এই সময়ে জীবনযাপন

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মন�োসামাজিক সহায়তার টু লকিট
বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যে
কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে

অনুবাদ, অভিগম্য ফরম্যাট ও রূপান্তর
অনুবাদ এবং উপযুক্ত ফরম্যাটের বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য অনুগ্রহ করে IASC রেফারেন্স গ্রুপ অন মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড সাইকোস�োশ্যাল
সাপোর্ট (mhpss.refgroup@gmail.com) এর সাথে যোগাযোগ করুন। সকল অনুবাদ ও সংস্করণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে IASC MHPSS
RG এর ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।
যদি আপনি এই কাজটির কোনো অনুবাদ বা রূপান্তর করে থাকেন, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন:
• আপনি পণ্যটির সাথে আপনার (বা অর্থায়নকারী সংস্থার) লোগো ব্যবহার করতে পারবেন না।
• রূপান্তরের ক্ষেত্রে (যেমন - লেখা বা ছবির ক্ষেত্রে পরিবর্ত ন), IASC এর লোগো ব্যবহারের অনুমতি নেই।
• এই কাজটির যেকোনো ব্যবহারের ক্ষেত্রে, এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না যে IASC কোনো বিশেষ সংস্থা, পণ্য বা সেবার
পৃষ্ঠপ�োষকতা করছে।
• অনুবাদের ভাষাতে আপনাকে নিম্নোক্ত ডিসক্লেইমার য�োগ করতে হবে: “এই অনুবাদ/রূপান্তরটি আন্তঃসংস্থা স্থায়ী কমিটি
(ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি, IASC) কর্তৃ ক তৈরি করা হয় নি। IASC এই অনুবাদের বিষয়বস্তু বা যথার্থতার জন্য দায়ী
নয়। মূল ইংরেজি সংস্করণ ‘Inter-Agency Standing Committee: Living with the Times: a mental health and
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic’ সঠিক এবং প্রামাণ্য সংস্করণ
হিসেবে বিবেচিত হবে।
Living with the Times: a mental health and psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19
pandemic এর সকল অনুবাদ এবং ফরম্যাটগুলো সম্পর্কে জানতে, এখানে দেখুন: https://interagencystandingcommittee.
org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19

মুখবন্ধ
এই সময়ে জীবনযাপন: কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন জরুরি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য ও মন�ো সামাজিক সহায়তা বিষয়ক
আন্তঃ-সংস্থা স্থায়ী কমিটির রেফারেন্স গ্রুপ (IASC MHPSS RG) বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য এবং মন�োসামাজিক সহায়তা
টু লকিট প্রস্তুত করেছে।
এই সংস্থানে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য মূল বার্তা সম্বলিত প�োস্টার রয়েছে যাতে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন এবং তারপরে কীভাবে
তাদের নিজেদের যত্ন নেবেন এবং কীভাবে তারা তাদের চারপাশের মানুষদের সহায়তা দিতে পারেন তা বলা হয়েছে। এতে মানসিক স্বাস্থ্য এবং
মন�োসামাজিক সহায়তা (MHPSS) সম্পর্কিত আল�োচনা পরিচালনাকারীদের জন্য নির্দে শনা রয়েছে যে কীভাবে এইসব প�োস্টার ব্যবহার
করে বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে বিষয়ভিত্তিক কথ�োপকথন করা যায়। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মন�োসামাজিক প্রভাব বিষয়ক
IASC অন্তর্বর্তী ব্রিফিং ন�োটে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য পথনির্দে শনা বিভাগ এবং কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন বহুসেক্টরীয় মানসিক
স্বাস্থ্য এবং মন�োসামাজিক সহায়তা কার্যক্রমের কর্মগত বিবেচনা সম্পর্কে IASC পথনির্দে শনার ভিত্তিতে প�োস্টারগুলি বানান�ো হয়েছে।
এই টু লকিট তৈরিতে এক পুনরাবৃত এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে যাতে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে দেখা
হয়েছে যে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছবি ও ডিজাইনের ক�োন শৈলী সবচেয়ে ভাল�োভাবে কাজ করে। একটি অনলাইন জরিপ এবং বেশ কয়েকটি
ফোকাস দলে আল�োচনার মাধ্যমে ৫১টি দেশের ৬০ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ম�োট ১৯৯ জন বয়স্ক ব্যক্তি নকশা ও বিষয়বস্তুর বিষয়ে তাদের
মতামত জানিয়েছেন। এই মতামতের ভিত্তিতে IASC MHPSS RG প�োস্টারগুলি সংশ�োধন করেছে এবং একটি বিষয়ভিত্তিক বিশেষ স্টিয়ারিং
গ্রুপের মাধ্যমে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অন এজিং, হেল্পএজ ইন্টারন্যাশনাল এবং অ্যালজাইমার্স ডিজিজ ইন্টারন্যাশনালের মত�ো
বয়স্ক ব্যক্তিদের সুস্থতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির ঘনিষ্ঠ সহয�োগিতায় এই আল�োচনা পরিচালনাকারীর নির্দে শনাটির উন্নয়ন সাধন
করেছে। এটি স্মৃতিভ্রষ্টতা (ডিমেনশিয়া), মানবিক সেটিংসে MHPSS এবং বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধিতার মত�ো বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে
এক অনন্য আন্তঃ-এজেন্সী সহয�োগিতামূলক প্রক্রিয়া ছিল। MHPSS টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের জাতীয় স্তরের নেটওয়ার্কে র মাধ্যমে
এরপর প�োস্টারগুলি, ভ�ৌগ�োলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন আয়ের গ�োষ্ঠী ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের ৮০ জন বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে
পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই পরীক্ষা পর্বে ম�োট ১০টি দেশের মানবিক কর্মকাণ্ডের আওতায় বসবাসকারী বয়স্ক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা
হয়েছিল। IASC MHPSS RG র সদস্য সংস্থাগুলির মতামতের ভিত্তিতে আল�োচনা পরিচালনাকারীর নির্দে শনাটি পর্যাল�োচনা করা হয়েছে।
মূল বার্তা সম্বলিত প�োস্টারগুলি পড়তে ন্যূনতম দক্ষতা লাগে, এগুলিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আছে, এবং এর লক্ষ্য হল বয়স্ক ব্যক্তিদের
কথ�োপকথন ও কাজকর্মে য�োগদান করান�ো। এই IASC পণ্যে যে শৈলী আপনি দেখতে পাবেন তা IASC MHPSS RG প�োস্টারের বিভিন্ন
নকশার ওপর মতামত সংগ্রহ করে বেছে নিয়েছে ।
এই টু লকিটের উন্নয়নে যে বয়স্ক ব্যক্তিরা পথনির্দে শ দিয়েছেন এবং মতামত জানিয়েছেন তা ঁদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বয়স্ক
ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা এবং মন�োসামাজিক সুস্থতায় সাহায্য করতে এই টু ল সব কোভিড-১৯ এবং মানবিক
কর্মীদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট
কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী বয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের
ওপর খুব বেশি প্রভাব ফেলেছে, তাদের র�োগের গুরুতর
লক্ষণ দেখা দেওয়ার এবং তার পরিণামে মৃত্যু হওয়ার
ঝুঁকি বেশি। এই উচ্চ ঝুঁকি আংশিকভাবে বয়সজনিত
কারণে র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতায় যে পরিবর্ত ন হয় তার সাথে
সম্পর্কিত, যার ফলে র�োগ ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই
করার ক্ষমতা কমে যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদের ফুসফুস, কিডনি,
কার্ডিওভাস্কু লার বা সেরিব্রোভাসকুলার রোগ বা ক্যান্সারের
মত�ো অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা থাকার সম্ভাবনাও বেশি থাকে
এবং তাদের অনেক রকম ওষুধ খেতে হয়, যার ফলে
ক�োভিড-১৯ বা অন্যান্য অসুস্থতার সাথে ম�োকাবিলা করা
এবং আর�োগ্যলাভ করা কঠিন হয়ে ওঠে।
ক�োভিড-১৯ এর বিস্তার র�োধের জন্য গৃহীত স্বল্প-মেয়াদী ও
দীর্ঘমেয়াদী, উভয় ধরণের পদক্ষেপের সাথে যুক্ত মানসিক
চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দ শা
এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা
মানসিক স্বাস্থ্যের উপর
নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে
পারে, বিদ্যমান অন্যান্য
মানসিক বা স্নায়বিক র�োগের
তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারে,
যেমন মানসিক অবসাদ এবং
উদ্বেগের মত�ো সাধারণ র�োগ,
এবং সেই সাথে বুদ্ধিমত্তা হ্রাস
এবং/বা আত্মহত্যার ঝুঁকি
বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে।
বয়স্ক ব্যক্তি, বিশেষত নারী যারা একা থাকেন বা সাধারণ
পরিস্থিতিতে সীমিত সামাজিক য�োগায�োগ রাখেন, বা
ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বসবাসকারী বয়স্ক ব্যক্তিদের (যেমন
দারিদ্র্য, শরণার্থী পরিস্থিতি, সহিংসতা ও নির্যাতন, বা
জরাজীর্ণতা), নতু ন ক�োনও মানসিক র�োগ এবং স্নায়বিক
র�োগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকতে পারে।
কিছু বয়স্ক ব্যক্তির চাপযুক্ত ঘটনায় আরও জ�োরাল�ো
প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং চাপ থেকে আর�োগ্যলাভ করতে
আরও বেশি সময় নিতে পারেন, যা তাদের মানসিক এবং
শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ের ক্ষতি করতে পারে। ক�োভিড-১৯
এর বিস্তার র�োধ করতে এবং বয়স্ক
ব্যক্তিদের সুরক্ষিত রাখতে (যেমন
শিল্ডিং) যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া

