COVID-19-এর সাম্প্রতিক প্রতিতিয়ায় তিক্টাতরয়া একা নয়ঃ চীফ মেতিক্কল অতফসার

তিক্টাতরয়াক্ি COVID-19-এর প্রাদুিভ াব এবং সাোতিক সংিেক্ের মকইসগুক্লার বযাপাক্র আেরা উতিগ্ন থাকতি।
িাতির অযাকটং চীফ মেতিক্কল অতফসার, এবং সকল মেট ও মটতরক্টাতরর চীফ মেলথ অতফসারক্ের অংশীিূি মচয়ার
অফ অক্েতলয়ান মেলথ মপ্রাক্টকশন তপ্রতিপাল কতেট (AHPPC) তেক্সক্ব, আতে িযথভেীনিাক্ব বলক্ি পাতর মে
তিক্টাতরয়া িাইরাস কোক্নার মপিক্ন মেসব কােভকলাপ গ্রেে কক্রক্ি িা কেনওক্য়লথ সেথভন কক্র। তিক্টাতরয়া ো
করক্ি িাক্ি আেরা প্রতিতেন এবং প্রবলিাক্ব সেথভন পাওয়া অবযেি মরক্েতি।
তিক্টাতরয়ার প্রতিতিয়া- োক্ি পরীক্ষা করা, তচতিি করা ও তবতিন্ন রাোর তিন েক্ের উপায়ট িতিি, এবং োর সাক্থ
শারীতরক দূরত্ব ও চলাক্ফরার তবতিতনক্েি েু ক্ত- েথােথ মস পন্থাটই আেরা িািীয় পেভাক্য় গ্রেে কক্র আসতি। এবং আেরা
সবাই িাতন মে, এট কাি কক্র। এই কারক্েই, অনযানয মেক্শর িুলনায়, অক্েতলয়া এই তবশ্ববযাপী েোোরীক্ি এেন পেভন্ত
লক্ষেীয়িাক্ব িাক্লা কক্র আসক্ি। িািীয়িাক্ব, আোক্ের পন্থা তিক্লা শক্ত েও, শীঘ্র েও – এবং এেন তিক্টাতরয়ার
পতরতিতিক্ি িাই করা েক্ি।
তিক্টাতরয়ার েক্িা প্রাদুিভ াব প্রিযাতশি তিক্লা, েতেও আেরা আশা কক্রতিলাে িা না েবার। একিন এতপিাতেভওলতিে
তেক্সক্ব সারা তবশ্বিু ক্ি এইচআইতি/ এইিস (HIV/AIDS), েক্ষা, ইনফ্লুক্য়ঞ্জাসে সংিােক মরাগগুক্লার তবেক্য় ৩০
বিক্রর অতিজ্ঞিায় আতে িাতন মে, আেরা একট অিযন্ত সংিােক মরাক্গর সাক্থ কারবার করতি। COVID-19-এর
উড্ডয়ক্নর িনয সাোনয উৎসােই প্রক্য়ািন, এবং এট েু বই দ্রুি তনয়ন্ত্রক্ের বাইক্র চক্ল মেক্ি পাক্র, িাই আোক্ের
প্রতিতিয়ায় আ্োক্ের দ্রুিগােী ও নেনীয় েক্ি েক্ব। এবং সম্পূ নভিাক্ব সিকভ থাকক্ি েক্ব।
সেক্য় সেক্য় মে প্রাদুিভ াব েক্ব িা আোক্ের প্রতিতিয়া পতরকল্পনায় সবসেক্য়ই তিক্লা। সু িরাং আেরা িাতন মে কী করা
প্রক্য়ািন। আেরা িাতন মেলক্বাক্নভর মকাথায় মবশীরিাগ মকইসগুক্লা আক্ি এবং মসই অনু োয়ী মকাথায় আোক্ের
প্রক্চষ্টাগুক্লা মকন্দ্রীিূি করক্ি েক্ব। অসািারেিাক্ব বৃ েত্তর একট পরীক্ষা কােভিে চলক্ি। এর উক্েশয েক্লা েি
িািািাতি সম্ভব প্রাদুিভ াব কতেক্য় তবস্তার থাোক্না। িাসোতনয়ানরা সফলিাক্ব িাই কক্রক্িন িাাঁক্ের মেক্টর উত্তর
পতিক্ে (North West)। এবং এটই তিক্টাতরয়ান েলও এেন করক্ি।
নথভ ওক্য়ে িাসোতনয়া েক্িলট শহুক্র পতরক্বক্শ বাস্তবায়ন করায় চযাক্লঞ্জ আক্ি তকন্তু তিক্টাতরয়াক্ি মে কােভিে মনয়া
েক্য়ক্ি িা েথােথ ও আনুপাতিক। এট তবজ্ঞান িারা চাতলি। বাস্তব সেক্য়র িথয ও িাক্লা গে স্বািয চচভার উপর এর
