালগুেলােক
েকািভড১৯ েরােগর িচিকৎসার জন্য প্রস্তুত রাখেত হেব। েসখােন
ভাইরােসর
উপস্িথিত
সনাক্তকরেণর
সুিবধা,
প্রেয়াজেন
েরাগীেক
অন্যেদর েথেক আলাদা (আইেসােলশন) করার ব্যবস্থা থাকেত হেব। েরাগীর
ফুসফুস আক্রান্তসহ অন্যান্য জিটলতা েদখা িদেল িচিকৎসার ব্যবস্থা
িনশ্িচত করেত হেব। এই িচিকৎসার িবষেয় এবং প্রদানকােল ডাক্তারসহ
স্বাস্থ্যকর্মীেদর িনরাপত্তা িবষেয় পরবর্তী পর্েব িবস্তািরত
িলখেবা।
প্িরয়

পাঠক,

এতক্ষেণ

িনশ্চয়ই

অনুধাবন

করেত

পারেছন,

েকবল

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র একার পক্েষ এই পিরস্িথিত েমাকােবলা করা
সম্ভব নয়। সম্ভাব্য ঝুঁিক েমাকােবলায় স্বাস্থ্যসহ সরকােরর প্রায়
প্রিতটা মন্ত্রণালেয়র ভূিমকা রাখেত হেব, িবেশষ কের িশক্ষা, তথ্য,
পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, আইন মন্ত্রণালয়, বািনজ্য মন্ত্রণালয়,
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়েক। িবমানবন্দরসহ আমােদর সকল সীমান্ত
এলাকায় সম্ভাব্য েরাগী সনাক্তকরেণর সুেযাগ িনশ্িচত করেত হেব।
স্বাস্থ্য অিধদপ্তর ইিতমধ্েয মহামারী েরাগ িনয়ন্ত্রেণ আইেনর
সংশ্িলষ্ট ধারা প্রেয়াগসংক্রান্ত েনািটশ জাির কেরেছন। এই সুেযােগ
অসাধু ব্যবসায়ীরা অযািচতভােব দ্রব্যমূল্েযর দাম বািড়েয় জনজীবনেক
েযন িবপন্ন কের তুলেত না পাের, েসিদেক আইনশৃংখলা বািহনীেক
নজরদাির করেত হেব। জািতর এই সম্ভাব্য দু:সমেয় প্রেয়াজেন
েসনাবািহনীেক মােঠ নামােনা েযেত পাের। এই দু:সমেয় েদশব্যাপী
হতদিরদ্র মানুষেদর উপার্জন ক্ষিতগ্রস্থ হেত পাের, েস ক্েষত্ের
তােদর আর্িথক সহায়তা প্রদান করা জরুরী।
সরকােরর একার পক্েষও এই সম্ভাব্য ঝুঁিক েমাকােবলা এড়ােনা
দু:সাধ্য, এ ক্েষত্ের েবসরকারী খাতসহ পুেরা েদশেকই এিগেয় আসেত