হয়েছে তা তাদের জন্য অতিরিক্ত
অর্থনৈতিক চাপ এবং ব�োঝা তৈরি
করেছে। আর্থিক উদ্বেগগুলির মধ্যে
রয়েছে পরিবারের সদস্যের চাকরি
হারান�ো বা আয় না থাকা এবং স্বাস্থ্য
ও সমাজকল্যাণ সেবাগুলির জন্য
আরও বেশি পরিমাণে অর্থ ব্যয়
করা, কারণ সম্পদ ও সংস্থান সরিয়ে
নিয়ে ক�োভিড-১৯ ম�োকাবেলায় নিয়�োজিত করা হচ্ছে।
বয়স্ক নারী এবং পুরুষের গ�োষ্ঠীর মধ্যে ("বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ")
বয়স এবং সক্ষমতার বিরাট বৈচিত্র্য রয়েছে। এই
জনসাধারণের বৈচিত্র্য, অন্যান্য বয়সের গ�োষ্ঠীর মত�োই,
তাদের ঝুঁকির স্তরের উপর একটি নির্ধারণকারী প্রভাব
ফেলে। জেন্ডার, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, জাতিগত উৎস, য�ৌন
অভিমুখিতা (এলজিবিটিকিউআই+), সামাজিক সংয�োগ,
সাক্ষরতার স্তর, দারিদ্র্য, কাজের সুয�োগ এবং অন্যান্য
বিষয়গুলি, ক�োনও ব্যক্তি কী পরিমাণ ঝুঁকিতে রয়েছেন
অথবা তারা সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে পারবেন কিনা তা
নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করবে। উদাহরণস্বরূপ, বয়স্ক
ব্যক্তিরা যারা বসবাসের জন্য নিজের দেশ থেকে অন্য
দেশে এসেছেন -তাদের সামাজিক সংয�োগ কম থাকতে
পারে অথবা মহামারী সম্পর্কিত তথ্য প্রধানত যে ভাষায়
দেওয়া হচ্ছে তা নাও জানতে পারেন। অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা
হয়ত তাদের বন্ধুদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছেন অথবা
হটলাইন/হেল্পলাইন সেবার মাধ্যমে জরুরি সাড়াদান
প্রচেষ্টায় অংশ নিচ্ছেন।
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স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বেশি থাকার কারণে, বয়স্ক ব্যক্তিরা সম্ভবত
জনসাধারণের সেই গ�োষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি যাদের জন্য
লকডাউন সবার শেষে ত�োলা হয় এবং এই কারণে তারা
আরও দীর্ঘ সময় সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় কাটান। যদি
কোভিড-১৯ র�োগের সংক্রমণের হার বেশি থাকে, তাহলে
র�োগ সংক্রান্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহার করার পরে বয়স্ক
ব্যক্তিদের সংক্রমণের ঝুঁকিও বেশি থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরা
বিশেষভাবে কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার অথবা
পরিবার ও বন্ধুদের সংক্রমিত করার ভয় পেতে পারেন।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত মানসিক চাপ তাদের মৃত্যু বা
একাকী মারা যাওয়া সম্পর্কে বিদ্যমান ভয় ও উদ্বেগকে
বাড়িয়ে দিতে পারে। এইসব কারণে, বৈশ্বিক মহামারী
চলাকালীন প্রবীণদের মানসিকভাবে সুস্থ ও সক্রিয়
থাকাটা জরুরী।

উদ্দেশ্য
এই ক্রিয়াকলাপের টু লকিটের উদ্দেশ্য হল�ো বয়স্ক ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া যে কীভাবে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা
রক্ষা করবেন এবং সেইসাথে তারাও কীভাবে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন এবং তার পরে তাদের আশেপাশের
মানুষদের সহায়তা প্রদান করতে পারেন। টু লকিটটিতে পাঁচটি বড় সচিত্র প�োস্টার রয়েছে যা প্রিন্ট করা যায় বা স্ক্রীনে দেখান�ো
যায়, এবং প্রত্যেকটিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একটি নিয়ে আল�োচনা করা হয়েছে:
১.
২.
৩.
৪.
৫.

আমি কীভাবে সুস্থ থাকতে পারি?
আমার মেজাজ ভাল�ো করতে আমি কী করতে পারি?
আমি কীভাবে আমার পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত থাকতে পারি?
আমার প্রয়োজন হলে আমি ক�োথায় সাহায্য পেতে পারি?
আমি কীভাবে শ�োক ও প্রিয়জনকে হারান�োর কষ্ট সামলে উঠতে পারি?

প�োস্টারগুলির লক্ষ্য হল এমন একটি সহজব�োধ্য ফরম্যাটে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যাতে নূন্যতম পড়ার দক্ষতা
লাগে। এগুল�ো সর্বজনীন এবং এতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, পরিস্থিতি এবং অঞ্চল উপস্থাপন করা হয়েছে; তবে চিত্রগুলি নিয়ে
আল�োচনার সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং জেন্ডার সম্পর্কিত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া উচিৎ। প্রতিটি
প�োস্টারে সঞ্চালকের ন�োটে এই বিষয়টি বিশদে আল�োচনা করা হয়েছে এবং এগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে
এককভাবে প্রতিটি প�োস্টার নিয়ে আল�োচনা করা যায়। সেই কারণে নির্দে শাবলী মাঝে মাঝে কিছু টা পুনরাবৃত্তিমূলক মনে
হতে পারে। তবে, সেটা প্রতিটি প�োস্টার পৃথকভাবে যাতে ব্যবহার করা যায় সেই জন্য করা হয়েছে। চিত্রগুলি কথ�োপকথনে
দিকনির্দে শনা দিতে পারে এবং দর্শককে(দের) চিত্র নিয়ে আল�োচনায় উৎসাহিত করতে পারে। প্রতিটি প�োস্টার ক্রিয়াকলাপ
হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে; বয়স্ক ব্যক্তিরা সেগুলি নিয়ে সময় কাটাতে পারেন এবং
পাঁচটি মূল প্রশ্নের উত্তর নিজে বা দলগতভাবে খুঁজে নিতে পারেন।
ক্রিয়াকলাপগুলি দলের একজন নেতা পরিচালনা করলে সবচেয়ে ভাল�ো হয়, তিনি একজন
মানসিক স্বাস্থ্য ও মন�োসামাজিক সহায়তা (MHPSS) কর্মী বা ক�োনও স্বেচ্ছাসেবক হতে
পারেন, যিনি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা প্রেক্ষাপটে বয়স্ক নারী এবং পুরুষদের চাহিদার সাথে পরিচিত।
তবে, বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেরাও প�োস্টারগুলি পর্যাল�োচনা করতে পারেন, একে অপরের সাথে
কথ�োপকথনে করতে পারেন বা সামাজিক সমাবেশে আল�োচনার বিষয় হিসাবে এটি ব্যবহার
করতে পারেন।
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সঞ্চালকের জন্য ন�োট
আপনি শুরু করার আগে, কার্যকলাপটির পরিচালনার জন্য কিছু সাধারণ নির্দে শাবলী এবং পরামর্শ দেওয়া হল:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

