কেরানাভাইরাস (SARS-CoV-2) ও *কািভড-১৯ িক?
কেরানাভাইরাস (CoV) হে0 ভাইরাস1িলর এক4 5হৎ পিরবার যা সাধারণ সিদ = কািশ *থেক @A কের
মারাCক অEখ করেত পাের, *যমন Middle East Respiratory Syndrome (MERSCoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) এবং *কািভড১৯ (COVID-19)। কেরানাভাইরােসর অেনক1েলা Jজািতর মােঝ ৭4 Jজািত মানবেদেহ *রাগ OিP
কের যার মােঝ SARS-CoV-2 অQতম। কেরানাভাইরাস1িল Rেনা4ক, যার অথ = তারা Jাণী *থেক
মাTেষর মেV সংWমণ করেত পাের।
COVID-19 নামক *রাগ OিPকারী SARS-CoV-2 কেরানা ভাইরাস এক4 নXন Jজািত যা
ইিতYেব = মানব শরীের *দখা যায়িন। এ4 এক4 এনেভলপড, পিজ4ভ *স[, িসে\ল ]^া_ আরএনএ
ভাইরাস।
ইিতহাস:
২০১৯ সােলর িডেসcের চীেনর eেবই Jেদেশর উহান শহের এ^া4িপক^াল িনউেমািনয়ার *বশ কেয়ক4
সতক=বাত=া িবh iাj^ সংjােক (WHO) *দওয়া হেয়িছল। পরবতlেত এ বছর জাTয়ারী মােসর Jথম
সmােহ চীনা কnপ= o িনিpত কেরেছ *য তারা এক4 নXন ভাইরাস সনাq কেরেছ এবং এই ভাইরাস4 এক4
নXন ধরেনর কেরানভাইরাস। এই নXন ভাইরাস4র অjায়ীভােব নামকরণ করা হেয়িছল "2019nCoV"।
বত=মােন এই ভাইরাস4র নXন নামকরণ করা হেয়েছ Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 বা SARS-CoV-2 । এই ভাইরাস rারা OP *রােগর নামকরণ
করা হেয়েছ Coronavirus Disease (COVID-19)।

২০২০ সােলর ৩০ জাTয়াির এ *রােগর আউটেuকেক Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC) িহেসেব *ঘাষণা করা হয় এবং ১১ মাচ =, ২০২০ তািরেখ
িবh iাj^ সংjা COVID-19 *ক wবিhক মহামারী (Pandemic) িহেসেব *ঘাষনা করা হয়।
সাধারনভােব *কািভড-১৯ এর লoণঃ
-ভাইরাস শরীের *ঢাকার পর সংWমেণর লoণ *দখা িদেত সাধারনত Jায় ২-১৪ িদন লােগ
-েবিশর ভাগ *oে{ Jথম লoণ |র (১০০ িড}ী ফােরনহাইট বা ৩৮ িড}ী *সলিসয়ােসর *বিশ)
-এছাড়া @কেনা কািশ/ গলা •থা হেত পাের
-hাসকP/ িনউেমািনয়া *দখা িদেত পাের
-অQাQ অEjতা (ডায়ােব4স/ উ‚ রqচাপ/ hাসকP/ ƒদেরাগ/ িকডনী সম„া/ক^া[ার ইত^ািদ) থাকেল
অর…ান *ফইিলওর হেত পাের।
*যভােব ছড়ায়ঃ
কেরানা ভাইরাস মাTেষর †স†েস সংWমন ঘটায়;
• hাসতে‡র মাVেম (হˆিচ/কািশ/কফ/সিদ =/‰X) এবং

• আWাŠ •িqর সং‹েশ= আসেল একজন *থেক আেরকজেন ছড়ায়
Œলত ভাইরাস4 ছড়ায় আWাŠ •িqর †স†স *থেক উৎপ• Jদাহ কণা (*রসিপেরটির Žপেলট) এর মাVেম
যা হˆিচ বা কািশর সােথ আWাŠ •িq *থেক ১ িমটার (৩ †ট) •রে• *যেয় পেড়। এই *রসিপেরটির Žপেলট
এর সং‹েশ= আসেল *যমন আWাŠ •িqর ১ িমটার •রে•র কেম অবjান করেল বা Žপেলট ছিড়েয় পড়া
*কান তল (সারেফস) বা •বহা‘= সাম}ী (*যমন *টিবল, *চয়ার, দরজার হাতল ইত^ািদ) হাত িদেয় ধরেল
এবং খািল হােত নােক ’েখ বা *চােখ হাত িদেল ভাইরাস4 সংWমণ ঘটােত পাের।

