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This is suggested content for a COVID-19 diary that patients could use under clinical 
supervision to support remote monitoring of patients with confirmed or possible COVID-19. 
Updates to the version published on 11 June 2020 are highlighted in yellow so you will know 
what to change if you are using this content.  

 

হৃদস্পন্দবনর হার এবং রবি অক্তিবেবনর মাত্রা 
পরীক্ষার েন্য পালস অক্তিক্তমটার 

আপনার ডািার আপনাবে অথবা আপনার কে়োরারবে এই ডাম়েবর  এবং 
পালস্ অবিব টারক্তদব়েবেন োরণ আপনার COVID-19 এর উপসর্য আবে। 
পালস অক্তিক্তমটার আপনার হৃদস্পন্দবনর দ্রুর্তর্তা এবং আপনার রবি 
অক্তিবেবনর মাত্রা ক্তনরীক্ষণ েরবর্ত আপনাবে সাহায্য েবর। রবির অক্তিবেবনর 
মাত্রা আপনার COVID-19 এর অগ্রর্ক্তর্তর ওপর নের রাখার সবযাক্তিে সঠিে উপা়ে। রবি অক্তিবেবনর আদর্য মাত্রা 
95% এবং 99% এর মবে থাবে। আদর্য হৃদস্পন্দবনর হার প্রক্তর্ত ক্তমক্তনবট 50 এবং 90-টি স্পন্দবনর মবে হ়ে (bpm)। 

পালস্ অক্তিক্তমটার েীোবব ব্যবহার েরববন 

যাবর্ত পালস অক্তিক্তমটার সঠিে মাত্রা ক্তনণয়ে েবর (ডানক্তদবের ক্তিত্রটি কডক্তনস বারবুলাবটর (Denis Barbulat) 
কসৌেবন্য প্রাপ্ত) র্তা ক্তনক্তির্ত েরার েন্য এই ক্তনবদযর্াবলী অনসুরণ েরুন: 

• কোনও কনইল পাক্তলর্ অথবা ফলস্ কনইল অপসারণ েরুন এবং ঠান্ডা থােবল আপনার হার্ত র্রম েরুন। 
• পক্তরমাপটি কনও়োর আবর্ আপক্তন েমপবক্ষ পাাঁি ক্তমক্তনবটর েন্য ক্তবশ্রাম ক্তনব়েবেন র্তা ক্তনক্তির্ত েরুন।  

হৃদস্পন্দমনর 
হার 

অবিমেমনর  াত্রা 

শ্রখালা / িন্ধ 
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• হৃৎক্তপবের ওপবর বুবে আপনার হার্ত রাখুন এবং ক্তিরোবব িবর থাকুন।  

• পালস অক্তিক্তমটারটি িালু েরুন এবং এটি আপনার আঙুবলর উপবর রাখুন। এটি আপনার মেমা অথবা 
র্তেয নীবর্ত (ক্তিত্র কদখুন) সববিব়ে োল োে েবর। এটি আপনার োবন ব্যবহার েরা উক্তির্ত ন়ে। 

• ক্তরক্তডং ক্তির হবর্ত সম়ে কন়ে। যক্তদ ক্তরক্তডং এর পক্তরবর্তয ন হবর্ত থাবে, র্তাহবল েমপবক্ষ এে ক্তমক্তনট অথবা র্তার 
কবক্তর্ সম়ে পালস্ অক্তিক্তমটারটি এেই িাবন রাখনু।  

• পাাঁি কসবেন্ড িবর ক্তরক্তডং এর কোনও পক্তরবর্তয ন না হবল সববযাচ্চ ফলাফলটি নক্তথেুি েরুন। 
• কোন ক্তরক্তডংটি আপনার হৃদস্পন্দবনর হার এবং কোনটি আপনার অক্তিবেবনর মাত্রা র্তা সযবে সনাি 
েরুন। 

দষূণমরাধ: যক্তদ আপক্তন  COVID-19 হব়েবে ববল সবন্দহ েরা হবে এমন করার্ীবদর ওপর /দ্বারা ব্যবহার েরা 
সরঞ্জাম অথবা ক্তেক্তনসগুক্তল (কযমন: পালস অক্তিক্তমটার) নাডািাডা েবরন, র্তবব অনুগ্রহ েবর সরঞ্জামগুক্তল স্পর্য েরার 
পবর আপনার হার্তদটুি সযবে িুব়ে ক্তনন এবং যক্তদ আলাদা আলাদা করার্ীর উপর ব্যবহার েরা হ়ে র্তবব ক্তনক্তির্ত হব়ে 
ক্তনন কয এটি প্রোক্তর্র্ত ক্তনবদয ক্তর্োঅনুসরণ1 েবর প্রক্তর্তটি করার্ীর কক্ষবত্র ব্যবহার েরার আবর্ পক্তরষ্কার েরা হব়েবে। 