টু লকিটের বিষয়বস্তু এবং চিত্রগুলির সাথে নিজেকে পরিচিত করুন। আপনার নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা প্রেক্ষাপটের সাথে
মানানসই করে কীভাবে প�োস্টারের বিষয়গুলি নিয়ে আল�োচনা শুরু করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।
আপনি দলে বা ব্যক্তিগত সেশনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। সাংস্কৃতিক বা সামাজিকভাবে প্রয়�োজন হলে,
কার্যক্রমটি লিঙ্গ বিভক্তির মাধ্যমে পরিচালনার আয়�োজন করা উচিৎ।
প�োস্টারগুলির ক�োনও নির্দিষ্ট ক্রম নেই। এই টু লকিটের প�োস্টার এবং নির্দে শাবলী এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি
প�োস্টারকে এককভাবে ব্যবহার করা যায়। সেই প�োস্টারটি দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দেওয়া হয় যা আপনার নির্দিষ্ট বয়স্ক নারী
ও পুরুষ শ্রোতাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। এটি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে (উদাঃ শহুরে বনাম গ্রামীণ এলাকা, বা শরণার্থী
বনাম হ�োস্ট জনসাধারণ), জেন্ডার-নির্দিষ্ট পার্থক্য, পছন্দ বা ধর্মীয় অনুশীলন, এবং তার পাশাপাশি বয়স্ক ব্যক্তির(দের)
নির্দিষ্ট ক�োনও সমস্যার ভিত্তিতে নির্বাচন করা যেতে পারে।
প�োস্টারগুলি A3 কাগজে প্রিন্ট করা (ন্যূনতম আকার A4 কাগজ) বা বড় স্ক্রীনে দেখান�ো ভাল�ো (দ্রষ্টব্য ম�োবাইল ফ�োন
বা ট্যাবলেটে নয়)। প�োস্টারগুলি দেখান�োর জন্য ক�োন ফরম্যাট অথবা মাধ্যম ব্যবহার করা হবে তা আপনার নির্দিষ্ট
দর্শকবৃন্দের বৈশিষ্টগুলি নির্ধারণ করবে।
দলগত অথবা ব্যক্তিগত অধিবেশন চলাকালীন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা (জাতীয় স্তরে সুপারিশকৃত নির্দে শনা অনুসারে)
এবং কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া নিশ্চিত করুন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- ঘন ঘন আপনার হাত ধুয়ে নিন । সাবান এবং পানি অথবা অ্যালক�োহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।
- কার�ো কাশি অথবা হা ঁচি হলে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
- যখন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না তখন একটি মাস্ক পড়ুন।
- আপনার চ�োখ, নাক অথবা মুখ স্পর্শ করবেন না
- যখন আপনার কাশি বা হা ঁচি হবে তখন আপনার নাক এবং মুখটি আপনার কনুইয়ের সাহায্যে অথবা টিস্যু পেপার
দিয়ে ঢাকুন।
- আপনি অসুস্থ ব�োধ করলে বাড়িতে থাকুন।
- যদি আপনার জ্বর, কাশি অথবা শ্বাসকষ্ট হয়,তাহলে চিকিৎসকের কাছে যান।
উষ্ণ এবং বন্ধু ত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করুন, বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা শুনুন, এবং তাদের অনুভূতিগুলিকে গুরুত্ব দিন।
চেয়ার বা আসনগুলি সব ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাতে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত হয় তা নিশ্চিত করুন, সেই
সাথে প্রবেশদ্বারগুল�োতে র্যাম্প স্থাপন করুন যাতে চলাফেরায় সমস্যা আছে এমন বয়স্ক মানুষরা প্রবেশ করতে পারেন।
আপনি যাতে বয়স্ক ব্যক্তির(দের) মুখ�োমুখি থাকতে পারেন তা নিশ্চিত করুন যাতে কথ�োপকথনের পাশাপাশি আপনি চ�োখ
বা ভাবভঙ্গিমার মাধ্যমে তাদের সাথে ভাব বিনিময় করতে পারেন, এবং এটাও বিবেচনায় রাখুন যে আপনাদের হয়ত মাস্ক
পরে থাকতে হবে। জ�োরে এবং পরিষ্কারভাবে কথা বলুন যাতে বয়স্ক মানুষ যাদের শুনতে অসুবিধা হয় তারা আপনার কথা
বুঝতে পারেন। জিজ্ঞাসা করুন যে তাদের প�োস্টারগুলি পড়ার জন্য চশমার প্রয়�োজন আছে কিনা।
কথা শ�োনার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে রাখুন এবং আপনি যেসব তথ্যগুল�ো দিচ্ছেন সেগুলি বয়স্ক মানুষরা ভাল�োভাবে বুঝতে
পেরেছেন কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেগুল�োর সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করুন, এবং তাদেরকেও তারা কী বুঝেছেন তার
সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করতে বলুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন “আমার কথা কি পরিষ্কারভাবে ব�োঝা
গেছে? আপনি/আপনারা কি চান আমি এটা আবার বলি?” অথবা জিজ্ঞাসা করুন “আপনি/আপনারা কীভাবে এগ�োতে
চান?”

প�োস্টার ১: আমি কীভাবে সুস্থ থাকতে পারি?
এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ক�োভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন, ভীত, চিন্তিত, বিচলিত অথবা একাকী অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক। এটি
বিশেষতঃ সেই সমস্ত বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে হতে পারে যারা একা থাকেন অথবা যাদের দৈনন্দিন সামাজিক য�োগায�োগ কম।
যদিও, চাপের সময় মানসিক সুস্থতা রক্ষা করার জন্য বয়স্ক ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ করতে পারেন। বয়স্কদের জন্য শারীরিকভাবে সুস্থ
এবং সক্রিয় থাকা বিশেষভাবে প্রয়�োজন কারণ ক�োভিড-১৯ র�োগ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের জন্য তাদের দীর্ঘ সময় লকডাউনে থাকতে হতে
পারে। একটি সক্রিয় ও সুস্থ জীবনশৈলী তাদের দীর্ঘ মেয়াদে শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে, নমনীয় এবং চলমান থাকতে
এবং শারীরিক সক্ষমতা বা বুদ্ধির অবনতি কমাতে সাহায্য করতে পারে ১।

মূল বার্তা

বৈশ্বিক মহামারীর সময় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য, বয়স্ক নারী এবং পুরুষদের জন্য এগুলি করা গুরুত্বপূর্ণ:
• র�োজকার রুটিন বজায় রাখুন অথবা নতু ন রুটিন তৈরী করুন
• প্রত্যেকদিন একই সময় খাওয়াদাওয়া করুন এবং ঘুম�োন
• পর্যাপ্ত পরিমানে জল পান করুন এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খান
• শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন (প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হালকা ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন)২
• মানসিকভাবে সক্রিয় থাকুন। মানসিক কার্যকলাপের মধ্যে পাজেল, শব্দছক অথবা মানসিক ফিটনেসের ব্যায়াম, বাদ্যযন্ত্র বাজান�ো,দাবা অথবা ড�োমিন�োস খেলা ইত্যাদি করতে পারেন।)
• চিকিৎসকদের দেওয়া সব ওষুধপত্র নিয়মিত গ্রহণ করবেন এবং চিকিৎসক না বললে ওষুধপত্র নেওয়া কখন�োই বন্ধ করবেন না।
প�োস্টারে আপনি দেখতে পাবেন একজন ল�োক অথবা একদল ল�োক নিম্নলিখিতগুলি করছেন:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