হেব, েকতািব ভাষায় যােক বেল ‘েহাল কম্যুিনিট অ্যাপ্েরাচ’। নাগিরক
িহেসেবও সমষ্িটগত এবং আত্মরক্ষার স্বার্েথ আমােদর সবাইেক নাগিরক
দািয়ত্বসমূহ পালন করেত হেব, ব্যক্িতগত পিরচ্ছন্নতার অনুশীলন যার
মধ্েয অন্যতম। কােরা শরীের নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস সংক্রমেনর ঝুঁিক
থাকেল প্রেয়াজেন িকছু মানুেষর েচৗদ্দিদন িনজ দািয়ত্েব স্বগৃেহ
স্েবচ্ছা িনর্বাসেন থাকেত হেব। যিদ মানুষজন স্বগৃেহ স্েবচ্ছায়
অন্তরীণ না থাকেত চায়, তাহেল তােদর হািজ ক্যাম্প, স্কুল-কেলেজ বা
সাইক্েলান েশল্টােরর মত জায়গায় েকায়ােরন্টাইন কের রাখেত হেব।
েদশব্যাপী গণসেচতনতা বাড়ােত একিট সামািজক আন্েদালন প্রেয়াজন,
এনিজওগুেলা েযখােন ব্যাপক ভূিমকা রাখেত পারেব। বাংলােদেশর
প্েরক্ষাপেট
প্রকৃত
িবেশষজ্ঞেদর
পরামর্শক্রেম
জনস্বার্েথ
প্রেয়াজনীয় আেরা অেনক পদক্েষপ েনওয়া েযেত পাের।
এমিনেতই বাংলােদশ ঘনবসিতর েদশ, তার উপের আমােদর স্বাস্থ্য েসবা
প্রদােনর সক্ষমতা এখেনা েবশ িপিছেয়। পর্যাপ্ত আইিসইউ েসবা
প্রদােনর সুেযাগ আমােদর নাই। েটকনােফর েরািহঙ্গা ক্যাম্প িকংবা
েদেশর িবিভন্ন বস্িতর কথা ভাবেল আিম খুব আতঙ্িকত েবাধ কির। ঢাকা
শহেরও মানুেষর িবশাল ভীড়। এই পিরস্িথিতেত অসুখ হবার পের
িচিকৎসার েচেয় অসুখ হবার আেগই প্রিতেরাধ করাটা আমােদর জন্য
উত্তম। আমােদর জন্য অিধক প্রেযাজ্য হেলা ‘প্িরেভনশন ইজ েবটার
দ্যান িকওর’।
জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ১

জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ৩
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস সংক্রমন েথেক িকভােব রক্ষা েপেত পােরন?
১। প্রিতিদন কেয়কবার কের কব্িজ পর্যন্ত দুই হােত সাবান েমেখ পািন
িদেয় িকংবা অ্যালেকাহল েবজড হ্যান্ড স্যািনটাইজার িদেয় দুই হাত
সিঠকভােব (আঙ্গুেলর েভতের আঙ্গুল ঢুিকেয় ভােলা কের কচিলেয় এবং দু
হােতর সবটুকু জায়গা) হাত ধুেত হেব। এর ফেল যিদ হােতর তালুেত
ভাইরাস েলেগ থােক, তেব তা মের যােব। হ্যান্ড স্যািনটাইজাের
অ্যালেকাহেলর পিরমান কমপক্েষ ৬০% হেত হেব। নন-অ্যালেকাহল েবজড
হ্যান্ড স্যািনটাইজাের এই ভাইরাস মরেব না। যিদ েকান কারেণ ধােরকােছ সাবান বা হ্যান্ড স্যািনটাইজার না থােক, তাহেল অন্তত পািন
িদেয় আঙ্গুল কচিলেয় ভাল কের কব্িজ পর্যন্ত হাত েধােবন। কলুিষত
েকান িকছু স্পর্শ করার পেরও ভােলা কের হাত ধুেত হেব। বাইের েথেক
ঘের িফের অবশ্যই হাত েধােবন।
২। হাঁিচ-কািশেত আক্রান্ত ব্যক্িতর েথেক কমপক্েষ িতন ফুট দূরত্ব
বজায় রাখুন। এর ফেল আক্রান্ত ব্যক্িতর শরীর িন:সৃত ভাইরাসবাহী
ড্রপেলটগুেলা সহেজ আপনার নােক-মুেখ প্রেবশ করেত পারেব না।
৩। হােতর িদেয় বারবার িনেজর েচাখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করেবন না।
কারণ নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস দূিষত (কন্টািমেনেটড) িবিভন্ন পৃষ্ঠতল
(সারেফস) স্পর্শ করার ফেল আপনার হােতর তালুেত নেভল কেরানা১৯
ভাইরাস েলেগ থাকেত পাের, যা পের েচাখ, নাক বা মুখ িদেয় আপনার
শরীের প্রেবশ করেত পাের।
৪। প্রিতবার হাঁিচ বা কািশ েদবার সময় হােতর কনুইেয় বা িটস্যু
েপপার িদেয় মুখ ঢাকুন। ব্যবহােরর পের িটস্যু েপপারিট ডাস্টিবেন
েফেল িদন। হাঁিচ-কািশ েদবার সময় হােতর তালু িদেয় মুখ ঢাকেবন না।
েসক্েষত্ের অন্েযর সােথ হাত েমলােনার সময় িকংবা ভাইরাস কলুিষত
হাত িদেয় পরবর্তীেত িকছু স্পর্শ করেল, আপনার হােতর তালু েথেক
েসখােন ভাইরাসিট ছড়ােত পাের।
৫। িনয়িমত ঘেরর দরজা, িসিড়র েরিলং, েমাবাইল েফােনর স্ক্িরন এবং
েযসব স্থান ঘনঘন স্পর্শ করা হয়, েসগুেলা জীবানুনাশক ব্যবহার কের
িনয়িমত পিরস্কার রাখুন।
৬। েবশী কের িভটািমন িস সমৃদ্ধ খাবার েযমন কাঁচা মিরচ, েলবু,

