!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, উ] র^চাপ, িলভার িডিজজ, িকডিন !রাগ, !`াক, এইচআইিভ, কVাaার ইতVািদ)
!কািভড-১৯ !রােগ আ*া+েদর bcV dিঁ ক বািড়েয় !দয়।
সং1াঃ
সং1া সgহ: িবh iাCV সংCা (েকািভড-১৯) অবCান িরেপPাট- ৬৩, ২৩ মাচ P ২০২০
ü সেnহ জনক !রাগী:
ক) hাসতেoর সং*মণ জিনত !রাগীর (pর সােথ hাসতেoর !রােগর !য !কান একZ উপসগ,P !যমনকািশ, hাস কr) এবং উপসগ P st হওয়ার ১৪ িদেনর মেv !কািভড-১৯ উপwত বা সামািজক সং*মণ
আেছ এমন এলাকায় yমন বা বসবােসর ইিতহাস আেছ। (বাংলােদেশ এ ধরেনর এলাকার তািলকা
!দখেত এই িলংেক িzক কtনঃ
https://www.iedcr.gov.bd/images/files/nCoV/Today_8th.pdf
অথবা
খ) hাসতেoর সং*মণ জিনত !রাগী এবং Bিনি{ত বা স|া} !কািভড-১৯ !রাগীর সােথ উপসগ P stর
১৪ িদেনর মেv সং~েশP এেসেছন।
অথবা
গ) স• st হওয়া মারা€ক hাসতেoর !রাগী (pর ও সােথ অ+ত একZ hাসতেoর !রােগর উপসগ,P
!যমন- কািশ, hাসকr, ও হাসপাতােল ভিতPর Qেয়াজন আেছ) এবং !রাগীর উপসগ P সgেহর }া•া !কান
িবক‚ !রাগ িদেয় করা যায়না এমন !?ে<।

ü স|া} !রাগী:
ক) সেnহজনক !রাগী যার !কািভড-১৯ পরী?ার ফল অমীমাংিসত
অথবা
খ) সেnহজনক !রাগী যােক !কান কারেন পরী?া করা যায়িন।
ü Bিনি{ত !রাগী:
!য !কান উপসগইP থা„ক না !কন …াবরটরী পরী?ায় !কািভড-১৯ Qমািনত।
ü সং~েশP আসার সং1া:
স|া} বা Bিনি{ত !কািভড-১৯ !রাগীর উপসগ P stর ২ িদন †ব P হেত ১৪ িদন পয P+ !কান }ি^র
িন‡tপ সং~শP হেল:
১) স|া} বা Bিনি{ত !রাগীর ˆেখাˆিখ সং~শP- ১ িমটােরর(৩ \ট) মেv ও ১৫ িমিনেটর অিধক
সময় ধের অবCান
২) স|া} বা Bিনি{ত !রাগীর সােথ সরাসির শারীিরক সং~শP
৩) স|া} বা Bিনি{ত !কািভড-১৯ !রাগীেক যথাযথ }ি^গত Bর?া (িপিপই) }তীত সরাসির !সবা
Qদান।

৪) Cানীয় dিঁ ক িন‰পণ পব Pক অ;া; অবCা।
কােদর …াব পরী?া করা হেব?◌ঃ
ü !য !কানও সেnহভাজন !রাগীর (সং1া উপের !দŠন) !?ে< মিল„লার (আরZ-িপিসআর) পরী?া
কের COVID-19 ভাইরাস এর উপিCিত িনি{ত করা !যেত পাের। তেব পরী?াZর
কায Pকারীতা িনভPর কের সং*মেণর তী‹তার উপর, !রাগীর সং•ার উপর এবং পরী?াগােরর
স?মতার উপর। !কান !দেশর বা অŒেলর Cানীয় সং*মণ অবCা অ9সাের বা কিমউিনZ •াaিমশন
এর অবCা জানার উেŽে• সেnহভাজন !রাগীর সং1া িশিথল বা পিরবতPন হেত পাের।
ü বাংলােদেশ িক এই পরী?াZ হয়?
হV•, বাংলােদেশ বতPমােন মহাখািলC !রাগত‘, !রাগ িনয়oণ ও গেবষণা ইনি’Zউট
(আইইিডিসআর) সহ সারা !দেশ !মাট ১৭ Z …ােব পরী?াZ হয়। তেব এই পরী?াZ করার
Qেয়াজন মেন করেল সরাসির Qিত”ানZেত চেল আসার আেগ Qথেম আইইিডিসআর এর হটলাইন
না•ার ১০৬৫৫ বা জাতীয় iাCV বাতায়ন ১৬২৬৩ বা সরকাির ত–েসবা না•ার ৩৩৩ এ !ফান কtন।

হালনাগাদ তে–র জ;ঃ
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1270873/retrieve