জগিং
একই সময়ে র�োজ ঘুম থেকে ওঠা এবং ঘুম�োতে যাওয়া
বাগানে কাজ করা ও গৃহস্থালির কাজ করা
খবরের কাগজ পড়া
স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত সময়ে
বাইসাইকেল চালান�ো
সামাজিকভাবে যুক্ত এবং মানসিকভাবে সক্রিয় থাকার জন্য
নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে খেলা করা। শারীরিক দূরত্ব বজায়
রাখার মানে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নয়
হা ঁটা
চা বানান�ো
যথেষ্ট পরিমানে পানি খাওয়া, যখন আপনি বাইরে থাকবেন
তখনও (যেমন পার্কে বেঞ্চে বসে থাকার সময়)
চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধগুলি গ্রহণ করা। চিকিৎসকের
দেওয়া ওষুধগুলি নিয়ম মত�ো গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ: আপনার
চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়া ওষুধ নেওয়া থামাবেন না
বাড়ির বাইরে প্রশান্ত থাকার ব্যায়াম করা/তাই চী
ওষুধের দ�োকান থেকে চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধগুলি
নেওয়া: আগে থেকে ওষুধ নেওয়া এবং নতু ন প্রেসক্রিপশন
নেওয়ার পরিকল্পনা করে রাখবেন। আপনার নিজের জন্য
রিমাইন্ডার রাখুন
মুদিখানার জিনিসপত্র কেনা যাতে র�োজকার অভ্যাস বজায়
থাকে এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারেন। আপনার নিয়মিত
রুটিনে পরিবর্ত ন আনার প্রয়�োজন হতে পারে (মুখে মাস্ক
পরবেন, স্থানীয় বাজারে ব্যস্ত সময়গুলি এড়িয়ে চলুন, অন্যদের সাহায্য করতে বলুন)।

১ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা: বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি কমান�ো। জেনেভা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; ২০১৯ https://www.who.int/publications-detail/riskreduction-of-cognitive-decline-and-dementia
২ শারীরিক কার্যকলাপ এবং শারীরিক নিষ্ক্রিয় আচরণ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা. জেনেভা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০২০। https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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নির্দে শাবলী

প�োস্টারটি দেখান�োর আগে,
বয়স্ক ব্যক্তিকে(দের) জিজ্ঞাসা
করুন:
আপনারা কীভাবে
নিজদেরকে সুস্থ
রাখছেন?

৫

৩

২

১

বয়স্ক ব্যক্তিকে (দের)
ভাবনাচিন্তা করার জন্য
সময় দিন এবং তারা যা
বলবেন তা লিখে রাখুন।

এবার তাদের প�োস্টারটি দেখান। যদি
কাগজে প্রিন্ট করা হয় তবে এটি কমপক্ষে
A4 সাইজের হওয়া উচিত, A3 সাইজের
হলে আরও ভাল । তাদের বলুন:
এই প�োস্টারটা একবার দেখুন
আর কিছু টা সময় নিয়ে এটা নিয়ে
চিন্তাভাবনা করুন।

৪

তাদের প�োস্টারটি
ভাল�োভাবে
পর্যাল�োচনা করার
জন্য সময় দিন।
প�োস্টারের চিত্রগুলি
দেখার সময় তাদের
প্রতিক্রিয়াগুলি
লক্ষ্য করুন।

কিছু সময় পরে, আল�োচনা শুরু করার জন্য নির্দে শনামল
ূ ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

প�োস্টারে যে কাজকর্মগুল�ো
দেখতে পাচ্ছেন সেগুল�োর
ক�োন�োটা কি আপনি/আপনারা
ইতিমধ্যেই করছেন?

সুস্থ থাকার জন্য প�োষ্টারে দেখান�ো
ক�োন কাজটি ভবিষ্যতে আপনি
করতে চান?

কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে?

প্রস্তাবিত উত্তরসমূহ

মানুষ, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
পরিচিত মনে হচ্ছে না। এর মানে কি কাজগুলি
আমার জন্য প্রয�োজ্য নয়?

ক�োভিড-১৯ চলাকালীন আমি কীভাবে
প�োস্টারে দেখান�ো কাজগুলি করতে পারি?

এই চিত্রগুলি সার্বজনীন। এগুলি সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করতে
পারেন। কিছু মানুষ/দৃশ্য অন্যগুল�োর চেয়ে বেশি পরিচিত বলে মনে
হতে পারে। আপনার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন: আপনার স্থানীয়
পরিবেশে বিভিন্ন কাজ, নারী/পুরুষ বা বাড়িঘর কিরকম দেখাবে?

যথাসম্ভব স্থানীয় বিধিনিষেধ মেনে চলুন; এর জন্য
শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরার প্রয়�োজন
হতে পারে।

সুস্থ থাকার জন্য কি প�োস্টারে দেখান�ো
সব কাজগুলি করতে হবে?

আমি যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ
করি তাহলে কি সেটা আমাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য
করবে?

বাড়িতে যারা একা রয়েছেন দেখান�ো
হয়েছে তারা মাস্ক পরে নেই কেন?

প�োস্টারটি দেখে আপনার কি অন্য ক�োনও
কিছু করার কথা মাথায় এসেছে? কোভিড-১৯
মহামারীর সময়ে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে
আপনি আর কী করতে পারেন?

না, প�োস্টারটিতে আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কাজ দেখান�ো হয়েছে।
সেই কাজগুলি বেছে নিন যেগুল�ো আপনার ভাল লেগেছে এবং যা
আপনার দৈনন্দিন রুটিনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

স্বেচ্ছাসেবামূলক বা ধর্মীয় কাজে অথবা মহিলা/পুরুষদের সাথে
দলগত কাজে য�োগ দিলে তা আপনাকে সকলের সাথে সংযুক্ত,
অনুপ্রাণিত ব�োধ করতে এবং মানুষ আপনাকে মূল্য দেয় তা
অনুভব করতে সহায়তা করতে পারে।

মাস্ক পরা আপনাকে এবং অন্যদেরকে সংক্রমণ
থেকে রক্ষা করে। বাড়িতে একা থাকলে মাস্ক পরার
দরকার নেই।

8

পরামর্শ - সতর্কতা
যদিও ক�োভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য কিছু জিনিস মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন নিয়মিত
হাত পরিষ্কার করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হা ঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা, মাস্ক পড়া ইত্যাদি, তবে এই প�োস্টার এবং কার্যকলাপের
টু লকিটে মূলতঃ মানসিক স্বাস্থ্য এবং মন�োসামাজিক সহায়তার (MHPSS) ওপর মন�োয�োগ দেওয়া হয়েছে।
বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য, এখানে দেখুন:
“কর�োনাভাইরাস র�োগ (ক�োভিড-১৯): বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকি এবং সুরক্ষা”
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people
“বয়স্ক ব্যক্তি ও ক�োভিড -১৯”
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19
কিছু বয়স্ক ব্যক্তি প�োস্টারে বিভিন্ন দৃশ্যপট, স্থান এবং সংস্কৃতি দেখে বিভ্রান্তি ব�োধ করতে পারেন।
• তাদের দৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং ক�োন দৃশ্যগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।
• এটা অবশ্যই উল্লেখ করবেন যে সুস্থ থাকার অনেক উপায় রয়েছে এবং তার সবগুলি প�োস্টারে দেখান�ো হয়নি।
• বয়স্ক নারী এবং পুরুষদের জিজ্ঞেস করুন যে সুস্থ থাকার জন্য তারা কী করছেন এবং প�োস্টার থেকে নতু ন ক�োন উপায় পেয়েছেন যা
তারা সুস্থ থাকার জন্য আগে বিবেচনা করেন নি।
• প�োস্টারে দেখান�ো কাজগুলির সম্পর্কে বয়স্ক নারী এবং পুরুষদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন যে ক�োনগুল�ো তাদের জন্যে সবচেয়ে
উপযুক্ত হতে পারে। তারা ক�োন কাজটি চেষ্টা করে দেখতে চান?

বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আরও স্বাস্থ্য পরামর্শের জন্য কোভিড-১৯ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইট দেখুন: https://
www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19
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প�োস্টার ২: আমার মেজাজ ভাল�ো করতে আমি কী করতে পারি?
এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বয়স্ক ব্যক্তিদের ক�োভিড-১৯ ভাইরাস থেকে গুরুতর অসুস্থ হবার ঝুঁকি বেশি। এই কারণে তারা সংক্রামিত হওয়া, মারা যাওয়া বা একা মারা
যাওয়া বা পরিবার এবং বন্ধুদের সংক্রামিত করা নিয়ে ভয় পেতে পারেন। তাদের হয়ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিবারের কেউ মারা যাবার অভিজ্ঞতা
হয়েছে এবং তারা হয়ত শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেননি। বয়স্ক ব্যক্তিরা বিধিনিষেধের কারণে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন অনুভব করতে পারেন
এবং তাদের ঝুঁকি বেশি থাকার কারণে আরও দীর্ঘ সময় লকডাউন বা শিল্ডিং এ কাটাতে পারেন। বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্যাতিত এবং অবহেলিত
হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। সব মিলে এই বিষয়গুল�ো বয়স্ক ব্যক্তিদের বিদ্যমান মানসিক সমস্যা এবং/বা স্নায়ুর�োগের লক্ষণ বেড়ে যাওয়া বা
তাদের নতু ন মানসিক ও স্নায়বিক সমস্যার লক্ষণ দেখা দেওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করতে পারে যা তাদের কিছু করার ইচ্ছা ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাকে
ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

মূল বার্তা

মহামারী চলাকালীন বয়স্ক নারী এবং পুরুষদের মেজাজ ভাল�ো করতে সহায়তার জন্য তাদের এগুলি করা গুরুত্বপূর্ণ:
• একটি দৈনিক রুটিন অনুসরণ করা
• সেইসব কাজকর্ম করা যা তাদের করতে ভাল�ো লাগে
• তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে নিয়মিত কথা বলা
• এমন কাজে মন দেওয়া যা তাদের আনন্দ দেয় এবং সেই কাজগুল�োকে প্রতিদিনের রুটিনের অংশ করে ত�োলা
• প্রশান্ত থাকার ব্যায়াম, ধ্যান, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম ও অন্যান্য হালকা শারীরিক ব্যায়াম করার চেষ্টা করা
• বারবার খবর দেখা থেকে বিরত থাকা (অথবা অন্তত ভারসাম্য রাখা) যাতে তাদের মন আতঙ্ক ও চাপপূর্ণ মিডিয়ার খবরগুল�ো থেকে
খানিকটা রেহাই পেতে পারে।
• পরিস্থিতির সাথে ম�োকাবেলায় তাদের শক্তি, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে ব্যবহার করা

প�োস্টারে আপনি দেখতে পাবেন একজন ল�োক অথবা একদল
ল�োক নিম্নলিখিতগুলি করছেন:
1. তারার দিকে তাকান�ো, মন�োয�োগী হওয়া, তাদের জীবনে যা
যা ভাল�ো রয়েছে সেগুল�ো নিয়ে ভাবছেন, কৃতজ্ঞতা অনুভব
করছেন আর তার অনুশীলন করছেন
2. সেলাই করছেন, উল বুনছেন
3. পেইন্টিং/ছবি আঁকছেন
4. পরিবার অথবা বন্ধুদের সাথে খাবার উপভ�োগ করছেন
5. পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে নিয়মিত ফ�োনে কথা বলছেন
6. মাটির জিনিস তৈরি করছেন বা অন্যান্য হাতের কাজ
করছেন
7. পরিবার অথবা বন্ধুদের সাথে তাস খেলছেন
8. বই পড়ছেন
9. বাড়ির বাইরে যাচ্ছেন এবং/অথবা অন্যদের যেতে সাহায্য
করছেন
10. প্রশান্ত থাকার ব্যায়াম/ধ্যান/শ্বাসের ব্যায়াম করছেন
11. বাগান করছেন
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নির্দে শাবলী

১
প�োস্টারটি দেখান�োর আগে,
বয়স্ক ব্যক্তিকে(দের) জিজ্ঞাসা
করুন:
আপনি আপনার
মেজাজ ভাল�ো করতে
কী করতে পারেন?

৫

৩

৪

এবার তাদের প�োস্টারটি দেখান। যদি
কাগজে প্রিন্ট করা হয় তবে এটি কমপক্ষে
A4 সাইজের হওয়া উচিত, A3 সাইজের
হলে আরও ভাল । তাদের বলুন:

তাদের প�োস্টারটি
ভাল�োভাবে
পর্যাল�োচনা করার
জন্য সময় দিন।
প�োস্টারের চিত্রগুলি
দেখার সময় তাদের
প্রতিক্রিয়াগুলি
লক্ষ্য করুন।

২
বয়স্ক ব্যক্তিকে (দের)
ভাবনাচিন্তা করার জন্য
সময় দিন এবং তারা যা
বলবেন তা লিখে রাখুন।

এই প�োস্টারটা একবার দেখুন
আর কিছু টা সময় নিয়ে এটা নিয়ে
চিন্তাভাবনা করুন।

কিছু সময় পরে, আল�োচনা শুরু করার জন্য নির্দে শনামল
ূ ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

প�োস্টারটি দেখে
ক�োন ধরনের ভাবনা বা
ধারনা মনে এসেছিল?

প�োস্টারে যে
কাজকর্মগুল�ো দেখতে পাচ্ছেন
সেগুল�োর ক�োন�োটা কি আপনি
কি ইতিমধ্যেই করছেন?

মেজাজ ভাল�ো করার জন্য প�োষ্টারে
দেখান�ো ক�োন কাজটি ভবিষ্যতে আপনি
করতে চান?

কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে?

প্রস্তাবিত উত্তরসমূহ

ক�োভিড-১৯ বিষয়ক ক�োন বিধিনিষেধের ফলে যদি
আমি আমার পরিবার ও বন্ধুদের সাথে দেখা করতে না
পারি তবে কীভাবে আমি আমার মেজাজ ভাল�ো করতে
পারি?
শ্বাসের ব্যায়াম বা প্রশান্ত থাকার
ব্যায়ামগুল�ো কী? সেগুল�ো কীভাবে কাজ
করে?

সংবাদ দেখা/পড়া/
শ�োনা আপনার মনে কেমন
অনুভূতি জাগায়?

আপনার মেজাজ ভাল�ো করার জন্য বিভিন্ন উপায় রয়েছে যেমন
প্রাত্যহিক রুটিন তৈরি করা, আনন্দদায়ক কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত
রাখা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মুখে মাস্ক পরার মত স্থানীয়
বিধিনিষেধ মেনে সামনাসামনি অথবা ফ�োনের মাধ্যমে পরিবার ও
বন্ধু -বান্ধবদের সাথে কথা বলা।

এই ব্যায়ামগুল�ো আপনার প্রশান্তি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর মন�োনিবেশ
করতে সহায়তা করে, যা আপনার দুশ্চিন্তা কমাতে এবং ভালভাবে ঘুমাতে
সহায়তা করবে।
আপনি একসাথে একটি ব্যায়াম অনুশীলন করতে চান?

মানুষ, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
পরিচিত মনে হচ্ছে না। এর মানে কি কাজগুলি
আমার জন্য প্রয�োজ্য নয়?

এই চিত্রগুলি সার্বজনীন। এগুলি সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করতে পারেন।
কিছু মানুষ/দৃশ্য অন্যগুল�োর চেয়ে বেশি পরিচিত বলে মনে হতে পারে। আপনার
কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন: আপনার স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন কাজ, নারী/পুরুষ
বা বাড়িঘর কিরকম দেখাবে?

সুস্থ থাকার জন্য কি প�োস্টারে দেখান�ো
সব কাজগুলি করতে হবে?

বাড়িতে যারা একা রয়েছেন দেখান�ো
হয়েছে তারা মাস্ক পরে নেই কেন?

