পিচঁ ু টি ভরা চচাখ এবং
নজাং টিভাইটি
্ুইটি আা্া পবয়
‘পিচঁ ু টি ভরা চচাখ’ দ্যাজাত পললু ও চ াট বাচ্চাদ্র মদযয প্রচপত যখন তাদ্র অশ্রুনাপ ততপর
য়। আিপন চচাদখর চ াণায় পিচঁ ু টি চ্খদত িাদবন অথবা তাদ্র চচাদখর িাতা চজাড়া থা দত
িাদর।
এটা াযারণত আিনা চথদ িপরষ্কার দয় যায়, প ন্তু তাও আিনাদ পনয়পমত চভজা তু দা প্দয়
আিনার পললুর চচাখ িপরষ্কার রদত দত িাদর। িপরষ্কার, ঠান্ডা রা চ াটাদনা জ বযবার
রুন।

নাদ র উির চচাদখর চ াণা চথদ বাইদরর প্দ মুদ উভয় চচাখ িপরষ্কার রুন। প্রপতবার চমা ার
জনয িপরষ্কার তু দা বযবার রুন। চমা ার আদে এবং িদর আিনার াত যুদত ভু দবন না এবং
ংক্রমণ ড়াদনা চরায রার জনয চতায়াদ অনযদ্র চ্দবন না।
1.
আিনার পললুর চচাদখর চ াণায় ী পিচঁ ু টি আদ এবং তাদ্র চচাদখর িাতা ী চজাড়া চদে চেদ
মদন দে?
2.
পিচঁ ু টি ভরা চচাখ এ টি প্রচপত অুখ যা অপয াংল পললুর য়, আিনার স্বাস্থ্য মীর াদথ থা
বুন।
3.
ঠান্ডা রা চ াটাদনা জদ তু দা পভপজদয় উভয় চচাখ িপরষ্কার রুন।

নজাং টিভাইটি
‘পিচঁ ু টি ভরা চচাদখর’ ক্ষণেুপ অদন ময় ‘ নজাং টিভাইটি’ নাম ংক্রমদণর াদথ েুপদয়
চ া য়। নজাং টিভাইটি দ চচাদখর া্া অংল া দয় যায় এবং পনয়পমত ু্ বা
বুজ পিচঁ ু টি চবপরদয় আদত থাদ । আিপন এমন চ্খদ এবং তা যপ্ 24 ঘন্টার চবপল থাদ ,
আিনার স্বাস্থ্য মী বা পজপির াদথ চযাোদযাে রুন। এটা খুব চ াঁয়াদচ চরাে, তাই আিনার াত
যুদয় চনদবন এবং আিনার পললুর জনয আা্া চতায়াদ বযবার রদবন।

স্বাস্থ্য মীর িরামলশ
প ু পললুর চচাখ প্দয় জ িদড়। অশ্রুনাপেুপদত মাপল রদ অশ্রু িদড় চযদত িাদর চযটা
আিনার পললুর অশ্রুনাপর উির প্দ জদমপ , মাপল রদ অশ্রুনাপরও পব াল দব। এটা
রার জনয আিনার িপরষ্কার তজশ পন প্দয় াল্কা চাি প্ন এবং আিনার পললুর চচাদখর বাইদরর
প্দ র চ াণা চথদ তাদ্র নাদ র প্দ মাপল রুন। দয় মা যদর প্দন দয় বার মাপল
রুন। এ ব দরর চবপল এই মযা থা দ, আিনার পললুদ য়ত এ টি চচাদখর ডাক্তারখানায়
িাঠাদনা দব পচপ ত্ার জনয। উত্: NHS চদয়জ
উত্: DoH 2006.

