
 

 

 

আনায শযু জ্বয লর, তায দেলয তাভাত্র 37.5˚C–এয দফশ থাকলফ। আনায শ ুক্লান্ত 
দফাধ কযলত ালয, শনষ্প্রব লত ালয, তায অযশুি থাকলত ালয, দ শিটশিলট লত ালয, তায 
ভাথায় মন্ত্রণা লত ালয অথফা অনয ফযথা ও দফেনা লত ালয এফং াশফিকবালফ অসু্থলফাধ 
কযলত ালয। ফগলরয তাভাত্রা শনন (5 ফছলযয কভ ফয়স্ক শলুেয ভলুিয দনলফন না)। মশেও 
ভলন যািলফন এই ভাগশুর শনবুি র য় না কাযণ ফগর াভানয ঠান্ডা থালক।  

জ্বয র যীলযয ংক্রভণ দযাধ কযায জনয প্রাকৃশতক প্রশতশক্রয়ায অং এফং িযািয তায দকাি 
মূ্পণি কযলত দেওয়া দমলত ালয অফয মশে আনায শ ুমলথষ্ট ান কলয এফং দভাটাভটুি সু্থ 
থালক। আনায শযু ান কযলত অশুফধা লর তালেয তাভাত্রা কভালনায দিষ্টা কযলর এই 
ঘাটশত ূযণ লত ালয। এটা কযা জযশুয মালত আনায শ ুশডাইলেলটড(শনযশুেত) না লয় 
মায়। একটি উগি শালফ, আনায শযু শশয যং াল্কা রেু ওয়া উশিত – গাঢ় রেু লর 
আনায শলুক আযও দফশ ান কযলত লত ালয। 

দছাট ফাচ্চালেয ভলধয জ্বয প্রিশরত। জ্বয াধাযণত বাইযাজশনত ংক্রাভলণয ভাধযলভ য় এফং 
শফনা শিশকত্ায় দলয মায়। মশেও, ভালঝভলধয জ্বয একটি গযুতুয অলুিয রক্ষণ লত ালয দমভন 
যলেয িযভ জীফাণজুশনত ংক্রভণ (দটিকযাশভয়া), ভতু্রতলন্ত্রয ংক্রভণ, শনউলভাশনয়া, াভ, 

দভশননজাইটি ফা অনয দছাঁয়ালি দযাগ। আনায শযু জ্বয ও পুকুশি থাকলর, আনায শজশয 
ালথ দমাগালমাগ কযনু। 

48 ঘন্টা লযও জ্বয না কভলর আনায শজশয ালথ দমাগালমাগ কযা উশিত। 

একটি অলরািালযয ঠিক লয ফা শফলেল ভ্রভণ কযায ঠিক লয আনায শযু জ্বয লর ফিো 
ডাোশয যাভি দনলফন। 

1.  
আভায াভা দেওয়া শযু গা গযভ এফং দ ফেলভজাজী। 

2. 
আশন কী শলুেয জনয শিশনভেু যাযাশটাভর শেলয়লছন? তাযা প্রিুয শযভাণ তযর োথি ান 
কযলছ তা কী আশন শনশিত কলযলছন? 

জ্বয 

যীলযয প্রাকৃশতক প্রশতশক্রয়ায অং 



3. 
তালেয যীলযয তাভাত্রা মশে 37.5˚C-এয দফশ থালক এফং না কলভ তালর আনায শজশয 
ালথ দমাগালমাগ কযনু। 

শজশ য ভযাভি
ফাশিলত একটি জ্বয ওয়া শযু দেিালানা কযায ভলয় আনায উশিত: 

• শলুক প্রিুয তযর ান কযালনা (দমিালন শ ুফা ফাচ্চালক স্তনান কযালনা য় দই দক্ষলত্র 
ফলথলক উমেু তযর োথি র ফলুকয েধু)। 

• শডাইলেলনয রক্ষণ আলছ কী না দেিনু: দবজা নযাশয ংিযা কলভ মাওয়া, ভিু শুকলয় মাওয়া, 
দিাি ফল মাওয়া, দিাি শেলয় জর না িা, দিাযা ম্লান ওয়া, শযু ভাথায নযভ জায়গা ফল 
মাওয়া। 

• দভশননজাইটিলয রক্ষণগশুর কীবালফ দেিলত য় জাননু (ষৃ্ঠা 26 দেিুন)। 

• যাশত্রলফরায় শলুক যীক্ষা কযনু। 

উত্: উত্: NICE, শপবাশয ইরলন ইন শিরলেন/2013 

এয দফশ ভালন জ্বয

ছয় ভা অনূর্ধ্ি শযুা
ফিো আনায শজশ, স্বাস্থযকভী, ডাোযিানায নাি, শফললজ্ঞ নাি ফা স্থাণীয় ডাোযিানায শজশয 
ালথ দেিা কযনু মশে আনায শযু অলুিয অনয রক্ষণ থালক, তায উলয তাভাত্রা দফশ থাকা 
এফং/অথফা আনায শযু যীলযয তাভাত্রা 37.5  C (99.5  F) ফা তায দফশ লর। 

ফি ফাচ্চালেয
াভানয জ্বয লর শিন্তা কযায শকছু দনই। আনায শ ুঅস্বাবাশফকবালফ অসু্থ লর ফা জ্বলযয 
তাভাত্রা না কভলর আনায শজশয ালথ দমাগালমাগ কযনু। 

আনায শলুক মত দফশ ম্ভফ তযর ান কযলত উত্া দেওয়া জযশুয। জর/াশন র ফ 
দথলক বার। 

তাভাত্রা কভালনায জনয
• নযাশ/যান্ট ছািা অনয জাভাকাি িলুর দপরনু। 

• ঘলযয তাভাত্রা আযাভোয়ক যািনু (18°C)। 

• আনায শলুক দফশ কলয তযর ান কযলত ফরনু (িযািয কভ শযভাণ লরও)। 

• আনায শযু জনয ঠিক ভাত্রায় শিশনভেু যাযাশটাভর ফা ইফলুপ্রালপন শেন (ভাত্রায যাভলিয 
জনয ষৃ্ঠা 6 দেিুন)। 

উত্: www.nhs.uk 

 

 