না, প�োস্টারটিতে আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কাজ দেখান�ো হয়েছে। সেই
কাজগুলি বেছে নিন যেগুল�ো আপনার ভাল লেগেছে এবং যা আপনার
দৈনন্দিন রুটিনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

মাস্ক পরা আপনাকে এবং অন্যদেরকে সংক্রমণ
থেকে রক্ষা করে। বাড়িতে একা থাকলে মাস্ক পরার
দরকার নেই।
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পরামর্শ - সতর্কতা
ক�োভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন প্রচু র পরিমাণে বাড়িতে সহিংসতা বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছে, যাতে বয়স্কদের সাথে ঘটা সহিংসতাও
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সহিংসতার লক্ষণগুল�ো চিহ্নিত করুন এবং উপযুক্ত হলে সহায়তা প্রয়�োজন কিনা জিজ্ঞাসা করুন। ব্যক্তিগত সহিংসতা
র�োধ এবং প্রশমিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই নির্দে শনাতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি আপনাকে সাহায্য করতে পারে:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
কিছু বয়স্ক ব্যক্তি প�োস্টারে বিভিন্ন দৃশ্যপট, স্থান এবং সংস্কৃতি দেখে বিভ্রান্তি ব�োধ করতে পারেন।
•
•
•
•

তাদের দৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং ক�োন দৃশ্যগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।
ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার এবং মেজাজ ভাল�ো করার জন্য যে আরও অনেক উপায় রয়েছে তা উল্লেখ করতে ভু লবেন না।
বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞাসা করুন যে প�োস্টার দেখে তাদের মেজাজ ভাল�ো করার নতু ন ক�োন আইডিয়া বা কাজকর্ম মনে এসেছে কিনা,
যা তারা আগে বিবেচনা করেননি। তারা ক�োন কাজটি চেষ্টা করে দেখতে চান?
প�োস্টারে দেখান�ো কাজকর্মগুল�োর মধ্যে ক�োনগুল�ো তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল�ো হবে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য বয়স্ক পুরুষ
ও নারীদের উৎসাহিত করুন।
বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জিজ্ঞাসা করুন যে তারা কীভাবে এবং ক�োথা থেকে সংবাদ জানেন এবং সেগুল�ো তাদের চাহিদা পূরণ করে
কিনা। যদি প্রয়�োজন হয়, তাদের প্রয়�োজনীয় খবর জানা এবং অনেক বেশি আতঙ্ক ও চাপ তৈরি করে এমন খবর দেখা/পড়ার মাঝে
ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করুন।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন কীভাবে চাপের ম�োকাবেলা করবেন সে সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন: https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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প�োস্টার ৩: আমার পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত থাকতে আমি কী করতে পারি?

এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সামাজিকভাবে সক্রিয় থাকলে আপনার শরীরে চাপের প্রভাব কম পড়ে। মনে রাখবেন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার অর্থ সামাজিকভাবে
বিচ্ছিন্ন থাকা নয় এবং এর ফলে একাকীত্ব অনুভব করতে হবে, তাও নয়। মানসিক সুস্থতা ও বুদ্ধিগত স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সামাজিকভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মূল বার্তা

বয়স্কদের তাদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত আছেন অনুভব করার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলি করা জরুরি:
• পারলে অন্যদের সাহায্য করা (যেমন, স্বেচ্ছাসেবক হওয়া: ক�োনও অর্থবহ কাজে জড়িত থাকলে বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেকে মূল্যবান
অনুভব করতে পারেন।)
• তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে নিয়মিত কথা বলা
• সম্প্রদায়ের মধ্যে, ধার্মিক এবং/অথবা আধ্যাত্মিক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা চালিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি সম্ভব হলে
টেলিভিশন, রেডিও অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রার্থনায় য�োগ দিতে পারেন
• সম্প্রদায় অথবা পিয়ার সাপ�োর্ট গ্রুপে য�োগদান করুন অথবা টেলিফ�োন হেল্পলাইন অথবা থাকলে সামাজিক য�োগায�োগ মাধ্যমের
গ্রুপগুলি ব্যবহার করুন।
প�োস্টারে আপনি দেখতে পাবেন একজন ল�োক অথবা একদল
ল�োক নিম্নলিখিতগুলি করছেন:
1. তাদের ধার্মিক/আধ্যাত্মিক দলের সাথে প্রার্থনা করছেন
2. তাদের সম্প্রদায়ের দলের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন
3. বাচ্চাদের বই পড়ে শ�োনাচ্ছেন
4. টেলিভিশন দেখে পরিবারের সাথে সময় কাটাচ্ছেন
5. পরিবার/বন্ধুদের সাথে নিয়মিত য�োগায�োগ বজায় রাখছেন,
যেমন, ইন্টারনেট অথবা টেলিফ�োনের মাধ্যমে য�োগায�োগ
রাখছেন
6. পরিবারের সাথে য�োগায�োগ রাখছেন এবং একসাথে বিভিন্ন
কাজকর্ম করছেন, যেমন তিন প্রজন্ম একসাথে পাখির ঘর
তৈরি করছেন
7. প্রতিবেশি অথবা বন্ধুদের সাথে য�োগায�োগ রাখছেন: বেড়ার
পাশে দাঁড়িয়ে একটু কথা বলে নিচ্ছেন
8. সহায়তার প্রয়�োজন এমন বন্ধু র সাথে হা ঁটছেন বা একসাথে
হা ঁটার দল তৈরি করছেন

নির্দেশাবলী

১
প�োস্টারটি দেখান�োর আগে, বয়স্ক
ব্যক্তিকে(দের) জিজ্ঞাসা করুন:
বর্ত মানে আপনি কীভাবে
য�োগায�োগ রাখেন
আপনার পরিবার এবং
সম্প্রদায়ের সাথে?

২

৩

বয়স্ক ব্যক্তিকে
(দের) ভাবনাচিন্তা
করার জন্য সময়
দিন এবং তারা যা
বলবেন তা লিখে
রাখুন।

এবার তাদের প�োস্টারটি দেখান। যদি
কাগজে প্রিন্ট করা হয় তবে এটি কমপক্ষে
A4 সাইজের হওয়া উচিত, A3 সাইজের
হলে আরও ভাল । তাদের বলুন:
এই প�োস্টারটা একবার দেখুন
আর কিছু টা সময় নিয়ে এটা নিয়ে
চিন্তাভাবনা করুন।
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৪
তাদের প�োস্টারটি
ভাল�োভাবে
পর্যাল�োচনা করার
জন্য সময় দিন।
প�োস্টারের চিত্রগুলি
দেখার সময় তাদের
প্রতিক্রিয়াগুলি
লক্ষ্য করুন।

৫

কিছু সময় পরে, আল�োচনা শুরু করার জন্য নির্দে শনামল
ূ ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:
প�োস্টারটি দেখে
ক�োন ধরনের ভাবনা বা
ধারনা মনে এসেছিল?

প�োস্টারে যে কাজকর্মগুল�ো
দেখতে পাচ্ছেন সেগুল�োর ক�োন�োটা কি
আপনি/আপনারা ইতিমধ্যেই করছেন?

কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে?

প্রস্তাবিত উত্তরসমূহ

যদি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিধিনিষেধের কারণে
আমি আমার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ
করতে না পারি তাহলে কীভাবে আমি আমার পরিবার বা
সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত থাকতে পারি?

মানুষ, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক
প্রেক্ষাপট পরিচিত মনে হচ্ছে না। এর মানে
কি কাজগুলি আমার জন্য প্রয�োজ্য নয়?

আপনার পরিবার এবং সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত থাকার নানা উপায়
রয়েছে। যেমন বন্ধু , পরিবার কিংবা প্রতিবেশীদের সাথে ফ�োনে এবং
অনলাইনে কথা বলতে পারেন কিংবা স্থানীয় বিধিনিষেধ মেনে দূরত্ব রেখে
কথা বলতে পারেন ( শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরে)।

এই চিত্রগুলি সার্বজনীন। এগুলি সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করতে পারেন।
কিছু মানুষ/দৃশ্য অন্যগুল�োর চেয়ে বেশি পরিচিত বলে মনে হতে পারে। আপনার
কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন: আপনার স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন কাজ, নারী/পুরুষ বা
বাড়িঘর কিরকম দেখাবে?

