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কেলরা: pা য়শ েয p gিল করা হয় 
 
গত 100 বছের িশl সমৃd  েদশgিলেত কেলরা খুব িবরল হেয় েগেছ; তেব িবে র aন া ন  pা েn  কেলরা eখনo আেছ, eর মেধ  আেছ ভারতীয় 
uপমহােদশ eবং uপসাহারীয় আি কা। যিদo কেলরা জীবন-িবপn কারী হেত পাের, eিট সহেজi p িতেরা ধ o িচিকত◌্ সা করা যায়। 
 
কেলরা কী? 
কেলরা হল তীb , েপট সংkা n  aসুs তা যা ant  (iনেটsাiন)-e িভিb o েকা েলরী জীবাণুর সংk মণ েথেক হয়। সংk মণ pা য়i সামান  হয় 
বা েকা ন লk ণ েদখা যায় না, কখনo কখনo eিট তীb  হেত পাের। েমা টামুিট 20জন  সংkা িমত ব িk র মেধ  eকজন িনদাrণ aসুs  হন যার 
ৈবিশ  হল aত িধক জেলর মত পায়খানা, বিম, eবং পােয় িখল ধরা। ei ব িk েদর েk েt , শরীেরর জলীয় পদাথর্  drত কেম যাoয়ার ফেল 
জলশূণ তা eবং মানিসক aিভঘাত েদখা েদয়। িচিকত্ সা  না হেল, কেয়ক ঘnা র মেধ  মৃতু  হেত পাের । 
 
কেলরা eকজেনর কী ভােব হেত পাের? 
কেলরার জীবাণু dা রা দূিষত বা সংkা িমত জল বা খাবার g হণ করেল eকজন ব িk র কেলরা হেত পাের। মহামারীর েk েt , সাধারণতঃ সংk মণ ঘেট 
সkা িমত ব িk র মল েথেক। েয সব a েল িন া িশত আবজর্ না eবং পানীয় জেলর যথাথর্  p িk য়াকরেণর ব বsা  েনi েসখােন aসুখ drত 
ছড়ােত পাের। 
 
al  েলা না জেলর নদী eবং uপকূলবতর্ী  জেলর পিরেবেশ কেলরা জীবাণু থাকেত পাের। েগঁিড়-gগিল জাতীয় েখা লাoয়ালা মাছ কঁাচা খাoয়াo কেলরার 
eকিট uত্ স । সরাসির eকজেনর েথেক আেরকজেনর ei aসুখ হoয়ার সmা বনা কম; aতeব, সংkা িমত ব িk র সােথ সংsপশর্  েথেক aসুs  
হoয়ার ঝুিঁক েনi।  
 
কেলরা হoয়া eড়ােত মণকারীরা কী করেবন? 
েয a েল কেলরা হেয়েছ েস জায়গায় মণকারীরা িনেচ uেl খ করা সুপািরশgিল েমেন চলেবন: 
 

•       েয জল আপিন ফুিটেয়েছন aথবা েkা িরন বা আেয়া িডন িদেয় েয জেলর p িk য়াকরণ কেরেছন   
    ধুম◌াt  েসi জলi খােবন। aন  িনরাপদ পানীয় হল চা আর কিফ যা ফুেটা েনা  জল িদেয় ৈতির eবং     
    কােবর্া েনেটড, েবা তেলর িবনা বরেফর পানীয়। 

               •    েয খাবার খুব ভাল ভােব িসd  o রাnা  করা হেয়েছ eবং eখনo গরম েসi খাবার খােবন aথবা  
                     ফল যা আপিন িনেজ ছািড়েয়েছন েসটা খােবন। 
 •       al  েসd  বা কঁাচা মাছ বা েসিভচসহ েগঁিড়-gগিল জাতীয় েখা লাoয়ালা মাছ খােবন না। 
 •       aবশ i েদেখ েনেবন সবজী সব িসd  eবং রাnা  হেয়েছ িকনা আর কঁাচা স া লাড খােবন না। 
 •       রাsা র িবেk তার খাবার o পানীয় খােবন না। 
 
eকিট সাধারণ ব বহািরক p ণালী হল “oিটেক েসd  কrন, রাnা  কrন, িনেজ ছািড়েয় িনন aথবা oিটেক বাদ িদন।” 
 
কেলরার কী িচিকত্ সা  করা যায়?  
ডােয়িরয়ার দrণ কেম যাoয়া তরল পদাথর্  o নুন তাড়াতািড় বদেল িদেয় কেলরা সহেজi o সফলভােব সারােনা  যায়। oরাল িরহাiে শন সিলuশন িদেয় 
rগীেদর িচিকত্ সা  করা যায়। eিট হল আেগ েথেক েমশােনা  িচিন eবং নুেনর িম ণ যা জেলর সােথ িমিশেয় p চুর পিরমােণ েখেত হয়। ei িম ণ 
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ডােয়িরয়ার িচিকত্ সা র জন  সারা িব  জুেড় ব বহার করা হয়। মারাt ক সংk মেণর েk েt  িশরার মেধ  িদেয় তরল পদাথর্  বদেল িদেত হয়। দ◌r্ত 
জেলর ঘাটিত পূরেণর dা রা 1%-eর কম কেলরা েরা গী মারা যায়।   
 
a◌্যািn বােয়া িটক aসুেখর সময়সীমােক েছা ট কের eবং তীb তা কমায়, িকnt  ogিল জেলর ঘাটিত পূরেণর মত জrরী নয়। েয সব েদেশ কেলরা হয় 
েসখােন কাrর তীb  ডােয়িরয়া eবং বিম হেল তােক aবশ i drত িচিকত্ সা  কর◌ােত হেব। 
 
eকজন মণকারী কেলরা সm িকর্ ত তথ  েকা থায় েপেত পােরন? 
সমেয় সমেয় কেলরার িব ব া পী িচt  বদেল যায়, aতeব মণকারীরা তােদর আg েহর েদশ সm েকর্  নবীকৃত তথ  চাiেবন। দ  েসnা সর্  ফর 
িডিজজ কনে া ল মণকারীেদর তথ  সংkা n  েটিলেফা ন লাiেনর ব বsা  েরেখেছ েযখােন েফা ন কের eকজন কেলরা o মণকারীেদর আg েহর 
aন া ন  aসুখ সm েকর্  সাmp িতক তথ  েপেত পােরন। oয়াlর্  েহল্থ  aগর্া নাiেজশন েথেক ei পিরেষবা সংkা n  তথ  পাoয়া যায়। নm র হল 
877-FYI-TRIP (394-8747) aথবা েদখুন http://www.cdc.gov/travel. 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবশদ তেথ র জন , েদখুন www.bt.cdc.gov/disasters/tsunamis, aথবা িস িড িস পাবিলক েরসপn  হটলাiেন েফা ন কrন 
 888-246-2675  (iংিলশ),888-246-2857  (s া িনশ), aথবা 866-874-2646  (টি◌ িট oয়াi)। 


