!কািভড-১৯ আ*া+ !রাগীর সং1া (Case Definition)◌ঃ
!কািভড-১৯ !রােগ আ*া+ অিধকাংশ মা9ষ সামা; মা<ায় !রাগ ল?েণ Aেগ BC হেয় যান তেব ১৪%
!রাগীর শারীিরক অবCা খারাপ হেয় !যেত পাের এবং অিMেজন সােপাট Pসহ হাসপাতােল ভিতP হবার Qেয়াজন
হেত পাের এবং ৫% মা9েষর শারীিরক অবCা অিতমা<ায় খারাপ হেয় যাবার কারেন আইিসইউ !ত রাখার
Qেয়াজন হেত পাের। বাধ PকV ও অ;া; দীঘ Pেময়াদী !রােগর উপিCিত (ডায়ােবZস, [দেরাগ, \স\েসর
দীঘ Pেময়াদী !রাগ ইতVািদ) !কািভড-১৯ !রােগ আ*া+েদর ]^V _িঁ ক বািড়েয় !দয়।
সং1াঃ
ü সেbহভাজন !রাগী (Suspected Case):

• cাসতেdর Qদাহ জিনত অBC !রাগী (eর এবং cাসতেdর !রােগর কমপে? একZ ল?ণ
!যমন কািশ বা cাসকf) এবং িবগত ১৪ িদেনর মােঝ Cানীয়ভােব !কািভড-১৯ ছিড়েয়
পেড়েছ এমন !কানও !দশ বা অiেল অবCান বা jমণ এর ইিতহাস আেছ অথবা
• !য !কানও cাসতেdর Qদাহ জিনত অBC !রাগী এবং িযিন িবগত ১৪ িদেন ল?ণlেলা
Qকাশ পাবার mেব P COVID-19 !রােগর আ*া+ িনিnত হওয়া বা সoাp !রাগীর
সংqেশP (নীেচ সংqেশPর সং1া !দsন; অথবা
• ltতর cাসতেdর Qদাহ জিনত অBC !রাগী (eর এবং cাসতেdর !রােগর কমপে? একZ
ল?ণ !যমন, কািশ বা cাসকf) যার হাসপাতােল ভিতP Qেয়াজন এবং যার িvিনকVাল
!Qেজেwশন িনিnতভােব অ; !কান !রাগ xারা pাyা করা যায়না।
ü সoাp !রাগী (Probable Case):
• সoাp !রাগী হল !সই সেbহভাজন !রাগী যার !?ে< !কািভড-১৯ ভাইরােসর পরী?ার
ফলাফল Bিনিnতভােব জানা যায়িন।
ü িনিnত !রাগী (Confirmed Case):
• িনিnত !রাগী হল !সই !রাগী যার !?ে< COVID-19 ভাইরােসর উপিCিত {াবেরটির
পরী?ায় িনিnত ভােব পাওয়া িগেয়েছ, িvিনকVাল ল?ণ থা|ক বা না থা|ক।
ü সংqেশP আসা pি} (Contact):
• এমন একজন pি} িযিন COVID-19 !রােগর িনিnত হওয়া বা সoাp !রাগীর
ল?ণlিল Qকাশ পাওয়ার ১৪ িদেনর মে• িন~িলিখত !যেকান একZ িবষেয়র সােথ
জিড়ত িছেলনo স€ক িনয়েম pি}গত Bর?া•লক সর‚াম (Personal Protective
Equipment) pবহার না কের COVID-19 !রাগীর সরাসির পিরচয Pা
কেরেছন।
o COVID-19 !রাগীর সােথ !কান বƒ পিরেবেশ অবCান কেরেছন) !যমন একই
কমPে?<, !„িণক?, বাসা বা সমােবশ)
o COVID-19 !রাগীর সােথ কাছাকািছ অবCােন (১ িমটােরর কম
…রে†একসােথ( jমণ কেরেছন।
কােদর {াব পরী?া করা হেব?◌ঃ

ü !য !কানও সেbহভাজন !রাগীর (সং1া উপেড় !দsন) !?ে< মিল|লার (আরZ-িপিসআর) পরী?া
কের COVID-19 ভাইরাস এর উপিCিত িনিnত করা !যেত পাের। তেব পরী?াZর
কায Pকারীতা িনভPর কের সং*মেণর তী‡তার উপর, !রাগীর সংyার উপর এবং পরী?াগােরর
স?মতার উপর।
ü বাংলােদেশ িক এই পরী?াZ হয়?
হVˆ, বাংলােদেশ বতPমােন ‰Šমা< মহাখািলC !রাগত‹, !রাগ িনয়dণ ও গেবষণা ইনিŒZউেট
(আইইিডিসআর) পরী?াZ হয়। তেব এই পরী?াZ করার Qেয়াজন মেন করেল সরাসির
Qিত•ানZেত চেল আসার আেগ Qথেম আইইিডিসআর এর হটলাইন নাŽার বা জাতীয় •াCV বাতায়ন
১৬২৬৩ বা সরকাির ত“েসবা নাŽার ৩৩৩ এ !ফান কtন।
হালনাগাদ তে“র জ;ঃ
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