সুস্থ থাকার জন্য কি প�োস্টারে দেখান�ো
সব কাজগুলি করতে হবে?

বাড়িতে যারা একা রয়েছেন দেখান�ো হয়েছে
তারা মাস্ক পরে নেই কেন?

সকলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য প�োস্টারে
দেখান�ো ক�োন কাজটি আপনি ভবিষ্যতে করতে
চাইবেন?

না, প�োস্টারটিতে আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কাজ দেখান�ো
হয়েছে। সেই কাজগুলি বেছে নিন যেগুল�ো আপনার ভাল লেগেছে
এবং যা আপনার দৈনন্দিন রুটিনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

মাস্ক পরা আপনাকে এবং অন্যদেরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
বাড়িতে একা থাকলে মাস্ক পরার দরকার নেই।

পরামর্শ - সতর্কতা
কিছু বয়স্ক ব্যক্তি প�োস্টারে বিভিন্ন দৃশ্যপট, স্থান এবং সংস্কৃতি দেখে বিভ্রান্তি ব�োধ করতে পারেন।
• তাদের দৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং ক�োন দৃশ্যগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।
পরিবার ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যুক্ত থাকার নানা রকম উপায় আছে তা অবশ্যই উল্লেখ করুন।
• বয়স্কদের কাছে জানতে চান যে প�োস্টার থেকে নতু ন কি ধারণা পাওয়া যায়, পরিবার ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যুক্ত থাকার জন্য
বিভিন্ন কাজও হতে পারে যা তারা আগে ভাবেননি।
• প�োস্টারে দেখান�ো কাজকর্মগুল�োর মধ্যে ক�োনগুল�ো তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল�ো হবে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য বয়স্ক পুরুষ
ও নারীদের উৎসাহিত করুন।
• মনে রাখতে হবে প্রযুক্তিগত বাধা ও ব্যবধান বয়স্ক নারী ও পুরুষদের প্রভাবিত করে, যা তাদেরকে শুধু সামাজিক য�োগায�োগই ব্যহত করে
না বরং এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা ও পন্য কেনা-কাটার সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। আপনার এলাকায় পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য
সেবা থাকলে তা উপস্থাপন করতে পারেন।
ক�োথায়, কখন এবং কীভাবে মাস্ক পরবেন সে সম্পর্কিত তথ্যের জন্যে মাস্ক-পরা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেইজ দেখুন: https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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প�োস্টার ৪: যদি প্রয়�োজন হয় সাহায্য পেতে আমি কী করতে পারি?

এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বয়স্করা হয়ত�ো জানেন না যে কীভাবে বা ক�োথায় সাহায্য চাইতে হবে, বিশেষ করে যদি সেবাকেন্দ্রগুল�ো বন্ধ থাকে। কিছু বয়স্ক ব্যক্তি আছেন,
যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা বা স্মৃতিভ্রষ্টতাসহ (ডিমেনশিয়া) ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা দৈনন্দিন জীবন এবং ব্যবহারিক কাজের
জন্য অন্যের উপর নির্ভ র করেন, তারা লকডাউনের সময় কিংবা তাদের সেবাদানকারী অসুস্থ হয়ে পড়লে হয়ত�ো প্রয়�োজনীয় সহায়তা
নিতে পারবেন না। একই সময়ে, যে বয়স্ক ব্যক্তিরা সেবা নির্ভ র তারা সেবাদানকারীদের কাছ থেকে কিংবা তাদের বসবাসের পরিবেশের
কারণে (যেমন মানবিক সংকটের পরিস্থিতি) অধিকতর সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকতে পারেন। সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা
অনুসরণ করতেও তা ঁদের সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে যাদের প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ততা বা স্মৃতিভ্রষ্টতা (ডিমেনশিয়া) আছে।
নারীরা (বয়স্ক কিংবা তরুণী) প্রায়ই (অনানুষ্ঠানিকভাবে) বয়স্কদের দেখাশুনা করেন, যার ফলে তাদের সংক্রমণ ও র�োগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি
থাকে। অনেক দাদা-দাদীরা তা ঁদের নাতি নাতনীদের কিছু সময়ের জন্য দেখাশুনা করেন; কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিধিনিষেধের কারণে তারা
হয়ত পরিবারের সদস্যদের সেইভাবে দেখাশুনা করতে পারছেন না, যা পরিবারের মানিয়ে নেওয়ার ক�ৌশল এবং সহায়তার বিকল্পগুলির ওপর
নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
লকডাউন চলাকালীন কিছু বয়স্ক মানুষ হয়ত সংক্রমিত হবার ভয়ের কারণে এবং/বা ক�োভিড-১৯ সম্পর্কিত বিধিনিষেধের জন্যে চলাচলে
সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু জরুরি অপরিহার্য সেবা ও সুরক্ষা নিতে পারছেন না, যেমন খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয়, য�ৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা
এবং অন্যান্য সংস্থান।

মূল বার্তা

প্রয়�োজন হলে বয়স্কদের সাহায্য পাওয়ার জন্য এগুলি করা গুরুত্বপূর্ণ:
• তা ঁদের স্বাস্থ্য বা সমাজসেবা কর্মী র সাথে য�োগায�োগ করা, বিশেষ করে যদি টানা কদিন মানসিক চাপ, উদ্বেগ কিংবা বিষণ্ণতার কারণে
তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়
• তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলা
• তাদের সম্প্রদায়ের নেতা অথবা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নেতাদের সাথে পরামর্শ করা।

প�োস্টারে আপনি দেখতে পাবেন একজন ল�োক অথবা
একদল ল�োক নিম্নলিখিতগুলি করছেন:
1. একজন স্বাস্থ্য বা সমাজ কর্মী র সাথে সাক্ষাৎ
করছেন
2. সম্প্রদায়, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নেতার সাথে
কথা বলছেন
3. পরিবার বা বন্ধুদের সাথে কথা বলে সামাজিক
সহায়তা চাইছেন
4. একজন স্বাস্থ্য বা সমাজ কর্মী র সাথে বাড়িতে
সাক্ষাৎ করছেন
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নির্দেশাবলী

১
প�োস্টারটি দেখান�োর আগে,
বয়স্ক ব্যক্তিকে(দের) জিজ্ঞাসা
করুন:
সাহায্য পেতে আপনি
কি করতে পারেন যদি
আপনার তা প্রয়�োজন হয়?

৫

২

৩

বয়স্ক ব্যক্তিকে (দের)
ভাবনাচিন্তা করার জন্য
সময় দিন এবং তারা যা
বলবেন তা লিখে রাখুন।

এবার তাদের প�োস্টারটি দেখান। যদি
কাগজে প্রিন্ট করা হয় তবে এটি কমপক্ষে
A4 সাইজের হওয়া উচিত, A3 সাইজের
হলে আরও ভাল । তাদের বলুন:
এই প�োস্টারটা একবার দেখুন
আর কিছু টা সময় নিয়ে এটা নিয়ে
চিন্তাভাবনা করুন।

৪

তাদের প�োস্টারটি
ভাল�োভাবে
পর্যাল�োচনা করার
জন্য সময় দিন।
প�োস্টারের চিত্রগুলি
দেখার সময় তাদের
প্রতিক্রিয়াগুলি
লক্ষ্য করুন।

কিছু সময় পরে, আল�োচনা শুরু করার জন্য নির্দে শনামল
ূ ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:
প�োস্টারটি দেখে ক�োন
ধরনের ভাবনা বা ধারনা
মনে এসেছিল?

প�োস্টারে যে কাজকর্মগুল�ো
দেখতে পাচ্ছেন সেগুল�োর ক�োন�োটা
কি আপনি কি ইতিমধ্যেই করছেন?

কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে?

