
Covid-19 Positive রাগী িক িক ঔষধ কখন খােব । 
1. Tab. HCQ (1st week-800 mg + 2nd week 400 mg +3RD week 400 mg + 4th week 

400 mg) খেত হেব খাওযার পর, Corona virus এর িতকারক মতা কমােনার জন ।  
2. র বা গা মাথা ব থা হেল প ারািসটামল বয়স বা ওজন অনুযাযী় খেত হেব 2-3 বার 
3. কািশ হেল-  

ক) Productive cough -  
Syr Ascoril -LS 10 ml 3 time/ day. 
খ) কেনা কািশ হেল 
Syr Ascoril -D 10 ml 3 time/ day 

4. দম ব  ভাব/ বকু চেপ ধরা ভাব হেল-   

Tab Montac-LC / Levokast 1 tab ODPC for 10 days  

5. নাক ব  ভাব হেল- গরম জল (300-500 ml) এর সােথ Carvol Plus Capsule কেট িমিশেয ়

সই ভাপ নােক টানুন 3-4 বার িদেন। 
6. ঠা া, কািশ এবং র বিশ মেন হেল অ াি বােয়ািটক ব বহার ক ন।  

Tab Azithromycin (500) 1 tab ODAC for 6 days 

7. COPD থাকেল Nebulizer Mechine, Inhalar বা অন  মিডিসন যা আেগই চলত সটা কি িনউ 

ক ন। 
8. সার বা সুগার থাকেল তার জন  মিডিসন কি িনউ ক ন যন সার সুগার কে ােল 

থােক। 
9. শরীেরর বলতা কাটােনার জন - িভটািমন ঔষধ খােবন-  

a)  Cap Vitamin C (1000) িদেন একিট কের একবার খাওয়ার পের কুিড ়িদন খােবন। 
b) Tab. Zinc (40 mg) একিট কের িদেন একবার কুিড় িদন খােবন। 
c) Tab. A-Z একিট কের ক াপসুল িদেন একবার খাওযা়র পের কুিড় িদন খােবন। 

10.  লবণ িদেয় গরম জল কের িতন থেক চার বার গারিগল ক ন িতিদন। 
11.  সহেজ হজমেযাগ  য কােনা পুি কর খাবার (ফলমূল, শাকসবিজ, ধ িডম, মাছ মাংস) 

খােবন। 
12.  সব সময় গরম খাবার খােবন। 
13.  ফুসফুেসর ব াযা়ম ক ন- যমন ল া াস টেন তা ধীের ধীের ছাড়ুন সকাল স া ই থেক 

িতনবার হাফ ঘ া এই ব াযা়ম ক ন। 
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হাম আইেসােলশেন িক িক করনীয়- 
1. Covid-19 positive রাগী আলাদা ঘের থাকেব। 
2. ঘের বাইের কােরা সােথ মলােমশা করেবন না,  দূর থেক কথা বলুন। 
3. িনেজর ব বহােরর সব িজিনসপ  আলাদা কের নেবন। 
4. আট ঘ া অ র মুেখর মা  পাে  িনন েত কবার কেচ রাখা পির ার 

মা  ব বহার ক ন। 
5. বিশ পিরমাণ তরল খাবার (জল, শরবত, ডােবর জল ইত ািদ) খােবন। 
6. িদেন রােত আট থেক দশ ঘ া ঘুমােবন। 
7. মন ভােলা রাখার জন - খবেরর কাগজ পডু়ন, িটিভ দখুন , বই পডু়ন, 

ফােন ব ুেদর সােথ কথা বলুন। 
8. িযিন আপনােক খাবার পৗঁেছ দেবন িতিন যন খাবার দওয়ার আেগ 

এবং পের সাবান িদেয় এক িমিনট ধের ভােলা কের হাত ধুেয় নন, 
িতিন যন মুেখ মা  পের এ েলা কেরন। 

9. রাগীর খাবােরর থালা হাফ ঘ া ধের সােপর জেল ডুিবেয় রাখুন 

তারপর ভাল কের জল িদেয় পির ার কের িনন। 
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