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Media Release
৩০শে জনু ২০২২

ফ্লু ’র জন্য হাসপাতালে ভরততির হার বেল়ে যাওযায রিশুলের টিকা 
বেওযার জন্য োো-মালযলের প্ররত আহ্ান জানালনা হলছে

ফ্লু তে আক্রান্ত হত়ে হরাসপরােরাতের ও়েরার্ড  এবং ইনতেনসসভ শে়েরার ইউসনতে (ICUs) ভসে্ড  হও়েরা সেশুতের সংখ্রা দ্রুে 
বৃসধি পরাও়েরা়ে বরাবরা-মরাতে ছ়ে মরাস বরা েরার শবসে ব়েসী সেশুতের ইনফ্লু ত়েঞ্রার টিেরা শেও়েরার জন্ অনুতররাধ েররা হতছে।   

প্রধরান সেশুতররাগ সবতেষজ্ঞ ও ইমরাতজ্ডসসি সিসজসে়েরান ররাঃ Matthew O’Meara বতেন, এই বছতরর ফ্লু  শমৌসুম খুব 
েরাডরােরাসড এতসতছ এবং এসপ্রে মরাস শেতে প্ররা়ে ৭০০ সেশু সসরসন সিেতরেনস হসসপেরােস শনেও়েরাে্ড  (SCHN) এ 
শসবরার জন্ ভসে্ড  হত়েতছ।

ররাঃ O’Meara বতেন “ফ্লু  সেশুতের মতধ্ খুব গুরুের হতে পরাতর। যসেও শবসেরভরাগ শষেতরেই সরাধরারণে হরােেরা হ়ে, েতব 
এই বছর এখন পয্ডন্ত ২৩ জন সেশুর ICU শে যত্নের প্রত়েরাজন হত়েতছ, শেউ শেউ গুরুের বুতের সংক্মণ, পসরবসে্ড ে 
শিেনরা, সখঁিুসন এবং হরাতে্ডর প্রেরাতহর মতেরা গুরুের জটিেেরার সম্ুখীন হত়েতছ”।

সেসন বতেন, “ SCHN -এ আমররা শেখসছ, COVID-19-এর শিত়ে প্ররা়ে িরারগুণ শবসে সেশু ফ্লু  সনত়ে হরাসপরােরাতে ভসে্ড  
হত়েতছ।”

ইনফ্লু ত়েঞ্রার টিেরা NSW-এ ১৭ই জেুরাই পয্ডন্ত সজসপ এবং িরাতম্ডসসগুতেরাতে ছ়ে মরাস বরা েরার শবসে ব়েসী প্রতে্তের 
জন্ সবনরামূতে্ পরাও়েরা যরাতব। পঁরাি বছতরর েম ব়েসী সেশুতের জন্ টিেরা শুধুমরারে সজসপতের েরাতছ শে়েরা যরাতব।

ররাঃ O’Meara বতেন , “NSW-এ টিেরা শন়েরার উপযুক্ত  সেশুতের প্রসে পঁরািজন মতধ্ মরারে এেজন এই বছর 
ইনফ্লু ত়েঞ্রার টিেরা সনত়েতছ এবং আমরাতের সসে্ই এই সংখ্রা বরাডরাতনরা েরেরার। িরাতম্ডসস এবং সজসপতের েরাতছ প্রিুর 
পসরমরাতণ টিেরার স্টে আতছ এবং টিেরা শন়েরার জন্ এখতনরা খুব শবসে শেসর হ়েসন”।

“সেশু এবং েবু্ডে শররাগ প্রসেতররাধ ষেমেরাসম্পন্ন সেশুররা শ্রাসযত্রের অসুস্থেরার জন্ ঝঁুসেপূণ্ড, সবতেষে ফ্লু র মতেরা 
ভরাইররাতসর জন্, েরাই এখনই সম়ে টিেরা শন়েরার। যসে আপনরার সেশুর ব়েস ছ়ে মরাতসর েম হ়ে এবং এতে েতর ফ্লু র 
টিেরা শনও়েরার জন্ খুব েম ব়েসী হ়ে, েতব েরাতের রষেরা েররার সতব্ডরাত্তম উপরা়ে হতেরা েরাতের পসরবরাতরর প্রতে্তের 
সম্পূণ্ড টিেরা শন়েরা।”

