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NSW Health

‘Long COVID’-এর উপসর্গ, ক�োথোয় সহোয়তো চোইতত হতে এেং �ীভোতে নিতেত� রক্ো �রতেি কস সম্পত�্গ  
েোিুি।

দীর্ঘ COVID কি?

COVID-19, অন্যান্ অননক ভযাইরযানের মন�যা, স্যায়ী/চলমযান উপের্গ ত�রর করন� পযানর।

রিশ্ব স্যাস্্ েংস্যা দ্যারযা রনম্নরূনপ long COVID-কক েংজ্যারয়� করযা হনয়নে:

একটি অেুস্�যা যযা এমন কলযানকনের মন্্ ঘনে যযানের েম্যাি্ িযা রনরচি� SARS-CoV-2 (COVID-19) েংক্রমনের ইর�হযাে 
রনয়নে; েযা্যারে� COVID-19  হওয়যার ৩ মযানের মন্্ �যানের লক্ষে এিং প্রভযাি কেখযা যযায় এিং যযা কমপনক্ষ ২ মযাে স্যায়ী 
হয়।

Long COVID-এর জন্ ককযান পরীক্ষযা কনই। এটি রনে্গয় করযার জন্, ডযাক্যারনের অন্যান্ অেুস্�যানক িযাে রেন� হনি যযা 
অনুরূপ উপের্গ প্রের্গন কনর।

অনননকর মন্্ COVID-19 হওয়যার পনর কনয়ক েপ্যাহ ্নর উপের্গ চলন� থযানক, কযমন কযারর িযা ক্যারতি। যযাইনহযাক, কিররর ভযার 
কলযানকরই long COVID হয় নযা।

Long COVID-এর উপসর্ঘগুল�ো িী িী?

Long COVID-এর উপের্গগুনলযার মন্্ রনয়নে:

• ক্যারতি

• শ্বযােকষ্ট িযা শ্বযাে রনন� অেুরি্যা

• স্মৃর�ররক্, একযাগ্র�যা িযা ঘুনমর েমে্যা

• একেযানযা কযারর

• িুক ি্যাথযা

• কথযা িলন� অেুরি্যা

• কপরী ি্যাথযা

• রন্ধ িযা স্যাে হযারযাননযা

• রিষণ্ণ�যা িযা উনদ্র

• জ্বর।

ররশুনের মন্্, প্র্যান� রননম্নর উপের্গগুনলযা অতিভ্্গ ক্ থযানক:

• কমজযানজর পররি�্গ ন

• ক্যারতি

• ঘুনমর েমে্যা।

Long COVID (দীর্ঘ কিোকিড)

উপসর্ঘ, সমর্ঘন এবং িীিোলব কনলেলি রক্ো িরলবন
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Long COVID-এর উপের্গগুনলযা হযালকযা িযা গুরু�র হন� পযানর এিং কলযানকরযা এক িযা একযার্ক উপের্গ অনুভি করন� পযানর।

Long COVID এিং এর েযানথ �্লনীয় অেুস্�যার মন্্ পযাথ্গক্ করযা কঠিন হন� পযানর, কযমন েীঘ্গস্যায়ী ক্যারতি, হযাে্গ িযা স্যায়রিক 
েমে্যা। অ�এি, আপরন যরে উরদ্গ্ন হওয়যার মন�যা ককযাননযা উপের্গ লক্ষ্ কনরন �যাহনল আপনযার ডযাক্যানরর েযানথ পরযামর্গ করযা 
অ�্তি গুরুত্বপূে্গ।

িোরও long COVID হওযোর সম্োবনো িতটুিু?

ক�জন কলযাক long COVID-এ ভ্রনে �যা অজযানযা। যযাইনহযাক, এটি েম্ি� প্রর� ২০ জননর মন্্ একজননরও কম।

এমন অননক রজরনে রনয়নে যযা একজন ি্রক্র long COVID হওয়যার ঝঁুরক পররি�্গ ন করন� পযানর:

• টি�ো�রণ - এটির েম্যািনযা কম কয একজন টিকযাপ্রযাপ্ ি্রক্ long COVID করযানর আক্রযাতি হনি।

• COVID-19-এর রূপ - COVID-19-এর রিরভন্ন রূপ একজন ি্রক্র long COVID পযাওয়যার েম্যািনযানক প্রভযারি� করন� 
পযানর। উেযাহরেস্রূপ, Delta কভররনয়নটের �্লনযায় Omicron কভররনয়নটে long COVID হওয়যার েম্যািনযা কম।

• আপিোর েয়স এেং নিঙ্গ - অল্পিয়েী মযানুষ এিং পুরুষনের long COVID হওয়যার েম্যািনযা কম।

• অন্তনি্গনহত স্োতথ্যের অেথ্ো - উচ্চ রক্চযাপ, ডযায়যানিটিে, স্থূল�যা এিং হঁযাপযারনর মন�যা রকেু পূি্গ-রিে্মযান করযানর আক্রযাতি 
কলযানকনের long COVID হওয়যার েম্যািনযা কিরর।

Long COVID িতকদন স্োযী হয?

Long COVID েযা্যারে� ৩ কথনক ৪ মযানের মন�যা স্যায়ী হয়, �নি এটি পররি�্গ ন হন� পযানর।

অল্প েংখ্ক কলযাক long COVID করযানর আক্রযাতি হন� পযানর যযা �যানের ফুেফুে, হযাে্গ, রক্ জমযাে িঁযা্যার উপর প্রভযাি কফনল িযা 
ডযায়যানিটিে হন� পযানর।

Long COVID-এর েন্য আকম িীিোলব স্োস্্যলসবো কপলত পোকর?

Long COVID প্রন�্কনক রভন্নভযানি প্রভযারি� কনর। েু�রযাং, এটি গুরুত্বপূে্গ কয আপরন একজন ডযাক্যানরর েযানথ কথযা িলুন।

িযার়িন� উপের্গগুনলযা কীভযানি পররচযালনযা করনিন কে েম্পনক্গ  একজন ডযাক্যার আপনযানক রযাইড করনিন িযা আপনযানক 
একজন রিনরষনজ্র কযানে পযাঠযানিন।

কিিোলব আকম long COVID করলি কনলেলি রক্ো িরলত পোকর?

Long COVID কথনক রননজনক রক্ষযা করযার েনি্গযাত্তম উপযায় হল COVID-19-এ েংক্ররম� নযা হওয়যার কচষ্টযা করযা।

আপরন COVID রনরযাপে আচরেগুনলযা অনুরীলন কনর রননজনক রক্ষযা করন� েহযায়�যা করন� পযানরন:

• টিকযা রননয় হযালনযারযাে থযাকুন

• উপের্গ থযাকনল পরীক্ষযা করযান

• িনু্ধনের েযানথ এিং পররিযানরর েযানথ িযাইনর িযা ভযাল িযায়ু চলযাচল স্যানন কেখযা করুন

• কযেি পযািরলক কলেনে রযারীররক েরূত্ব িজযায় রযাখন� পযারনিন নযা, কেখযানন মযাস্ক পরুন 

• রনয়রম� আপনযার হযা� ক্ৌ� করুন িযা ে্যারনেযাইজ করুন।
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