তিতত্ত, এবং এট িীবন রক্ষা করক্ব ও বাাঁচাক্ব।
অক্নক ইতিবাচক তেকগুক্লা মথক্ক মেন দৃতষ্ট না সরাই। এট এেক্না পেভন্ত সক্েোিীি মে অক্েতলয়া- ো আতে আক্গও
উক্েে কক্রতি- তবশ্ববযাপী এই েোোরীক্ি চেকপ্রেিাক্ব িাক্লা কক্রক্ি, এবং তিক্টাতরয়া এই সাফক্লযর অংশীোর।
সেস্ত কেনওক্য়লথিু ক্ি তচতকৎসা তবক্শেজ্ঞ ও রািননতিক মনিাক্ের মনয়া েু বই পতরষ্কার মকৌশলগি তনয়ন্ত্রে ও ক্ষেিার
সাক্থ েু ক্ত েওয়া সোক্ির সম্পৃ ক্তিা ও অঙ্গীকারক্ক িনযবাে, মে আেরা সারা মেক্শ কক্রানািাইরাক্সর বিক্রোক্ক
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সেিল করক্ি সক্ষে েক্য়তি। সারা তবক্শ্বর প্রাদুিভ াক্বর আকাক্রর িুলনায় তিক্টাতরয়ার প্রাদুিভ াক্বর আকার এেক্না েু বই
মিাট। তকন্তু আোক্ের েরকার, এবং আেরা দ্রুি কাি কক্রতি, আক্রা তবস্তার প্রতিক্রাি করক্ি।
এেন মেক্েিু আবার তবতিতনক্েি আক্রাতপি েক্য়ক্ি, আতে তিক্টাতরয়ানক্ের ধিেভশীল েক্ি অনুক্রাি করতি। এবং িাাঁক্ের
তনক্িক্ের স্বাক্থভ, িাাঁক্ের মেক্টর স্বাক্থভ, এবং িাাঁক্ের িাতির স্বাক্থভ োতয়ত্বপূ েভ েক্ি বলতি। তবতিতনক্েিগুক্লার কােভকাতরিা
তনিভ র করক্ব সোক্ির সবার গে স্বািয উপক্েশগুক্লা মেক্ন চলার উপর। আেরা আপনাক্ের উপর তনিভ র করতি।
এই সাম্প্রতিক প্রাদুিভ াবট শুিু তিক্টাতরয়ার সেসযা নয়। এট একট িািীয় সেসযা। এট সকক্লর সেসযা। কেনওক্য়লথ ও
অনযানয মেট ও মটতরক্টাতর মথক্ক সোয়িা মেয়া েক্ি- কক্য়ক শি তিতনক্কল ও অনযানয োফ পরীক্ষা করক্ি, তচতিি
করক্ি ও গে সম্পৃ ক্তিায় সাোেয করক্িন। আতে েু বই উৎসাতেি- এবং, আতে অবশযই বলক্বা, নু যনিে তবতিি নই – এই
িাইরাসক্ক টপকাক্নাক্ি িাতির প্রতিতিয়ায়। গুরুত্বপূেভিাক্ব, আেরা েতেও ইতিেক্িয বহুসাংস্কৃতিক সোক্ি অক্নক
কাি কক্র মফক্লতি, আেরা আোক্ের প্রক্চষ্টা আক্রা তিগুন করতি তনতিি করার িনয মে মেলক্বাক্নভর বহুসাংস্কৃতিক
অংশ মেন সঠিক বািভ াগুক্লা পায়।
আতে সকল তিক্টাতরয়ানক্ের িানাক্ি চাই মে আতে এবং আোর AHPPC-এর সেকেীরা- িাতির স্বািয ও তচতকৎসা
তবক্শেজ্ঞরা োাঁরা অক্েতলয়ার COVID-19-এ সািা মেবার শুরু মথক্ক পথপ্রেশভন কক্র আসক্িন, িাাঁরা প্রতি পক্ে
আপনাক্ের সাক্থ আক্িন- মেেন, আতে তবশ্বাস কতর, আপনার অক্েতলয়ান সাথীরাও আক্িন। আেরা এর েক্িয একসাক্থ
আতি এবং আেরা একসাক্থই এর মথক্ক মবতরক্য় আসক্ি পারক্বা। এট একট িািীয় প্রক্চষ্টা। এট সবসেক্য়ই একট
িািীয় প্রক্চষ্টা তিক্লা। িাইরাসটক্ক টপক্ক োওয়া তিক্টাতরয়ানক্েরক্ক রক্ষা করক্ব, আোক্ের সকলক্ক রক্ষা করক্ব।
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