
শিশুদের ARI /ILI  সংক্রান্ত শিদেেশিকা : জিসাধারদের জিয 

ARI (অ্যাকিউট রেসকিরেটকে ইনরেিশন)/ILI (ইনে্লুরেঞ্জা লাইি ইলরনস) 

রেব্রুোেী- মার্চ, অ্র্ চাৎ শীত র্রল কিরে িেম আসরে, এমন সমে কিকিন্ন িাইোস রর্রি কশশুরেে িলা ও 

িুরিে সংক্রমণ হরে র্ারি। িতচমারন রসই অ্সুখই কিেু রিকশ মাত্রাে হরে। এই অ্সুখ সম্পকিচত কিেু তর্য 

আমারেে সিােই রেরন োখা উকর্ৎ।   

ARI /ILI ররাদের সাধারে উপসে েগুশি হি:- 

  ১) কতন িা তাে অ্কিি কেন িরে জ্বে।   

২)নাি কেরে েল িড়া, িলা িযর্া িা িাকশ।  

৩)িাচ্চা ঝিকমরে র্ারি। 

৪) সাো শেীরে িযার্া।   

৫) কিেু কিেু রেরত্র িকম ও িাতলা িােখানা।   

৬) দ্রুত শ্বাস রনওো িা শ্বাস-প্রশ্বাস কনরত িষ্ট হওো।   

কি:দ্রঃ-  িকেিারেে অ্নয রিানও সেরসযেও এিই েিম উিসি চ র্ািরত িারে।  

 

েৃহ শিশকৎসা  

১) রিশী িকেমারণ েল ও তেল খািাে খাওোরত হরি। 

২) িাতলা িােখানা হরল O.R.S. খাওোরত হরি। 

৩) জ্বরেে েনয প্ররোেরন িযাোকসটামল কেরত হরি। র াে ১০-১৫ কমকলগ্রাম প্রকত কিরলাগ্রাম প্রকতিাে; 

সি চাকিি কেরন িাাঁর্িাে এিং সি চকনম্ন র্াে ঘন্টাে িযিিারন খাওোরত । 

৪) ওষুরি জ্বে না িমরল স্বািাকিি েল কেরে িাে িাে  িা রমাোরত এিং মার্া রিাোরত হরি।  

৫) নাি িন্ধ হরে রিরল লিন েরলে রো াঁটা িযিহাে িো রেরত িারে। 

৬) জ্বে, শ্বারসে হাে, খাওোে িকেমাণ এিং প্রস্রারিে িকেমারণে ওিে নেে োখরত হরি। 

৭) িাসি-তুলসীিাতাে েস খাওোরত িারেন। 

 

শিপে িক্ষেগুশি হি -  

১) িাাঁর্ কেরনে রিশী জ্বে অ্র্িা িুম জ্বে।    

২) স্বািাকিরিে রর্রি দ্রুত শ্বাস  



৩) শ্বাস রনওোে সারর্ িুরিে র্ামড়া রিতরেে কেরি ঢুরি োওো, নারিে িাটা েুরল োওো ইতযাকে।  

৪) কশশুে সাোকেরনে খাওোে িকেমাণ অ্রি চরিে িম হরে োওো।    

৫) কেরন িাাঁর্িারেে িম প্রস্রাি হওো।    

৬) সাোেণ ঝিমুকন/ রিহাঁশ িাি, হঠাৎ কখাঁরু্কন হওো িা অ্জ্ঞান হরে োওো।   

 

রকািওরকম শিপেিক্ষে থাকদি অশিিদে শিশুদক শিকটির্তী স্বাস্থ্য রকদে/ হাসপার্তাদি শিদে 

যাি ।   

কি:দ্রঃ- অ্িুষ্টষ্ট, হৃেকিরেে েন্মিত েুরটা, েুসেুরসে সমসযা, ২ রিঝেে িম ওেন কনরে েন্মারনা, সমরেে 

আরি েন্মারনা, অ্নয রিানও গুরুতে অ্সুরখ আক্রান্ত কশশুে েকে ARI/ILI - এে লেণ রেখা রেে, তারি 

কর্কিৎসরিে িোমশ চ োড়া িাকড়রত রেরখ রেরিন না। 

জি সাধারদের সদির্তির্তার জিযঃ  

১) িারেিারে সািান কেরে হাত রিারিন। কশশুরেেও তা অ্িযাস িোন। 

২) িাইরে রর্রি এরস োমািািড় িেল িরে এিং হাত িুরে তরিই কশশুরেে িারে োরিন। 

৩) কিড় রর্রি কশশুরি েরূে োখাই িাল। তি ুরেরত হরল সিরলই মাস্ক িযিহাে িেরিন। 

৪) িাকশ িা হা াঁকর্ে সমে রুমাল িা কনরেে িনুই কেরে মখু ঢািা কেন। িে িা র্ুতু রেখারন-রসখারন রেলরিন 

না। 

৫) রেসি কশশুরেে রিানও গুরুতে েন্মিত অ্সুখ িা অ্িুষ্টষ্টে সমসযা আরে, তারেে কিরশষ িরে সািিারন 

োখুন। 

৬) অ্সসু্থ কশশুরি সু্করল িাঠারিন না।  

৭) িড় িােও েকে সংক্রমণ হে, কতকন কশশু/অ্কতিদৃ্ধ/ িিচিতী মকহলাে রর্রি েরূে র্ািরিন। 

৮) কেরন েুিাে িেম েরলে িাি রনওো রেরত িারে। রোট িাচ্চাে রেরত্র হাল্কা িেম িানীে িারেিারে 

কেন। 

৯) িাসি, আো, তুলসী, লিঙ্গ - এগুকল িাকশ িমাে িা িে িাতলা হরত সাহােয িরে। 

 

এই শিষদে আরও শকছু জািদর্ত হদি, রটাি ফ্রী িের 1800-313-444-222 রর্ত শেিারাত্র রয 

রকাি সমে র াি করুি।  

িঃিঙ্গ োেয সেিারেে স্বাস্থয ও িকেিাে িলযাণ েপ্তে রর্রি প্রিাকশত 


