আমার যনদ কগরািািাইরাস যরাে 2019 (COVID-19) হে অথবা আনম
এর সংস্পগিশে এগস থানক, তাহগল আমার NICU-যত থাকা নিশুগক দুধ
যদওো নক নিরাপদ?
COVID-19 সম্বগধে সংবাদমাধ্গম এত যবনি খবর আগে যয িবজাতগকর, ইগটেিনসি যকোর ইউনিগট
(Neonatal, Intensive Care Unit, NICU) থাকা আপিার নিশুগক দুধ যদওো নিরাপদ নকিা নকংবা তা
করা সমীচীি নকিা, এই নবষগে উনবিগ্ন হওো স্ািানবক।
আপকে েকদ মনে কনরে যে আপকে COVID-19 এর সংস্পনশ্ক এনসনেে বা
আপোর COVID-19 যরাে েরা পনড়নে তাহনি এটা কবনশষভানব সত্য।
তনব, আপিার দুধ শুধু নিরাপদই িে, তা আপিার NICU-যত
থাকা নিশুর পগষে উপকারীও বগট।

COVID-19 নক আমার দুগধ প্রগবি কগর?

• আমরা কেকচিতভানব জাকে ো যে COVID-19 এ আ্ান্ মানেরা
তানদর দুনে ভাইরাসটি েকড়নে যদে ককো। এই কবষনের ওপনর খুব কম
সংখ্যক অে্যেনে মানের দুনে COVID-19 পাওো োে কে। যে সব
মানের অেুরূপ ভাইরাস (িরম তীরে শ্াসেনন্ত্রর িষেণ; SARS-CoV)
কেি তানদর ওপনর অে্যেেগুকিনত মানের দুনে SARS ভাইরাস
পাওো োে কে।
• তনব, মানের রক্তোরাে প্রনবশকারী যে যকানো ভাইরানসর কারনণ
মানের শরীনর অ্যাকটিবকি োমক খুবই সুকেকদ্ক ষ্ট েরনের সুরষো ততকর
হে ো এই একই ভাইরানসর সনগে িড়াই কনর। এই অ্যাকটিবকিগুকি
মানের দুনে প্রনবশ কনর। তাই, ভাইরাসটি দুনে স্াোন্করত হওোর
অসম্াব্য ঘটোর যষেনত্র, অ্ানটেবনিগুনলও দুগধ প্রগবি কগর যা
এমি নক সবশে াধুনিক ওষুধগুনলও প্রদাি করগত পাগর িা।

আমার নিশুর পগষে ফরমুলা বা দাতার দুধ খাওোই নক
সবগচগে িাল হগব িা?

• আপোর দুে যদওো এড়ানোর জে্য এটা ভাবা সহজ যে "এটা কেরাপদ",
ককন্তু কবপরীতটাই সত্য। ফরমুিা বা দাতার দুে েে — একমাত্র
আপোর দুনেই — একটি অকদ্তীে েরনের অ্যাকটিবকি আনে ো
আপোর কশশুর COVID-19 এ অসুস্ হনে পড়ার সম্াবো ককমনে যদে।

• সব কত্্ক পষে (কবশ্ স্বাস্্য সংস্া, যরাে কেেন্ত্রণ যক�, আনমকরকাে
কশশুকিককৎসকনদর অ্যাকানিকম, অ্যাকানিকম অফ যরেটিফীকিং
যমকিকসে) COVID-19 এর উপকস্কতনত স্তে্যপাে করানো (দুনের
সংস্াে) অব্যাহত রাখার পরামশ্ক যদে। NICU-যত মানের দুে
এমে কক আরও যবকশ গুরুত্বপূণ,্ক কারণ এটা কশশুর অপকরণত
যরােপ্রকতনরাে তন্ত্রনক সব েরনের সং্মনণর সনগে িড়াই করনত
সাহাে্য কনর।

আমার নিশুর দাতার দুধ প্রগোজি হগল কী হগব? আনম
নক নিনচিত হগত পানর যয এগত COVID-19 যিই?

এটি খুবই সাোরণ দুকচিন্া। তনব, যে কমল্ক ব্যাংকগুকি আমানদর
NICU-যত দাতার দুে সরবরাহ কনর তারা দুনের কেরাপত্া সুকেকচিত
করার জে্য অনেকগুকি পদনষেপ যেে।
• প্রেমত, দাতা মানেনদর অবশ্যই একটি রক্ত পরীষো করানত হে,
োনত যদখা োে যে তানদর যকানো অসুস্তা যেই। শুেুমাত্র এই
পরীষোে পাস করার পনরই এই মানেরা তানদর দুনের একটি েমুো
কমল্ক ব্যাংনক পাঠাে। েকদ দুনে ষেকতকর জীবাণু োনক, তাহনি যসই
মা দুে দাে করনত পানরে ো।
• অবনশনষ, সব ে্হীত দাতানদর দুেনক পাস্তুরাইজ করা হে, ঠিক
আপোর পকরবানরর জে্য যদাকাে যেনক যকো দুনের মতই।
তানপর দ্ারা পকরনশােনের এই প্রক্োটি COVID-19 এর মত
ভাইরাসগুকি সনমত দুনের জীবাণুগুকিনক যমনর যফনি।