ব্রসকিওেরাইটিতসর মতেরা অন্রান্ ভরাইররাে সংক্মণগুতেরাও বরাডতছ, েরাই সঠিে সমত়ে সঠিে যত্ন গ্রহণ েররা এই েীতে 
সেশুতের সনররাপে এবং সুস্থ ররাখরার মূে িরাসবেরাঠি।

ররাঃ O’Meara বতেন “এই েীতে ফ্লু র েষেণগুতেরার জন্ বরাবরা-মরাতে সেে্ড  েরােতে হতব। েরাসে, নরাে সেত়ে পরাসন 
পডরা বরা জ্বতরর মতেরা শবসেরভরাগ উপসগ্ডগুতেরা প্রিুর পসরমরাতণ পরানী়ে গ্রহণ, সবশ্রাম শন়েরা এবং প্রাররাসসেরামে বরা 
আইবুতপ্ররাতিতনর মতেরা ব্েরা উপেতমর ঔষধ সেত়ে বরাসডতে সনররাপতে সন়ে্রেণ েররা শযতে পরাতর।”
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“যসে বরাবরা-মরা উসবিগ্ন হন, েতব েরাতের সজসপর সরাতে শযরাগরাতযরাগ েররা উসিে বরা ব্বহরাসরে স্রাস্থ্ পররামতে্ডর জন্ 
Healthdirect’s এর ২৪-ঘন্রা হেেরাইন ব্বহরার েররা উসিে। যসে আপনরার সন্তরাতনর শ্রাস সনতে েষ্ট হ়ে, বুতে ব্েরা বরা 
সখঁিুসনর মতেরা গুরুের সমস্রা হ়ে েতব ট্রিপে সজতররাতে (000) েে েরুন।”

এই েীতে ভরাইররাতসর সবস্রার শররাধ েররার শষেতরে শছরাে শছরাে সজসনসগুতেরা এেটি বড পরাে্ডে্ তেসর েরতে পরাতর। 
প্রতে্তেই সনতজর এবং অতন্র ঝঁুসে হ্রাস েরতে সহরা়েেরা েরতে পরাতরন: 
 

• অসুস্থ হতে বরাসডতে শেতে, সররাসসর COVID-19 পরীষেরা েতর এবং শসল্ফ-আইতসরাতেে েতর 

• আভ্ন্তরীণ স্থরাতন বরা শযখরাতনই েরারীসরে েরূত্ব বজরা়ে ররাখরা েঠিন, শসখরাতনই মরাস্ক পতর 

• শখরােরা েরজরা এবং জরানরােরা সহ ভরাে বরা়েুিেরািে েরতে পরাতর এমন বড স্থরাতন বরা বরাইতর জড হত়ে 

• ভরাে স্রাস্থ্সবসধ অনুেীেন েতর শযমন প্ররা়েেই হরাে শধৌে েতর বরা স্রাসনেরাইজ েতর 

• েবু্ডে সপ্র়েজনতের সরাতে শেখরা েররার আতগ বরা বড সমরাতবে ও অনুষ্রাতন যরাও়েরার আতগ COVID-19  এর জন্ 
এেটি র্রাসপর অ্রাসন্তজন পরীষেরা েতর 

• টিেরা সনত়ে আপ েু শরে শেতে - ফ্লু  এবং COVID-19 উভত়ের জন্ই। 

ফ্লু  টিকা সম্পলকতি  তল্্যর জন্য, www.nsw.gov.au/vaccination  এ বেখুন  

এই িীলত োচ্ালের যত্ন বনওযার রেষলয সাধারণ পরামলিতির জন্য,  
www.schn.health.nsw.gov.au/winter এ বেখুন  

রমরিযা বযাগালযাগ:  Jess Rubinchtein
শিরান:  0458 234 214

ইতমে:  jessica.rubinchtein@health.nsw.gov.au
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