নক্তথেুক্তিেরণ এবং ফলাফল অনুসাবর পদবক্ষপ গ্রহণ 

ক্তনবির ডাব়েক্তরবর্ত আপনার ফলাফল নক্তথেুি েরুন।  

আপনার প্রথম পক্তরমাপটি আপনার ক্তেক্তি-করখা অথযাৎ কবসলাইন - সুর্তরাং এটি দকৃ্তি আের্যণোরী নীল অঞ্চবল 
নক্তথেুি েরুন। র্তারপবর প্রক্তর্ত ক্তদন এেই সমব়ে ক্তদবন ক্তর্তনবার নক্তথেুি েরুন - উদাহরণস্বরূপ, যখন আপক্তন 
সািারণর্ত সোবল, দপুুবর এবং সন্ধ্যা়ে খাও়োদাও়ো েবরন। যক্তদ অনেুব েবরন কয আপনার স্বাবিয কোনও পক্তরবর্তয ন 
ঘবটবে, র্তাহবল আরও কবক্তর্ বার পক্তরমাপ ক্তনন। আপক্তন কেমন কবাি েরবেন এবং কেমন শ্বাসপ্রশ্বাস ক্তনবেন র্তার 
পক্তরবর্তয নগুবলাও অনুগ্রহ েবর নক্তথেুি েরুন। 

সম্ভব হবল আপনার র্তাপমাত্রার ক্তহবসব রাখুন। র্তবব যর্তক্ষণ পযযন্ত আপনার অক্তিবেবনর মাত্রা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস 
স্বাোক্তবে আবে, র্তর্তক্ষণ আপনার যক্তদ জ্বর অথবা োক্তর্, কপর্ীর কবদনা, ক্লাক্তন্ত, স্বাদ অথবা র্বন্ধ্র পক্তরবর্তয বনর মর্ত 
অন্যান্য উপসর্য থাবে, র্তাহবল GP/NHS 111 এর সবে কযার্াবযাবর্র প্রব়োেন কনই। এই উপসর্যগুক্তলর কক্ষবত্র 
প্যারাক্তসটামল অথবা ক্তন়েক্তমর্ত গ্রহণ েরা হ়ে এমন র্তরল সাহায্য েরবর্ত পাবর এবং অক্তিোংর্ ব্যক্তিই দইু কথবে ক্তর্তন 
সপ্তাবহর মবে রু্তলনামলূেোবব োবলা হব়ে উঠববন। ক্তনবে কথবে আলাদা থাো এবং েীোবব পক্তরিযযা কপবর্ত হবব কস 
ক্তবর্ব়ে আরও র্তবের েন্য অনুগ্রহ েবর NHS ওব়েবসাইট কদখুন।  

  

 
1 DHSC: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routi
ne_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/what-to-do-if-you-or-someone-you-live-with-has-coronavirus-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/what-to-do-if-you-or-someone-you-live-with-has-coronavirus-symptoms/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
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যবদ বনম্নবলবখত উপসগগগুবল অনুভি কমরন, তাহমল কী করমিন: 
 
অবিলমে আপনার বনকটত  A&E-শ্রত উপবিত শ্রহান অথিা 999-এ কল করুন যক্তদ্আপনার্ক্তনম্নক্তলক্তখর্তগুক্তলর্
মবে্কোনও্এেটি্অথবা্এোক্তিে্থাবে্এবং্অপাবরটরবে্বলুন্কয্আপনার্েবরানাোইরাবসর্সংক্রমণ্হব়ে্
থােবর্ত্পাবর: 
• শ্বাসেবির োরবণ আপক্তন  বিোম  থাকাকালীন শ্র াট িাকয সম্পণূগ িলমত পারম ন না। 
• হঠাৎ এে ঘণ্টার মবে  আপনার শ্বাসপ্রশ্বামসর অিনবত ঘমটম । 
• আপনার রবি অক্তিবেবনর মাত্রা 92% অথবা র্তারবিব়ে েম। সবে সবে আবার আপনার রবি অক্তিবেবনর মাত্রা যািাই 