আমার দুধ যদওোর সমে আমার নিশুর COVID-19 এর সংস্পগিশে আসার সম্ভাবিা কমাগিার জি্ আনম আর কী করগত পানর?
মনে রাখুে যে COVID-19 সনমত সব জীবাণুই পাম্প করা দুনে প্রনবশ করনত পানর, এমে কক এগুকি েকদ স্তনের
উৎস যেনক ো এনস োনক তাহনিও। এখানে কনেকটি সতক্ক তা যদওো হনেনে যেগুকি আপকে কেনত পানরে।
• আপনি পাম্প করা শুরু করার আগে অথবা দুধ সংগ্রহ করার উপকরণ িাড়াচাড়া করার
আগে উষ্ণ, সাবািযুক্ত পানি বা একটি অ্ালগকাহল-নিনতিক স্ানিটাইজার নদগে আপিার
হাত দুটি ধুগে নিি। আপোর হাত যেনক জীবাণুগুকি পাম্প করা দুনে প্রনবশ করনত পানর, এমে কক
এগুকি েকদ আনে যেনক দুনে ো োনক তাহনিও।
• নিনচিত হগে নিি যয আপিার যরেস্ট পাম্প সংগ্রগহর উপকরণটি যথাসম্ভব যবনি পনরষ্ার
আগে। আপোর সংগ্রনহর উপকরণটি প্রকতবার ব্যবহার করার পনর উষ্ণ, সাবােেুক্ত পাকে কদনে
েুনে কেে, তারপনর এটিনক স্বচ্ছ পাকে কদনে েুনে কেে, তারপনর এটিনক অে্যাে্য বাসেপত্র যেনক দূনর অেবা যেখানে
পকরবানরর সদস্যরা অংশগুকিনক স্পশ্ক করনত পানরে এমে জােো যেনক দূনর হাওোে শুককনে কেে। আপোর
উপকরণটিনক একটি মাইন্াওনেভ কটিম ব্যানের সাহানে্য, যটিানভ একটি পানত্র ফু টিনে অেবা কিশওোশানর
(Sani-cycle) কদনে কমপনষে একবার জীবাণুমক্ত
ু করুে।
• যরেস্ট পাম্প সংগ্রগহর উপকরগণ এবং দুধ সঞ্চগের পাত্রগুনলগত কািা বা হাঁচা এনড়গে চলুি। এই পরামশ্কটি
কবনশষভানব গুরুত্বপূণ,্ক কারণ কাকশ, হাঁকি ও শ্াসপ্রশ্ানসর মাে্যনমই COVID-19 েড়াে।
• আপনি যরেস্ট পাম্পটি ব্বহার করার আগে এর বাইগরর নদকটি পনরষ্ার কগর নিি। আপোর বাকড় বা NICU
যেখানেই যহাক ো যকে, আপকে প্রকতবার পাম্পটি ব্যবহার করার সমে এর বাইনরর কদকটি একটি জীবাণুোশক ওোইপ
কদনে মুনে কেে।

প্রস্তুতকারক
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আমার যনদ কগরািািাইরাস যরাে 2019 (COVID-19) হে অথবা আনম
এর সংস্পগিশে এগস থানক, তাহগল আমার NICU-যত থাকা নিশুগক দুধ
This general information sheet is intended for use under the guidance of health professionals in the neonatal intensive care unit (NICU).
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• আমরা কেকচিতভানব জাকে ো যে COVID-19 এ আ্ান্ মানেরা
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সংখ্যক অে্যেনে মানের দুনে COVID-19 পাওো োে কে। যে সব
মানের অেুরূপ ভাইরাস (িরম তীরে শ্াসেনন্ত্রর িষেণ; SARS-CoV)
কেি তানদর ওপনর অে্যেেগুকিনত মানের দুনে SARS ভাইরাস
পাওো োে কে।

• তনব, মানের রক্তোরাে প্রনবশকারী যে যকানো ভাইরানসর কারনণ
মানের শরীনর অ্যাকটিবকি োমক খুবই সুকেকদ্ক ষ্ট েরনের সুরষো ততকর
হে ো এই একই ভাইরানসর সনগে িড়াই কনর। এই অ্যাকটিবকিগুকি
মানের দুনে প্রনবশ কনর। তাই, ভাইরাসটি দুনে স্াোন্করত হওোর
অসম্াব্য ঘটোর যষেনত্র, অ্ানটেবনিগুনলও দুগধ প্রগবি কগর যা
এমি নক সবশে াধুনিক ওষুধগুনলও প্রদাি করগত পাগর িা।

আমার নিশুর পগষে ফরমুলা বা দাতার দুধ খাওোই নক
সবগচগে িাল হগব িা?

