ধিকুনগুধনয়া বুররটিন
ংখ্যা ৪৮ তাধযখঃ ২১ অগস্ট ২০১৭ ফাভফায
ধিধকৎা কযরত াযরফন। তরফ
ধিকুনগুধনয়া ফযারগয প্রধতরফদন
য
এআ ফছরয (৯ এধপ্রর রত
২১ অগস্ট, ২০১৭ মন্ত)
ধিকুনগুধনয়া ফযাগ নারেয জন্য অআআধডধঅয এ প্রাপ্ত যরেয
নমুনা যীক্ষায় ধিকুনগুধনয়ায় অক্রারন্তয ংখ্যাঃ
ভারয নাভ
ধধঅয যীক্ষায়
ধনধিত ফযাগীয ংখ্যা
এধপ্রর
১০
ফভ
২৮৫
জুন
২২৬
জুরাআ
৩৫৭
অগস্ট
৮২
যরভাট
ফ
৯৬০
ঢাকা রয ফধস্থ্ত ধফধবন্ন াাতারর ধিধকৎা ফনয়া ম্ভাব্য
ধিকুনগুধনয়া ও ধিকুনগুধনয়া যফতী অর্থ্ যারধজয়া ফযাগীয ংখ্যা
য
(১২.০৫.২০১৭ রত ২১.০৮.২০১৭ খ্ীঃ দুপুয ৩.০০ টা মন্ত)
াাতাররয নাভ

ফযাগীয ংখ্যা

ঢাকা ফভধডরকর কররজ াাতার
স্যায ধরমুল্লা ফভধডরকর কররজ
াাতার ও ধভটরপাড য াাতার
ীদ ফাযাওয়াদী াাতার ও
ফভধডরকর কররজ াাতার
ীদ ভনসুয অরী ফভধডরকর কররজ
াাতার
মুগদা ফভধডকার কররজ াাতার
ঢাকা ধশু াাতার
আউনাআরটড াাতার
যারাররা াাতার
ফডল্টা াাতার
ন্যান্য ফফযকাযী াাতার/ ধিধকৎক
অআআধডধঅয

ফ যরভাট

াাতারর বধতয রত রফ।

 উষ্ণ ধযরফর মাপ্তয ধফশ্রাভ ধনরত রফ
 স্যাাঁতরেঁরত ধযরফ ধযায কযরত রফ
 ঠাণ্ডা ফেঁক ধগযা ব্যথা ফা ধগযায অযও ক্ষধত ওয়া কভারত






৩৮৭৯
১৮১৭



২১১৬
৯
১৩১
৯১
৪৬৭
১৯৭
২৫৫
৫৪৭
২০১৭
১১৫২৬

ধিকুনগুধনয়ায় অক্রান্ত ফযাগীয ধনজ ফাধিরত ধিধকৎা ব্যফস্থ্া
মারদয মৃদু (থ যাৎ ল্প জ্বয, ল্প ধগযায় ব্যাথা) ফথরক ভাঝাযী
(ল্প ফথরক ফফধ ধযভারণ একবারফ জ্বয, ভাঝাযী ধযরণয
ধগযায় ব্যথা ফা ফপারা) সুস্থ্তা অরছ তাযা ধনজ ফাধিরত

ভাযাত্মক সুস্থ্তায ফক্ষরে




ারয
তা ফা ধধক গযভ ধগযা ব্যথা ফাধিরয় ধদরত ারয
ধযশ্ররভয কাজ ফথরক ধফযত থাকরত রফ
অরযাগ্য রারবয ভয় াল্কা ব্যায়াভ ফা ধপধজওরথযাধ ফনয়া
ফমরত ারয
প্রচুয ধযভারণ াধন ান ও আররকররারাআট (খধনজ রফণ)
ান কযরত রফ (অনুভাধনক ২৪ ঘন্টায় ২ ধরটায তযর,
রফণ)
মধদ ম্ভফ য় তরফ ২৪ ঘন্টায় কতটুকু প্রস্রাফ য় তায
ধরফ যাখরত রফ এফং তা ২৪ ঘন্টায় ১ ধরটারয ফফধ
রত রফ
জ্বয থাকরর এফং মধদ ফকান
ব্যধেয পূফ য ফথরক মকৃৎ
(ধরবায) ফা বৃরেয (ধকডধন) ফযাগ না থারক তরফ
প্যাযাধটাভর টযাফররট ৫০০ ধভধরগ্রাভ রফ যাচ্চ ২ টা
টযাফররট ধদরন ৪ ফায খাওয়া ফমরত ারয
ধনজ ফথরক ফকান ওষুধ ফমভন যাধধযন ফা ব্যথানাক
ওষুধ খাওয়া মারফ না
চুরকাধনয জন্য এধন্টধস্টাধভন জাতীয় ওষুধ খাওয়া ফমরত
ারয

কখন ডাোরযয যাভ য ধনরত রফ –








জ্বয মধদ ৫ ধদরনয ফফধ য়
নীয় ব্যাথা
ফদরয ওঠা-ফায াথ যরকযয ভয় ভাথা ফঘাযা
াত া ঠাণ্ডা রয় ফগরর
প্রস্রারফয ধযভাণ করভ মাওয়া
িাভিায নীি রত ফা যীরযয প্রাকৃধতক ফকান যন্ধ্র
(নাক/মুখ/কান/ফিাখ/ায়খানায যাস্তা/ প্রস্রারফয যাস্তা/
ফমাধনথ) রত যেক্ষযণ
 ধফযত ফধভ রর

স্বাস্থ্য ধধদপ্তরযয টরাআন ১৬২৬৩ নম্বরয স্বাস্থ্য ফাতায়রন ধিকুনগুধনয়া ধফলরয় ২৪ ঘন্টা তথ্য ারফন
ধিকুনগুধনয়া ন্মরে ধফস্তাধযত জানরত এআ ওরয়ফাআ ধবধজট করুন

–www.iedcr.gov.bd থফা টরাআনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফপান করুন

।