েরুন – এটা যক্তদ র্তখনও 92%্অথবা্র্তারবিব়ে্েম থাবে, র্তাহবল অক্তবলবম্ব A&E-কর্ত যান অথবা 999-এ েল 
েরুন। 

 
অথিা যক্তদ গুরুর্তর অসুির্তা়ে আরও এই সািারণ লক্ষণগুক্তল কদখা কদ়ে: 
• আপনার োক্তর্র সবে রি উঠবে 
• আপনার র্ীর্তল ও কস্বদাি কবাি হবে এবং আপনার ত্বে ফযাোবর্ অথবা ক্তববণয কোপযুি 
• আপনার র্রীবর এমন লাল ফুসকুক্তড কদখা ক্তদব়েবে যা, যখন আপক্তন র্তার ওপর ক্তদব়ে এেটি পান েরার গ্লাস র্ক্তডব়ে 

কদন, র্তখনও ক্তমক্তলব়ে যা়ে না। 
• আপক্তন ঢবল পবডন অথবা জ্ঞান হারান 
• আপক্তন উবিক্তের্ত, ক্তবহ্বল হব়ে যান অথবা খুব ক্তিক্তমব়ে পবডন 
• আপনার মতূ্র বন্ধ্ হব়ে যা়ে অথবা আপক্তন স্বাোক্তববের রু্তলনা়ে অবনে েম মতূ্র র্তযার্ েবরন 

যক্তদ্আপনার্পালস্ অক্তিক্তমটার্থাবে,্র্তাহবল্অনুগ্রহ্েবর্999্এর্অপাবরটরবে্আপনার্অক্তিবেন্স্যািুবরর্ন্
এর্ক্তরক্তডংটি্বলববন। 

 

যত শীঘ্র সম্ভি আপনার GP-শ্রক অথিা 111 নেমর বরিং করুন যক্তদ্আপনার্ক্তনবির্কয্কোবনা্এেটি্অথবা্
এোক্তিে্থাবে, আর্অপাবরটরবে্বলুন্কয্আপনার্েবরানাোইরাস্সংক্রমণ্হব়ে্থােবর্ত্পাবর: 
• িীবর িীবর আপনার আরও অসুি শ্রিাধ হমে অথিা আরও শ্বাসকষ্ট হমে। 
• কর্ৌিার্ার অথবা অনুরূপ কোথাও যাও়োর সম়ে আপনার শ্বাসেি হবে। 
• আপক্তন যক্তদ পালস্ অক্তিক্তমটার ব্যবহার েবরন, ববস বা শুব়ে থাো অবিা়ে আপনার অক্তিবেবনর মাত্রা 94% অথবা 

93% হ়ে এবং এে ঘণ্টার ক্তের্তবর আবার যািাই েরার পবর র্তা এেই স্তবর কথবে যা়ে।  
• আপনার মবন হবে কয কোথাও এেটা র্েবর্াল আবে (সািারণ দবুযলর্তা, িরম ক্লাক্তন্ত, কু্ষিামান্দয, মতূ্র েম হও়ো, ক্তনবের 

পক্তরিযযা েরবর্ত সক্ষম না হও়ো - কিাও়ো, কপার্াে পরা অথবা রান্না েরা)।  
আপনার অক্তিবেবনর মাত্রা যক্তদ সািারণোবব 95% এর েম হ়ে, ক্তেন্তু র্তা আপনার স্বাোক্তবে স্তবরর ক্তনবি কনবম যা়ে, 
র্তাহবল পরামবর্যর েন্য 111 নম্ববর বা আপনার GP সােয াক্তরবর্ত েল েরুন। 