েপেপ, কমলা, সিরষা শাক, ইত্যািদ খান। এর কারণ হেলা, িভটািমন িস
সমৃদ্ধ খাবার মানুেষর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতােক শক্িতশালী কের।
৭। নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস সংক্রান্ত সিঠক তথ্েযর জন্য িনয়িমত
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর ওেয়বসাইট িভিজট
করুন। েফসবুেক যা েদখেবন, তাই িবশ্বাস করেবন না, অন্েযর ইনবক্েস
ফেরায়ার্ড করবার আেগ কেয়কবার ভাবেবন।
আপনার জ্বর-কািশ বা ঠাণ্ডা লাগেল হেল কী করেবন?
জ্বর-কািশ বা ঠাণ্ডাজিনত অসুস্থতায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ঘের
অবস্থান করুন। যিদ আপনার জ্বর, কািশ এবং শ্বাসকষ্ট থােক, তাহেল
অিবলম্েব িচিকৎসেকর পরামর্শ িনন। সম্ভব হেল আেগ েফােন ডাক্তােরর
সােথ কথা বেল প্রেয়াজনীয় পরামর্শ িনন। বাংলােদেশ আইইিডিসআেরর
অেনকগুেলা হটলাইন নম্বর েদওয়া আেছ। নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস
সংক্রান্ত েয েকান তথ্য ও পরামর্েশর জন্য এসব েফান নম্বেরও কথা
বলা
েযেত
পাের।
জাতীয়
এবং
স্থানীয়
কর্তৃপক্েষর পরামর্শগুেলা েমেন চলুন।
নেভল কেরানা১৯ ভাইরােস আক্রান্ত েলােকর
আক্রান্ত এলাকা েথেক আসার পের কী করেবন?

পর্যােয়র

স্বাস্ব্য

সংস্পর্েশ

এেল

বা

প্রথমত, উপের বর্িণত করণীয়গুেলা িনয়িমতভােব পালন করুন।
এবার

একটা

সত্িয

ঘটনা

বিল।

কিদন

আেগ

িবখ্যাত

সঙ্গীত

িশল্পী

ফারহার (ছদ্মনাম) সােথ তার এক তরুণী ভক্ত েদখা করেত এেসিছেলন।
েবশ িকছুক্ষণ তারা একসােথ িছেলন। েদখার শুরুেত হ্যান্ডেশক এবং
যাবার সময় ভক্েতর সােথ আিলঙ্গনও কেরেছন। দুিদন পের েফান কের
ফারহােক ভক্তিট জানােলন, তার নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস পিজিটভ হেয়েছ
এবং েকািভড১৯ েরােগর লক্ষণ েদখা িদেয়েছ। েফান পাবার পর িনেজর
েমেয় দুিটেক আত্মীেয়র বাসায় পািঠেয় পরবর্তী েচৗদ্দিদন িতিন িনজ
গৃেহ স্েবচ্ছা িনর্বাসেন থাকেলন। এসমেয় িতিন বাইের েবর হনিন,
বাসায়ও কাউেক আসেত েদনিন। অিফসসহ প্রেয়াজনীয় সব কাজ েফােন আর
ইেমইেল েসেরেছন। েচৗদ্দিদন পেরও িতিন অসুস্থ েবাধ কেরনিন, তার
রক্ত পরীক্ষায়ও নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস পাওয়া যায়িন।
আেরকিট ঘটনার কথা বিল। জৈনক ব্যবসায়ী এক িবেদশীর সােথ িমিটং করার
পর কিদন পর েথেকই জ্বর ও প্রচণ্ড গলা ব্যথা শুরু হেলা। েখাঁজ
িনেয় জানা েগেলা, িবেদশীর শরীেরও নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস পাওয়া

