
গর্ভ বতী মহিলাদের জন্য তথ্য : কদরান্ার্াইরাস সংক্রান্ত জরুরী 
অবস্থা 
কদরান্ার্াইরাদসর সময় গর্ভ াবস্থা 
হিয় সম্ভাবয মা ও বাবা, 
বতভ মাদন্র অহন্হিত ও উদেদগর সমদয়ও আমাদের হিহকৎসক ও 
হমডওয়াইফবৃন্দ আপন্াদের হিহকৎসাদসবা সহুন্হিত করার জন্য সবভাহিক 
যদের সাদথ্ তাদের কতভ বয পালন্ কদর যাদে। অত্র িাসপাতালটি মাদে 
জদুসহিন্া র্াহিহন্ হিদসদব শ্রেণীবদ্ধ িদলও লাৎহিও অঞ্চল কতৃভ ক 
অন্ুদমাহেত িয়(ASL RM2), শ্রযখাদন্ বতভ মান্ জরুরী অবস্থায় গর্ভ বতী 
মহিলাদের হবদেষদের হর্হজট ও গর্ভ াবস্থার ইদকাগ্রাহফ হন্হিত করার 
পাোপাহে তাদের জন্য ডায়াগন্হিক লযাবদরটহরও স্থহগত ন্য় শ্রসটিও 
আশ্বস্ত করা িদে। 

সবভো আদরা সুরহিত থ্াকার জন্য ও র্াইরাদসর হবস্তার শ্ররাদি আমাদের 
সদবভাচ্চ রূ্হমকা পালদন্র লদিয হকিু সািারণ সাবিান্তা অবলম্বদন্র জন্য 
আপন্াদের িহত হবন্ীত অন্ুদরাি জান্াদন্া যাদে : 

• বহিিঃহবভর্াদগর হর্হজদটর হেন্ হন্িভাহরত সমদয়র অদন্ক আদগ ন্া এদস 
যথ্াসমদয় আসুন্ 

• আপন্াদের সঙ্গীদক বহিিঃহবভর্াদগর বাইদর অদপিা করদত বলুন্ 

• পদূবভাক্ত পহরদষবাগুদলা বুহকং শ্রেয়ার জন্য ০৬ ২৪২৯১৩৯৭ এই ন্ম্বদর 
শ্রফান্ করদত পাদরন্। 

গর্ভ াবস্থায় শ্রকউ িাসপাতাদলর জরুরী হবর্াদগ আসদল অবেযই যথ্াযথ্ 
বযবস্থার মািযদম তার িদয়াজন্ীয় হিহকৎসার হন্িয়তা িোন্ করা যাদে, 
হবদেষ কদর যাদের গর্ভ াবস্থার একেম শ্রেষ পযভায় তাদের জন্য “ফাি শ্রেক 
অদস্তহত্রদকা” পদ্ধহত অবলম্বন্ করা িয় - যার মািযদম জরুরী হবর্াদগর 
ন্াদসভর িাথ্হমক কাযভাবলী(হত্রয়াদজ) সম্পি করার সাদথ্ সাদথ্ই গর্ভ বতী 
মহিলাদক সংহিষ্ট অদস্তহত্রকার আওতায় হন্হেভ ষ্ট ওয়াদডভ  সরাসহর পাঠিদয় 
শ্রেয়া িয়। আমাদের িাসপাতাল িহতরিার জন্য পথৃ্ক হন্রাপে বযবস্থা 
োরা সংগঠিত, অথ্ভাৎ আমরা আমাদের কমভকতভ া ও শ্ররাগী  এবং অন্াগত 



