
আপনার শিশুর বুকে এেটি সংক্রমণ হকে েী 
েরকে হকব ো সটিেভাকব না জানা থােকে 
পরামকি শের জন্য হহল্পোইকন হ�ান েরুন
এই িীকে হ�াি শিশুকের প্রচুর োশি, সশেশে এবং বুকের সংক্রমণ হকব। প্রস্তুে থােুন। 
হবশিরভাগ শিশুকে শনরাপকে বাশিকেই হেখাকিানা েরা যাকব, শেন্তু েখনও েখনও 
োকের NHS সহায়োর প্রকয়াজন হকব।
আপনি নি বুকির সংক্রমণ সম্পকিকে আরও জািকে আগ্রহী 
িৃষ্াঙ্গ, এনিয়াি, সংখ্ালঘু জানেক�াষ্ঠীভুক্ত বাবা-মা? আপনি 
নি সঠিি স্াস্্ পনরকেবাগুনল অ্াকসেস িরকে সহায়ো চাি? 

এই নম্বকর আমাকের হ�ান েরুন 0800 151 2605
https://helpline.barnardos.org.uk

আমাকের হহল্পলাইি পরামি কেোোরা ইংকরজজ, পাঞ্াবী, 
নমরপুরী, হপানলি, লু�ান্া, রুয়াক্াকল, রুনি�া, রুটুরু এবং 
নিনিয়ারওয়ান্াকে পনরকেবা নেকে পাকরি। অি্াি্ ভাোর জি্ 
হোভােীর বক্াবস্ত িরা হেকে পাকর।

এখাকি আরও হেখুি: https://what0-18.nhs.uk
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আপনার অশবেকম্ব সহায়ো প্রকয়াজন: 

শনেিবেতী হসশপিাকের এমাকজশেন্সি (A&E) 
শবভাকগ যান বা 999-এ হ�ান েরুন।

আপনার শিশুর শনম্নশেশখেগুকোর মক্্য হোকনাটি থােকে:

• �াকয়র রঙ অস্াভানবি (নববণ কে, হবগুিী বা িীল) হকয় োওয়া
• খুব ঘ্াি ঘ্াি িরা বা অনিয়নমে শ্াসপ্রশ্াস
• খাওয়াকে িা পারা
• জিনমকয় পড়া বা অলস থািা বা খুব হবনি ঘ্ািঘ্াি িরা।
• এিঠট িেুি ফুসিুনড় ো এিঠট গ্াস নেকয় হচকপ ধরকলও নমনলকয় িা োওয়া

অ্যাম্বার

আপনাকে আজই এেজন ডাক্ার বা 
নাকস শের সাকথ হযাগাকযাগ েরকে হকব: 

অনুগ্রহ েকর আপনার GP সাজশোশরকে বা 
NHS 111-এ হ�ান েরুন - 111 ডায়াে 
েরুন।

আপনার শিশুর শনম্নশেশখেগুকোর মক্্য হোকনাটি থােকে:

• শ্াস নিকে খুব িষ্ট হওয়া - হপট নভেকর ঢুকি োওয়া
• শ্াসপ্রশ্াস নিকে িখিও িখিও িব্দ হওয়া বা অনিয়নমে শ্াসপ্রশ্াস
• 12 ঘণ্া মূত্রে্া� িা িরা
• িাপঁুনি বা হপিীকে ব্থা
• 5 নেি ধকর জ্বর িা ছাড়া

সবুজ

শনকজ পশরচয শো েরুন।

বাশিকে আপনার শিশুর পশরচয শো প্রোন 
েরা অব্যাহে রাখুন। েবুও আপশন 
আপনার শিশু সম্পকেশে উশবিগ্ন হকে, 
NHS 111-এ েে েরুন - 111 ডায়াে েরুন

আপনার শিশুর উপকরর হোনও উপসগ শে না থােকে:

• নিজচিে িরুি োরা হেি পে কোপ্ত পনরমাকণ জল এবং েুধ পাি িকর
• হসই উপস� কেগুনলর প্রনে িজর রাখুি হেগুনলর অবিনে হকে পাকর
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আমাকের ওকয়বসাইকটর পরামকি কের 
পষৃ্ায় QR হিা্ স্্াি িরুি।

আপনার শিশুর স্াস্্য সম্পকেশে আপশন উশবিগ্ন হকে আপনার সহজাে ্ারণাগুকোর ওপর আস্া রাখুন

https://helpline.barnardos.org.uk/
https://what0-18.nhs.uk/