পবরিার এিিং িনু্ধিান্ধিমদর  মে যাাঁরা আপনার ওপর নের রাখম ন তাাঁরা বনরাপমদ আম ন 

োরও আপনার ওপর ক্তন়েক্তমর্ত নের রাখা গুরুত্বপূণয। যক্তদ আপক্তন এেই বাক্তডবর্ত অন্যবদর কথবে ক্তনবেবে পথৃে েবর রাবখন, 
র্তাহবল কটেস্ট বার্তয া পাঠাবনার রু্তলনা়ে কফাবন অথবা দরোর বাইবর দাাঁক্তডব়ে েথা বলা োবলা হবর্ত পাবর। এর ফবল আপনার 
শ্বাসেি বাডবল অথবা আপক্তন অসুি কবাি েরবল র্তাাঁরা শুনবর্ত পাববন।  যক্তদ এো থাবেন, র্তাহবল ক্তন়েক্তমর্ত োরও সবে 
কযার্াবযার্ রাখববন। যক্তদ পক্তরেল্পনা মর্ত আপক্তন র্তাাঁবদর সবে কযার্াবযার্ না েবরন, র্তাহবল র্তাাঁবদর অনুবরাি েরুন আপনাবে 
কফান েরার, আর যক্তদ র্তাাঁরা কোনও উির না পান, র্তাহবল কযন সাহায্য িান। 

যক্তদ ক্তর্তন সপ্তাহ পবরও আপক্তন অসুি থাবেন, র্তাহবল অনুগ্রহ েবর আপনার GP-র সবে কযার্াবযার্ েরুন।  
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পালস্ অক্তিক্তমটার কফরর্ত কদও়ো 

যখন আপনার সরঞ্জামটির আর প্রব়োেন হবব না, র্তখন অনুগ্রহ েবর কসটি GP-র সােয াক্তরবর্ত কফরর্ত কদববন। আপক্তন 
যক্তদ ক্তর্ক্তডং েবরন, র্তাহবল অনুগ্রহ েবর এেেন বনু্ধ্ অথবা কস্বোবসবেবে আপনার হব়ে কসই দাক্ত়েত্ব পালন েরার 
েন্য অনুবরাি েরুন। আপক্তন অবশ্যই প্রদি ব্যাবর্ েবর এটি কফরর্ত কদববন যাবর্ত কসটি ক্তনরাপবদ পক্তরষ্কার েবর অন্য 
করার্ীবদর কদও়ো যা়ে।  

আপনার অসুির্তা শুরু হও়োর পর কথবে 14 ক্তদন আপনার এটি থােবব। আমরা কদখক্তে কয উপসবর্যর প্রথম সপ্তাবহর 
পবরও কোনও কোনও করার্ী অসুি কবাি েবরন, র্তাই সমূ্পণয 14 ক্তদন অক্তর্তক্রান্ত না হও়ো পযযন্ত অনুগ্রহ েবর 
অক্তিক্তমটারটি রাখুন।  

COVID-19 এর সিংক্র ণ ঘমটম  এ ন অন্য শ্ররাগীমদর আরও ভামলাভামি কী কমর সাহায্য করা যা়ে তা 
োনমত NHS-শ্রক সাহায্য করার লমযয অনুগ্রহ কমর পালস্  অবিব টার এর সমে ডাম়েবরটি শ্রেরত 
শ্রদমিন।



শ্রেণীবিভাগ: সরকাবর 
 

5 | সংযুক্তি 2: দরূবর্তী পযযববক্ষণ COVID-19 ডাব়েক্তর 
 

দরূবর্তী পযযববক্ষণ COVID-19 ডাব়েক্তর 
প্রথম নাম    পদবী    
েন্ম র্তাক্তরখ    ব়েস    NHS নম্বর     

এো থাবেন ☐  বাক্তডবর্ত কে়োরার আবে ☐ 

অনুগ্রহ কমর বদমন বতনিার এগুবল নবথভুক্ত করমিন  

প্রথম উপসবর্যর পর 
অক্তর্তক্রান্ত ক্তদন * 

র্তাক্তরখ পালস্ অক্তিবেবনর 
মাত্রা % 

র্তাপমাত্রা * অনুেূক্তর্ত: োবলা/এেই রেম / 
সববিব়ে খারাপ 

শ্বাসপ্রশ্বাস: োবলা/ এেই রেম / 
সববিব়ে খারাপ 

ক্তদন সম়ে 
ক্তেক্তি-করখার ক্তরক্তডং       
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
* অথযাৎ, যক্তদ আপনার প্রথম উপসর্য কদখা কদও়োর  পাাঁি ক্তদন পবর আপক্তন পালস্ অক্তিক্তমটার এর ক্তরক্তডং নক্তথেুি েরবর্ত শুরু েবরন, র্তাহবল ক্তদবনর ক্তনবি ‘5’ ক্তলখুন। 
* যক্তদ থাবমযাক্তমটার থাবে, র্তাহবল নক্তথেুি েরুন এবং র্তাপমাত্রার ক্তরক্তডং ক্তনব়ে পূরণ েরুন। 