হেশু সবার হন্রাপত্তার জন্য পথৃ্কর্াদব িস্তুত। বযহক্তগত িহতরিামূলক 
যথ্াথ্ভ শ্রপাষাক পহরিান্পবূভক(হডহপই/হডজপদজটিদর্া হে িদতৎহিয়দন্ 
ইহন্দহর্েয়ুাদল) শুিুমাত্র বাচ্চার জদের সময় বাবা শ্রলবার রুদম ঢুকদত 
পারদবন্, তদব শ্রসদিদত্র উদেখয শ্রয, তার আদগ বাবার েরীদরর তাপমাত্রা 
শ্রমদপ শ্রেখা িদব এবং শ্রকান্ক্রদমই উক্ত সমদয় বাবাটির কাহে, গলা বযথ্া, 
শ্বাসতদের সংক্রমণজহন্ত শ্রকান্ লিণ থ্াকদত পারদবন্া।  

অপরহেদক র্হতভ  থ্াকা শ্ররাগী পহরেেভদণর জন্য সন্ধ্যা ১৮.৩০ িদত ১৯.৩০ 
এর মদিয শুিুমাত্র একজন্ অল্প সমদয়র জদন্য শ্ররাগীর রুদম িদবে করদত 
পারদবন্, তদব এদিদত্রও ওয়াদডভ র ন্াসভ কতৃভ ক পহরেেভণকারীর েরীদরর 
তাপমাত্রা শ্রমদপ শ্রেখাসি অন্যান্য লিণসমূিও শ্রিক করা িদব। উদেখয শ্রয, 
পহরেেভণকারীদক অবেযই িহতরিামূলক িাতদমাজা ও মাস্ক পহরিান্ 
করদত িদব। শ্রয সকল েেভণাথ্ী ওয়াদডভ  িদবে করদব তাদের ন্াম শ্ররাগী 
হন্দজই িহতহেন্ িহতরিা কমীদের অবগত করদবন্। তদব শ্ররাগী কতৃভ ক 
িেত্ত েেভণাথ্ীদের মদিয যহে কাদরা মাদে জ্বর, কাহে, ঠান্ডা, গলা বযথ্া ও 
শ্বাসতদের সংক্রমণজহন্ত শ্রকান্ লিণ পহরলহিত িয় তািদল তাদক ওয়াদডভ  
িদবে করদত শ্রেয়া িদবন্া(এমন্হক এগুদলার মদিয শ্রযদকান্ একটি উপসগভ 
থ্াকদলও)।কদরান্ার্াইরাদসর হবস্তার শ্ররাদির জন্য, সংক্রমণ হ্রাদসর জন্য 
শ্ররাগীসি সকদলর সাহবভক সিায়তা আো করা যাদে।  

গর্ভ কালীন্ শ্রকাসভ ও ন্বজাতদকর শ্বাসিশ্বাস অবদরািমুক্ত শ্রকাসভ আপাতত 
সামহয়কর্াদব স্থহগত করা িদলা। পরবতীদত শ্রকাসভ শুরু িওয়ার সময় 
িাসপাতাদলর ওদয়বসাইদট িকাে করা িদব। গর্ভ কালীন্, িসবকালীন্ ও 
বুদকর েিু খাওয়াদন্া সংক্রান্ত শ্রযদকান্ অস্পষ্টতা েরূীকরদণর জন্য 
হন্ম্নহলহখত ঠিকান্ায় শ্রমইল করদত পাদরন্ : 
ginecologia.vannini@figliesancamillo.it বা হন্দম্নাক্ত 
ন্ম্বরসমূদি শ্রফান্ করদত পাদরন্ : ০৬ ২৪২৯১৩৫৬ - ০৬ ২৪২৯১৩৫৭ - 
০৬ ২৪২৯১২৪৫। 

কদরান্ার্াইরাদসর মিামারীদক শ্রকান্ক্রদমই অবমূলযায়ন্ করা উহিত ন্য়; 
হকন্তু আমরা হন্হিত শ্রয, আমরা আমাদের িুড়ান্ত িদিষ্টা িাহলদয় যাহে 
যাদত আপন্ারা আপন্াদের গর্ভ াবস্থা হিন্তামুক্তর্াদব পাহড় হেদত পাদরন্। 
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