লং েকািভড িক?
১২ স�াহ বা তারও েবিশ সময় ধের অবয্াহত থাকা েকািভড-১৯
এর সােথ সাম�সয্পূ নর্ উপসেগর্র উপি�িত যা সং�মণ এর
সময় বা এর পের িবকিশত হেয়িছল তাই লং েকািভড িহেসেব
�াথিমকভােব সংজ্ঞািয়ত করা হেয়েছ।

কত মানু েষর লং েকািভড
হয়?
১০ জেনর মেধয্ ১ জেনর
েক্ষে�, ১২ স�াহ পযর্�
বা তারও েবিশ সময় ধের
উপসগর্ �কাশ পায়।

সাধারণত, এবং েকািভড-১৯ এ আ�া� হবার সময় েথেক ৪
স�াহ পযর্� এেক “এিকউট েকািভড-১৯” এবং ৪ স�ােহর পর
-১২স�াহ পযর্� এেক “অনেগািয়ং েকািভড -১৯” িহেসেব উে�খ
করা হয়।

এই েরােগ আ�া� বয্ি�েদর অেনেকই
আেগ সু � ও সবল িছেলন।
�া�বয়�েদর মেতা বা�ারাও লং
েকািভেডর উপসেগর্ একই মা�ায় ও একই
সময় ধের ভুগেছ।

অনয্ানয্ উপসেগর্র মেধয্ আেছঃ

লং েকািভড একিট মাি�-িসে�িমক েরাগ যার �ায়
দুই শতািধেকরও েবিশ উপসগর্ তািলকাভু� হেয়েছ
। উপসগর্সমূ হ পিরবতর্নশীল বা একািধক উপসেগর্র
সংিম�েন �তয্ািশত ও অ�তয্ািশত েযেকান পয্াটােনর্ই
উঠানামা করেত পাের বা বারবার �কািশত হেত
পাের।

�াথিমকভােব কেরানায় আ�াে�র পর যারা হাসপাতােল
ভিতর্ হেয়িছেলন এবং যারা বািড় েথেকই হেয়িছেলন,
তােদর লং েকািভড হে�।
যােদর েকািভড-১৯ এর মৃদু েথেক তী� সং�মেণর
অিভজ্ঞতা আেছ, তােদর দীঘর্েময়ািদ উপসগর্ থাকেত পাের
অথবা লং েকািভড হেত পাের।

৬ মাস পের সবেচেয় েবিশ েয উপসগর্ গুেলা েদখা যায়ঃ
চরম �াি� (অবস�তা)
কািয়ক পির�েমর পর উপসেগর্র অবনিত
�ৃিত ও মেনােযােগ সমসয্া (ে�ইন ফগ)

�াসক�

হতাশা এবং উি��তা

বুেক বয্থা বা বুেক চাপ অনু ভব করা

কােন িঝ িঝ শ� হওয়া, কােন বয্থা

ঘুমােত অসু িবধা (অিন�া)

অসু �াভাব, ডায়িরয়া, েপেট বয্থা, ক্ষুধাম�া

বুক ধড়ফড় করা

শরীেরর তাপমা�া বৃ ি�, কািশ, মাথাবয্থা, গলাবয্থা,
গ� বা �াদ অনু ভুিতর পিরবতর্ন

মাথা েঘারােনা
েপশীেত বয্থা

ফুসকুিড়

হাড়-েজােড় বয্থা

লং েকািভেডর সংজ্ঞায়ন বয্াপারিটেত এখনও আ�জর্ািতকভােব এক মেত েপৗছােনা যায়িন
। যােহাক, বহু �মাণ আেছ েয লং েকািভড বহুলঘিটত এবং তা শরীরেক অসাড় কের েদয়।
লং েকািভডেক দীঘর্েময়ািদ বহুত�ীয় স�ৃ � েরাগ এবং উে�খেযাগয্ অক্ষমতার কারণ িহেসেব
িচি�ত করার জনয্ েচ�া করা হেয়েছ।

