
 
 

প্রিয় প্রিতামাতা, 
 

আিনারা খবরর প্রিকা ভাইরারের কথা শুরন থাকরবন।  এই প্রিঠিরত প্রিকা েম্পপ্রকি ত িাথপ্রমক তথয এবং সেই োরথ 
সকাথায় আিপ্রন আররা তথয, েতকি  প্রবজ্ঞপ্রি ও হুঁপ্রিয়াপ্রর িদান করা হরয়রে। 
 

জিকা ভাইরাস সম্পর্কে  জির্ে জেে। 

 মানষু োধারণ মিার কামড় সথরক প্রিকা েংক্রপ্রমত হয়—তরব সেরকান মিার কামড় সথরক নয়।    

 প্রিকার েংক্রমণ ঘটরে মধয ও দপ্রিণ আরমপ্ররকার অংিপ্রবরিষ, সমপ্রিরকা, কযাপ্ররপ্রবয়ান ও অনযানয স্থারন োর 

একটি তাপ্রিকা সেন্টার ফর প্রিপ্রিি কররাি অযান্ড প্রিরভনিন (CDC) করররে। বতি মান েংক্রমরণর োরথ সে ধররনর মিারক 

দায়ী করা হরয়রে, Aedes aegypti, তা এেব িায়গায় বাে করর।  েবিোম্প্রপ্রতক প্রিকা েংক্রপ্রমত স্থানগুপ্রির নাম 
cdc.gov/zika ঠিকানায় িারবন। 

 খুব োধারণ িিণগুপ্রি হরিা জ্বর, আমবাত, প্রগুঁরট বযথা, কনিাংপ্রকটভাইটিে (িাি সিাখ) ।  সবপ্রিরভাগ মানুরষর 

মৃদ ুিিণ সদখা সদয় এবং হােিাতারি োওয়ার দরকার িরড় না।   

 েপ্রদও কদাপ্রিৎ এমনটা হরয় থারক, তরব সেৌন েংেগি ও রক্তবাপ্রহত হরয় এক বযপ্রক্ত সথরক আররক বযপ্রক্তরত প্রিকার 

েংক্রমণ ঘটা েম্ভব।  োধারণ সমিারমিায় প্রিকা এক বযপ্রক্ত সথরক আররক বযপ্রক্তরত েড়ায় না।  

 প্রিকার সকান িপ্রতরষধক নাই।    
 

আপজে যজি গভে বতী হর্ে থার্কে, তাহর্ে ইউএস জসন্টাসে ফর জিিজ ি কর্রাে অ্যান্ড জির্ভেশে  (CDC) 

আপোর্ক স্বাস্থ্য জবর্শষজ্ঞগণ জেরাপি বর্ে রাে ো জিওো অ্বজি জিকা সংক্রজিত এোকাে যাত্রা স্থ্জগত 

রাখর্ত  জিার সুপাজরশ কর্র।    

প্রিকা সবপ্রিরভাগ মানরুষর িনয প্রবিজ্জনক নয়। তরব, প্রিকার কাররণ িন্মগত ত্রুটি থাকরত িারর।    
 

 েপ্রদ োত্রা প্রবিম্ব করা েম্ভব না হয়, তাহরি িথরম একিন সহিথ সকয়ার সিাভাইিাররর োরথ কথা বিুন।  
বতি মান েংক্রমরণর োরথ েুক্ত মিার ধরনটি ভীষণ আক্রমণাত্মক।  এই মিা প্রদরন এবং েন্ধ্যার শুরুরত কামড়ায়।   
EPA অনুরমাপ্রদত ইনরেক্ট প্রররিরিন্ট বযবহার করুন এবং সিরবরি সিখা প্রনসদিি সমরন িিনু।    আরগ োনপ্রিন বযবহার 
করুন, তারির প্রররিরিন্ট।  ইনরেক্ট প্রররিরিন্ট গভি বতী নারীর িনয প্রনরািদ।  িম্বা হাতা িামা ও িযান্ট িরুন।  িারমাপ্রথিন 

(permethrin/ ইনরেক্ট প্রররিরি করর এমন সকপ্রমকযাি) প্রদরয় প্রিট করা সিািক িরুন। আিনার বাো মিামুক্ত রাখরত েমথি 
না হরি মিাপ্রর বযবহার করুন।    

 আিপ্রন েপ্রদ গভি বতী হন এবং প্রিকা েংক্রপ্রমত এিাকায় ভ্রমণ করর থারকন,তাহরি আিনার সহিথ সকয়ার 
সিাভাইিাররর োরথ সোগারোগ করর জিকা জেজটং জের্ে কথা বেুে।   
 nyc.gov/health/zika এবং cdc.gov/zika/pregnancy ঠিকানায় গভি বতী নারী েম্পরকি  আররা েতকি তামূিক 
তথয সদখুন।    
 

জেউ ইেকে  জসটির্ত িশা জেবারর্ণ সাহাযয করুে।   
প্রিকা প্রনউ ইয়কি  প্রেটিরত েড়ারে না, তরব স্থানীয় মিাগুপ্রি অনয অেুখ েড়ারত িারর,  সেমন ওরয়স্ট নাইি ভাইরাে।  প্রনউ 

ইয়রকি র অপ্রধবােীরা প্রনরির কািগুপ্রি করর মিাবাাপ্রহত ভাইরাে েংক্রমণ বন্ধ্ করায় েহায়তা কররত িাররন:  

 মিা মরশুরম (িনু সথরক সেরেম্বর) েন্ধ্যায় ইনরেক্ট প্রররিরিন্ট বযবহার করুন এবং িম্বা হাতা িামা অথবা িযান্ট 

িপ্ররধান করুন।    

 িানািা ও দরিায় প্রিন িাগান অথবা সমরামত করুন।   

 ফুরির টব, নদিমা, বারকট, িুি কাভার, সিাষা িাণীর িাপ্রন খাওয়ার িাত্র, িপ্ররতযক্ত টায়ার ও িাপ্রখ স্নারনর িায়গা 
সথরক িমা িাপ্রন প্রনষ্কািন করুন।   োমানয িরম থাকা িাপ্রন িত িত মিার িন্মস্থি হরত িারর।   

 প্রনপ্রিত করুন সে বযাকইয়ারিি র িিু েথােথভারব রিণারবিণ করা ও সলাপ্ররন প্রেটান হরয়রে।  

 311 নম্বরর িরম থাকা িাপ্রনর খবর প্রদন।   
 

nyc.gov/health/zika ঠিকানায় প্রিকার েবিোম্প্রপ্রতক খবর ও প্রনউ ইয়কি াররদর িনয েতকি  প্রবজ্ঞপ্রি তথয সদখুন।   
 

প্রবশ্বস্ত,  

  
কাররমন ফাপ্ররনা  মেরি টি মেসেট, এেরি, এেরিএইচ  
িযানরেির  কপ্রমিনার  

প্রিিাটি রমন্ট অভ এিুরকিন প্রিিাটি রমন্ট অভ সহিথ অযান্ড সমন্টাি হাইপ্রিন 
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