েগেছ এবং িতিনও েকািভড১৯ এ আক্রান্ত হেয়েছন। েফােন ডাক্তােরর
পরামর্শমত ব্যবসায়ী েলাকিট প্যারািসটামল আর এন্িটিহস্টািমন
ট্যাবেলট েখেলন। েচৗদ্দিদন ঘের িনেজর রুেম স্েবচ্ছা িনর্বাসেন
কাটােলন। অসুস্থতার এই সমেয় অেনকগুেলা িসেনমা েদখেলন, বই পড়েলন।
েচৗদ্দিদেনর মধ্েয িতিন পুেরাপুির সুস্থও হেয় উেঠেছন।
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাসিট নতুন, তাই এ সংক্রান্ত অেনক প্রশ্েনর
উত্তরই আমােদর এখন পর্যন্ত জানা নাই। আপাতত প্রাপ্ত তথ্েযর
িভত্িতেত
আক্রান্ত
বা
সন্েদহজনক
১৪
িদেনর
এই
স্েবচ্ছা
িনর্বাসনেকই গ্রহণেযাগ্য পরামর্শ বেলই আমরা েমেন িনচ্িছ। এর কারণ
হেলা, কােরা শরীের এই ভাইরাসিট প্রেবশ করেল দুই েথেক ১৪ িদেনর
মধ্েযই েকািভড১৯ েরােগর লক্ষণ প্রকাশ েপেত পাের।
(চলেব)
জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ৪
***পরবর্তী পর্বিট সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্েব সরকার ও
নীিতিনর্ধারণী পর্যােয় করণীয় িবষেয় িলখব। পেরর পর্বিট িবেশষভােব
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, িশক্ষামন্ত্রী
দৃষ্িট আকর্ষেণর জন্য***

এবং

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ২
েনােভল কেরানা১৯ ভাইরাস এবং েকািভড১৯ িনেয় সাধারণ মানুেষর কতটুকু
জানা দরকার?
েনােভল কেরানা১৯ ভাইরাস, বৃহত্তর কেরানা ভাইরাস পিরবােরর নতূনতম

সদস্য িবধায় পিরপূর্ণ তথ্য এখেনা িবজ্ঞানীরা জানেত পােরনিন, তেব
িবশ্েবর িবিভন্ন প্রান্েত গেবষণা চলেছ। িকছু িকছু প্রেয়াজনীয় ও
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা ইিতমধ্েয েপেয়িছ। পাশাপািশ, অবাধ তথ্য
প্রবােহর এই যুেগ এই ভাইরাস িনেয় প্রচুর িবভ্রান্িতকর তথ্যও
েফসবুকসহ সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম এবং আেশপােশ ঘুের েবড়াচ্েছ।
যার ফেল মানুেষর মধ্েয এক ধরেণর িবভ্রান্িতর সৃষ্িট হচ্েছ। েয
েকান েরােগর মহামারী িনয়ন্ত্রেণ এ ধরেণর িবভ্রান্িতকর তথ্য
ক্ষিতকর কারণ হেয় দাঁড়ায়। আজেকর এই েলখায় তাই শুরুেতই িকছু ভুল
তথ্েযর ব্যাপার তুেল ধরিছ।
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস সব েদেশ, সব অঞ্চেলই ছড়ােত পাের। গরম ও
আদ্র জলবায়ুর (Hot and humid climate) এলাকায় ছড়ােব না এমন েকান
কথা নাই। শীত ও তুষারপােতর েদেশও এই ভাইরাস ছড়ােত পাের। শীেতর
ঠাণ্ডা এই ভাইরাসেক মারেত পাের না। বাইেরর আবহাওয়া যাই থাকুক না
েকন, সুস্থ মানুেষর শরীেরর তাপমাত্রা
িডগ্রী েসলিসয়ােসর মধ্েযই থােক।