• আপোর দুে যদওো এড়ানোর জে্য এটা ভাবা সহজ যে "এটা কেরাপদ",
ককন্তু কবপরীতটাই সত্য। ফরমুিা বা দাতার দুে েে — একমাত্র
আপোর দুনেই — একটি অকদ্তীে েরনের অ্যাকটিবকি আনে ো
আপোর কশশুর COVID-19 এ অসুস্ হনে পড়ার সম্াবো ককমনে যদে।

সাহাে্য কনর।

আমার নিশুর দাতার দুধ প্রগোজি হগল কী হগব? আনম
নক নিনচিত হগত পানর যয এগত COVID-19 যিই?

এটি খুবই সাোরণ দুকচিন্া। তনব, যে কমল্ক ব্যাংকগুকি আমানদর
NICU-যত দাতার দুে সরবরাহ কনর তারা দুনের কেরাপত্া সুকেকচিত
করার জে্য অনেকগুকি পদনষেপ যেে।
• প্রেমত, দাতা মানেনদর অবশ্যই একটি রক্ত পরীষো করানত হে,
োনত যদখা োে যে তানদর যকানো অসুস্তা যেই। শুেুমাত্র এই
পরীষোে পাস করার পনরই এই মানেরা তানদর দুনের একটি েমুো
কমল্ক ব্যাংনক পাঠাে। েকদ দুনে ষেকতকর জীবাণু োনক, তাহনি যসই
মা দুে দাে করনত পানরে ো।
• অবনশনষ, সব ে্হীত দাতানদর দুেনক পাস্তুরাইজ করা হে, ঠিক
আপোর পকরবানরর জে্য যদাকাে যেনক যকো দুনের মতই।
তানপর দ্ারা পকরনশােনের এই প্রক্োটি COVID-19 এর মত
ভাইরাসগুকি সনমত দুনের জীবাণুগুকিনক যমনর যফনি।

আমার দুধ যদওোর সমে আমার নিশুর COVID-19 এর সংস্পগিশে আসার সম্ভাবিা কমাগিার জি্ আনম আর কী করগত পানর?
মনে রাখুে যে COVID-19 সনমত সব জীবাণুই পাম্প করা দুনে প্রনবশ করনত পানর, এমে কক এগুকি েকদ স্তনের
উৎস যেনক ো এনস োনক তাহনিও। এখানে কনেকটি সতক্ক তা যদওো হনেনে যেগুকি আপকে কেনত পানরে।
• আপনি পাম্প করা শুরু করার আগে অথবা দুধ সংগ্রহ করার উপকরণ িাড়াচাড়া করার
আগে উষ্ণ, সাবািযুক্ত পানি বা একটি অ্ালগকাহল-নিনতিক স্ানিটাইজার নদগে আপিার
হাত দুটি ধুগে নিি। আপোর হাত যেনক জীবাণুগুকি পাম্প করা দুনে প্রনবশ করনত পানর, এমে কক
এগুকি েকদ আনে যেনক দুনে ো োনক তাহনিও।
• নিনচিত হগে নিি যয আপিার যরেস্ট পাম্প সংগ্রগহর উপকরণটি যথাসম্ভব যবনি পনরষ্ার
আগে। আপোর সংগ্রনহর উপকরণটি প্রকতবার ব্যবহার করার পনর উষ্ণ, সাবােেুক্ত পাকে কদনে
েুনে কেে, তারপনর এটিনক স্বচ্ছ পাকে কদনে েুনে কেে, তারপনর এটিনক অে্যাে্য বাসেপত্র যেনক দূনর অেবা যেখানে
পকরবানরর সদস্যরা অংশগুকিনক স্পশ্ক করনত পানরে এমে জােো যেনক দূনর হাওোে শুককনে কেে। আপোর
উপকরণটিনক একটি মাইন্াওনেভ কটিম ব্যানের সাহানে্য, যটিানভ একটি পানত্র ফু টিনে অেবা কিশওোশানর
(Sani-cycle) কদনে কমপনষে একবার জীবাণুমক্ত
ু করুে।
• যরেস্ট পাম্প সংগ্রগহর উপকরগণ এবং দুধ সঞ্চগের পাত্রগুনলগত কািা বা হাঁচা এনড়গে চলুি। এই পরামশ্কটি
কবনশষভানব গুরুত্বপূণ,্ক কারণ কাকশ, হাঁকি ও শ্াসপ্রশ্ানসর মাে্যনমই COVID-19 েড়াে।
• আপনি যরেস্ট পাম্পটি ব্বহার করার আগে এর বাইগরর নদকটি পনরষ্ার কগর নিি। আপোর বাকড় বা NICU
যেখানেই যহাক ো যকে, আপকে প্রকতবার পাম্পটি ব্যবহার করার সমে এর বাইনরর কদকটি একটি জীবাণুোশক ওোইপ
কদনে মুনে কেে।
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