
 
 

 

 

 

 

 

 

িচিকৎসেকর েনাটস: 

 
 
 

 

  

 সু�ভােব �মেণর েচকিল� 
আপনার �মেণর সময় সু� এবং �া�য্কর থাকেত এখােন িকছু পরামশর্ েদওয়া হল!  

িবেদেশ �মণ স�িকর্ ত আরও তেথয্র জনয্: wwwnc.cdc.gov/travel  অথবা www.headinghomehealthy.org 
 

আপনার �মেণর সমেয় 
 

① আপনার ওষুধগিল সে� িনন 
 বািড়েত থাকার সময় আপিন অনয্ েয সম� ওষুধপ� খান েসগিল সে� িনন। 

 আপনার অয্াি�-ময্ােলিরয়া ওষুধগিল সে� িনন (যিদ িনদান েদওয়া থােক)।  সম� অয্াি�-ময্ােলিরয়া ওষুধ আপনার �মেণর 
পূেবর্ শরু� করু�ন এবং আপিন িফের আসার পের চালু রাখুন: 

 িকছুই না  ডি�সাইি�ন 

 অয্ােটাভােকান-ে�াগািনল  েমফেলাকুইন 

 ে�ােরাকুইন  অনয্ানয্: _____________________ 

 

② েপাকামাকড় এবং পশর কামড় েথেকিনেজেক সুরি�ত করু�ন 
 েপাকা মাকেড়র কামড় এড়ান; কমপে� 20% DEET রেয়েছ এমন একিট পত� েরাধী ঔষধ বয্বহার করু�ন। 

 যত দূর স�ব ল�া হাতা যু� শাটর্ , ল�া পয্া�, পাঢাকা জুেতা এবং টুিপ পরু�ন। 

 আপিন জােনন না এমন েকানও পশেক �শর্ করেবন না, এমনিক তারা িনরাপদ েদখােলও নয়। 

 যিদ আপনােক েকানও পশ কামড়ায় বা আঁচড়ায় তেব সে� সে� িচিকৎসা করান। 
 

③ আপিন িক খাে�ন েস স�েকর্  সতকর্  হন 
 েবাতেল ব� এবং িসলযু� পানীয়গিল �হণ করু�ন এবং বরফ এিড়েয় চলুন।  

 স�ূণর্ রেপ রা�া করা এবং গরম গরম পিরেবশন করা খাবার খান। 

 �ায়শই আপনার হাত ধুেয় িনন বা ঘনঘন হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করু�ন। 

 যিদ আপনার �র বা র�পাত সহ েপট খারাপ হেয় থােক তাহেল আপিন অয্াি� ডায়ািরয়াল 
অয্াি�বােয়ািটক �হণ করু�ন এবং িচিকৎসা করান: 
 

 িকছুই না  অয্ািজে�ামাইিসন 

 িসে�াে�া�ািসন  অনয্ানয্: _____________________ 
 

 

④ রা�া এবং েমাটরযােন সুর�া 
 সবর্দা িসটেব� বয্বহার করু�ন। 

 আপিন যখন েকানও বাইক বা েমাটরসাইেকল চেড়ন তখন েহলেমট পরু�ন।  

 েকানও গািড় আসেছ িকনা তা দুিদেকই েদেখ িনন।  

 অিত িভেড় ঠাসা বাস ও গািড়েত চড়া এিড়েয় চলুন। 

 অনুপযু� রা�াগিলেত রাে� যান চালনা এড়ান। 
 

আপনার �মেণর পের 

 আপনার �মেণর সময় বা িফের আসার পের যিদ আপনার �র হয় তেব িচিকৎসা জিনত েসবা �হণ করু�ন। 

 �মণকােল যিদ আপিন সাংঘািতক রকেমর অসু� হেয় পেড়ন বা আঘাত েপেয় থােকন, তাহেল েহলথ েকয়ার ে�াভাইডােরর সােথ েযাগােযাগ করু�ন। 

 