সাধারণত

৩৬.৫

েথেক

৩৭

গরম পািনেত েগাসল করেল নেভল কেরানা ভাইরােসর আক্রমন েথেক রক্ষা
পাওয়া যােব বেল কােরা কােরা মেন েয ধারণা জন্েমেছ তা সিঠক নয়।
এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, মশার কামেড়ও এই ভাইরাস ছড়ায়
না। নেভল কেরানা ভাইরাস ধর্ম-বর্ণ-েগাত্র েচেন না, েয েকান
মানুষেকই আক্রমন করেত পাের।
এই কারেণ, নেভল কেরানা ভাইরাস িকভােব ছড়ায় তা জানা জরুরী। ধারণা
করা হয়, গত বছেরর িডেসম্বর মােস চীেনর উহান শহেরর েকান একটা
সামুদ্িরক মাছ ও প্রাণীর বাজার েথেক ভাইরাসিট প্রাণীর েদহ েথেক
কিতপয় মানুেষর েদেহ প্রেবশ কেরিছল। তারপর েথেক এক মানুেষর কাছ
েথেক অন্য মানুেষর কােছ ভাইরাসিট ছিড়েয়েছ।
েযভােব ভাইরাসিট মানুষ েথেক মানুেষ ছড়ােত পাের:
– সাধারণত এই ভাইরােস আক্রান্ত মানুেষর সংস্পর্েশ এেল
–
ভাইরােস
আক্রান্ত
মানুেষর
হাঁিচ-কািশেত
ছড়ােনা
ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র দানার (ড্রপেলটস) সংস্পর্েশ এেল
– ভাইরােস আক্রান্ত ব্যক্িতর হাঁিচ-কািশ িন:সৃত ড্রপেলট েকান
বস্তু বা পৃষ্ঠতেল (surface) েলেগ থাকেল অন্য েকান ব্যক্িত যিদ
তা স্পর্শ কেরন এবং পরবর্তীেত ভাইরাসযুক্ত েসই হাত িদেয় যিদ
িনেজর নাক-েচাখ-মুখ স্পর্শ কেরন তেব েসক্েষত্ের ওই ব্যক্িতর

শরীের ভাইরাসিট প্রেবশ করেত পাের। সাধারণত েকান পৃষ্ঠতেল এই
ভাইরাসিট এই ভাইরাসিট কেয়ক ঘন্টা েথেক কেয়ক িদন পর্যন্ত বাঁচেত
পাের বেল ধারণা করা হচ্েছ।
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস দ্বারা েরােগর নামকরণ করা হেয়েছ েকািভড১৯।
কােরা শরীের এই ভাইরাস প্রেবশ করেল েকািভড১৯ েরােগর লক্ষণ প্রকাশ
েপেত ২ েথেক ১৪ িদন সময় লাগেত পাের।
েকািভড১৯ েরােগর লক্ষণসমূহ:
এই েরােগর সাধারণ লক্ষণসমূহ হেলা জ্বর, ক্লান্িত এবং শুকেনা
কািশ। এছাড়াও িকছু েরাগীর ক্েষত্ের গােয় ব্যথা, সর্িদ, নাক বন্ধ
থাকা, গলা ব্যথা বা পাতলা পায়খানা থাকেত পাের। লক্ষণসমূহ সাধারণত
মৃদু আকাের শুরু হয় এবং আস্েত আস্েত বাড়েত থােক। আক্রান্ত
েরাগীেদর শতকরা আিশ ভাগই েতমন েকান িচিকৎসা ছাড়াই সুস্থ হেয়
ওেঠন। তারা লক্ষণিভত্িতত ওষুধ েযমন জ্বেরর জন্য প্যারািসটামল,
সর্িদ-কািশর জন্য এন্িট িহস্টািমন জাতীয় ওষুধ েখেত পােরন।
আক্রান্ত প্রিত ছয়জেনর মধ্েয একজেনর অবস্থা জিটল হেত পাের এবং
েদেহ শ্বাসজিনত জিটলতা হেত পাের। বয়স্ক মানুষ িকংবা যােদর উচ্চ
রক্তচাপ, হৃদেরাগ, ডায়ােবিটস, ক্যান্সার জাতীয় অসুখ আেছ, তােদর
ক্েষত্ের এই েরাগ জিটল হেত পাের। শরীের নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস
ঢুকেলই েয একজন েকািভড১৯ েরােগ আক্রান্ত হেবন, তা সত্িয নয়।
আমােদর মেন রাখা জরুরী, শরীের এই ভাইরাস প্রেবশ করেলও সবারই
শরীের েকািভড১৯ েরােগর লক্ষণ েদখা যােব না এবং অেনেকই সুস্থ
থাকেবন।
(চলেব)
জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ৩

জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ১
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস িনেয় েকন এত ভীিত!
দুিদন আেগ রূপা বাংলােদশ েথেক েফান কেরিছল। সকাল েথেক ওর জ্বর,
কািশ এবং গলাব্যথা। েস খুব ভয় েপেয়েছ, পােছ নেভল কেরানা১৯
ভাইরােস েপেয়েছ বুিঝ। েস ভেয় অস্িথর, তার েকািভড১৯ হয়িন েতা?
খুবই ভয় পাওয়া গলায় আমাের জানােলা, শুধু জ্বর নয় তার খুব
অস্বস্িতও হচ্েছ। আিম িজজ্েঞস, কেব তার জ্বর হেয়িছল অথচ অস্বস্িত
লােগিন? আিম েদেশর বাইের তার সাম্প্রিতক ভ্রমেণর ইিতহাস জানেত
চাইলাম, জানামেত েকান েকািভড১৯ েরাগীর সংস্পর্েশ িকংবা অন্য েকান
জ্বেরর েরাগীর সংস্পর্েশ এেসেছ িক না জানেত চাইলাম। সবগুেলার
উত্তরই না হওয়ায় পরামর্শ িদলাম, আপাতত অিফস ও অন্যান্য কােজ
বাইের যাওয়া বাদ িদেয় বাসায় থােকা। আর শ্বাসকষ্টসহ শারীিরক েকান
সমস্যা হেল ডাক্তােরর কােছ
জািনেয়েছ, ওর জ্বর কেম েগেছ।

েযও।

আজ

সকােল

রূপা

েফান

কের

সম্প্রিত আিবষ্কৃত নেভল কেরানা ১৯ ভাইরাস িনেয় সারা পৃিথবী
েতালপাড়। গতকাল বুধবার িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপিরচালক
েকািভড১৯এর বর্তমান অবস্থােক ‘প্যানেডিমক’ েঘাষণা কেরেছন। েকান
েরাগ মহামারী আকাের যখন একািধক েদেশ হয়, িবেশষ কের িবশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থার একািধক অঞ্চেল ছিড়েয় পেড়, তখন তােক
‘প্যানেডিমক’ বেল।
েকন কেরানা িনেয় এই ভীিত?
নেভল কেরানা১৯ ভাইরাস িনেয় সারা পৃিথবীেত জনমেন ব্যাপক ভীিত েদখা
িদেয়েছ। এই ভীিতর কারণ কী? এর আেগ একই রকেমর সার্স, মার্স েরাগ
েদখা িদেলও তা কেরানার মত এত ব্যাপ্িত পায়িন। চীন েথেক এই অসুেখ
েযভােব আমরা মৃত্যুর খবর পাচ্িছলাম, তােত শুরুেতই আতঙ্িকত েবাধ

কেরিছ। তারপর এই অসুখ ছিড়েয়েছ পৃিথবীর িবিভন্ন েদেশ। তাছাড়া,
এবােরর ভীিতর কারণসমূেহর মধ্েয অন্যতম হল, এই ভাইরাসিট আক্রান্ত
ব্যক্িতর শরীর েথেক সংস্পর্েশ আসা মানুেষর শরীের খুব দ্রুত
ছড়ায়। িচিকৎসা িবজ্ঞােনর ভাষায় আমরা যােক বিল ‘ব্যািসক
িরপ্েরাডাকশন েরিশও (িবআরআর), যা এই ভাইরােসর ক্েষত্ের অেনক
েবশী।
দ্িবতীয়ত, কােরা শরীের নেভল কেরানা ভাইরাস১৯ প্রেবশ করেল কী হয়?
এই ভাইরাস শরীের প্রেবেশর পর ওই ব্যক্িত কতটা আক্রান্ত হেবন, তা
প্রধানত িনর্ভর কের তার েদেহর েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতার উপর। একজন
সুস্থ-সবল মানুেষর েদেহ এই ভাইরাস প্রেবশ করেল েদখা যায় তার
শরীের সামান্য জ্বর বা কািশ হেত পাের, যা অেনকটা ঠাণ্ডা জ্বেরর
মত।
সমস্যা

প্রকট

হয়

যখন

আক্রান্ত

ব্যক্িতর

েদেহর

েরাগ-প্রিতেরাধ

ক্ষমতা দুর্বল হয়। েযমন কােরা যিদ অ্যাজমা বা হাপািন, ডায়ােবিটস,
উচ্চ রক্তচাপ থােক, বা ক্যান্সারাক্রান্ত েরাগী যােদর েদেহর েরাগ
প্রিতেরাধ ক্ষমতা কম, তােদর ক্েষত্ের এই ভাইরাস িনউেমািনয়াসহ
শ্বাসতন্ত্েরর নানান জিটলতা সৃষ্িট করেত পাের। অেনক বয়স্ক
মানুষেদর সাধারণত এসব অসুেখর কারেণ েদেহর েরাগ-প্রিতেরাধ ক্ষমতা
কম থােক। ফেল নেভল কেরানা ভাইরাস এেদর শরীের ঢুেক িবিভন্ন জিটলতা
ৈতরী করেত পাের, এেত অেনেকর মৃত্যু পর্যন্ত হেত পাের। েযসব েদেশ
বয়স্ক মানুেষর সংখ্যা েবশী, েসসব েদেশ তাই েকািভড১৯ েরােগ
আক্রান্েতর মৃত্যুহার েবশী হেব।
তেব এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্েযর িভত্িতেত বলা যায়, নেভল কেরানা
ভাইরােস আক্রান্ত শতকরা আিশভাগ েলাকই েকান িচিকৎসা ছাড়াই বা
সামান্য িচিকৎসায়ই ভােলা হেয় যায়। বািক ১৫-১৮ শতাংশ েলাক
হাসপাতােল বা িচিকৎসেকর তত্ত্বাবধােন েথেক িচিকৎসা িনেয় সুস্থ
হেয় ওেঠ। আক্রান্তেদর প্রায় চার-পাঁচ শতাংশ েরািগর অবস্থা েবশ
জিটল হয়, যােদর অেনেকর িচিকৎসার জন্য আইিসইউর প্রেয়াজন হেত পাের।
েকবলমাত্র দুই শতাংেশর মত মানুেষ এই ভাইরােস আক্রান্ত হেয়
মৃত্যুবরণ কের।
তেব নেভল কেরানা ভাইরােসর ব্যাপাের প্রাপ্ত সর্বেশষ তথ্েয জানা
যাচ্েছ েয, এই ভাইরাস বারবার তার জীন বদলাচ্েছ এবং এর ফেল
ক্রমাগত ভাইরাসিট আেরা ভয়ংকর হেয় উঠেত পাের। বারবার পিরবর্তেনর
ফেল নেভল কেরানা প্রিতেরােধ কার্যকর েকান ভ্যাক্িসন ৈতরী করাও

কিঠন হেয় পড়েছ।
(চলেব)
জ্বর হেলই কেরানা নয় – পর্ব ২