প্রস্তাবিত উত্তরসমূহ

ক�োভিড-১৯ জনিত বাধানিষেধের কারণে যদি
আমি বাড়ি থেকে বের হতে না পারি তাহলে আমি
কীভাবে সাহায্য পেতে পারি?

মানুষ, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
পরিচিত মনে হচ্ছে না। এর মানে কি
কাজগুলি আমার জন্য প্রয�োজ্য নয়?

সুস্থ থাকার জন্য কি প�োস্টারে দেখান�ো
সব কাজগুলি করতে হবে?

আপনার যদি সাহায্যের প্রয়�োজন হয়
তবে প�োস্টারে দেখান�ো ক�োন কাজটি আপনি
ভবিষ্যতে করার ব্যাপারে বিবেচনা করবেন?

আপনি যদি বাড়ি থেকে বের হতে না পারেন তাহলেও সাহায্য পাওয়ার
জন্য বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন আপনার স্বাস্থ্য বা সমাজ কর্মী র সাথে
ফ�োনে কথা বলা, টেলিফ�োন হেল্প লাইন বা কমিউনিটি ও পিয়ার সাপ�োর্ট
গ্রুপ ব্যবহার করা, বা বন্ধু এবং পরিবারকে কল করা।

এই চিত্রগুলি সার্বজনীন। এগুলি সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করতে পারেন।
কিছু মানুষ/দৃশ্য অন্যগুল�োর চেয়ে বেশি পরিচিত বলে মনে হতে পারে। আপনার
কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন: আপনার স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন কাজ, নারী/পুরুষ বা
বাড়িঘর কিরকম দেখাবে?

না, প�োস্টারটিতে আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কাজ দেখান�ো হয়েছে। সেই
কাজগুলি বেছে নিন যেগুল�ো আপনার ভাল লেগেছে এবং যা আপনার দৈনন্দিন
রুটিনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

বাড়িতে যারা একা রয়েছেন দেখান�ো হয়েছে তারা
মাস্ক পরে নেই কেন?

মাস্ক পরা আপনাকে এবং অন্যদেরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
বাড়িতে একা থাকলে মাস্ক পরার দরকার নেই।

পরামর্শ - সতর্কতা

কিছু বয়স্ক ব্যক্তি প�োস্টারে বিভিন্ন দৃশ্যপট, স্থান এবং সংস্কৃতি দেখে বিভ্রান্তি ব�োধ করতে পারেন।
• তাদের দৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে এবং ক�োন দৃশ্যগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।
সাহায্য পাওয়ার অনেক উপায় আছে তা অবশ্যই উল্লেখ করুন।
• বয়স্কদের কাছে জানতে চান যে প�োস্টার থেকে নতু ন কি ধারণা পাওয়া যায়, সাহায্য চাওয়ার বিভিন্ন উপায় কি কি হতে পারে যা তারা
আগে ভাবেননি।
• প�োস্টারে দেখান�ো কাজকর্মগুল�োর মধ্যে ক�োনগুল�ো তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল�ো হবে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার জন্য বয়স্ক পুরুষ
ও নারীদের উৎসাহিত করুন। ক�োন কাজটি তারা চেষ্টা করে দেখতে চান?
• ক�োন ক�োন সংস্থা / সহয�োগী প্রতিষ্ঠান আপনাকে সাহায্য করতে পারে তাদের আঞ্চলিক ফ�োন নাম্বার এবং য�োগায�োগের ঠিকানা
লিখুন।
স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যাওয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেতে, এখানে দেখুন: https://www.who.int/images/default-source/healthtopics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/
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প�োস্টার ৫: আমি কীভাবে শ�োক এবং প্রিয়জনকে হারান�োর কষ্ট সামলে উঠতে পারি?

এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সকলের মত�োই যখন একজন বয়স্ক ব্যক্তি কোভিড-১৯ র�োগে পরিবারের ক�োনও সদস্য অথবা বন্ধুকে হারান, তারা বিভিন্ন ধরণের আবেগ
অনুভব করতে পারেন যেমন বিষণ্ণতা, অপরাধব�োধ, একাকীত্ব, ক্ষোভ, কিংবা (অস্পষ্ট) ক্ষতির অনুভূতি।৪ তাদের ঘুমের সমস্যা হতে পারে,
ক্লান্তি বা অবসন্নতা অনুভব করতে পারেন। তারা নিজের মৃত্যু ও মরণশীলতা সম্পর্কিত চিন্তায় বেশি মগ্ন থাকতে পারেন, যা আরও বেশি
উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। এগুল�ো স্বাভাবিক অনুভূতি এবং শ�োক বা হারান�োর ব্যথা সামলে নেবার সঠিক বা ভু ল বলে ক�োন উপায় নেই।
জাতীয় বা স্থানীয় বিধিনিষেধের কারণে হয়ত মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে না; শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানের অনুমতিও নাও থাকতে
পারে। এসব নিয়ে কষ্ট অনুভব করা স্বাভাবিক, এবং এটি শ�োকের প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে ত�োলে। যথাযথ সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক
ও ধর্মীয় চর্চা ও আচারগুল�োকে যতটা সম্ভব পালন করতে দিলে তা কষ্ট প্রশমিত করতে পারে, (অস্পষ্ট) ক্ষতির কষ্ট সামলে ওঠার প্রক্রিয়া
শুরু হয় এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে শ�োক ও দুঃখ প্রশমনে সাহায্য করে।৫,৬

মূল বার্তা

বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শ�োক ও প্রিয়জনকে হারান�োর কষ্ট কাটিয়ে উঠতে এগুলি করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন:
• নিজেকে সময় দেয়া। তারা ভাবতে পারেন তাদের দুঃখ-কষ্ট কখন�োই দূর হবে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এক সময় চলে যায়।
শ�োকের তীব্রতা সাধারণত মৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকতে তার প্রতি তাদের ভালবাসার যে তীব্রতা ছিল তার সাথে সম্পর্কিত।
• মেনে নেয়া যে পরিবারের একজন সদস্য বা বন্ধু হারান�ো একটি খুব কঠিন পরিস্থিতি, যা অনেক ধরণের অনুভূতির জন্ম দিতে পারে।
এগুল�ো স্বাভাবিক অনুভূতি এবং অনুভুতি বা শ�োক প্রকাশের সঠিক বা ভু ল বলে ক�োন উপায় নেই।
• মৃত ব্যক্তির সাথে কাটান�ো সুখের মুহূর্ত ও স্মৃতিগুল�ো স্মরন করা।
• নিয়মিত তাদের অনুভূতিগুল�ো নিয়ে তাদের বিশ্বস্ত মানুষের সাথে কথা বলুন। বন্ধু -বান্ধব, পরিবার বা কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের
সাথে য�োগায�োগ রাখুন তারা শ�োক কাটিয়ে উঠতে এবং সবার সাথে যুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে।
• তাদের সম্প্রদায়ের নেতা অথবা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নেতাদের সাথে পরামর্শ করা। কিছু ল�োক মানুষের শ�োক দূর করতে, হারান�োর
ব্যথা ভ�োলাতে এবং জীবনের অর্থ বের করতে পারদর্শী এবং তারা শ�োকাক্রান্ত ল�োকদের সাহায্য করতে পারে।
• যেসব কাজ তাদের আনন্দ দেয় এবং তাদের খুশি করে সেগুল�োতে মন�োয�োগ দেয়া।

প�োস্টারে আপনি দেখতে পাবেন একজন ল�োক অথবা একদল ল�োক
নিম্নলিখিতগুলি করছেন:
1. মৃত ব্যক্তির সাথে কাটান�ো সুখের মুহূর্ত ও সময়গুল�ো স্মরন
করছেন।
2. মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও তার কথা মনে করার পাশাপাশি দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখছেন
3. পরিবারের মৃত সদস্যের সাথে অতিবাহিত সুখকর মুহূর্ত ও স্মৃতিগুল�ো নিয়ে কথা বলছেন
4. ছবির এ্যালবাম দেখছেন
5. গান শুনছেন
6. মৃত বন্ধু র সাথে অতিবাহিত সুখকর মুহূর্ত ও স্মৃতিগুল�ো নিয়ে
কথা বলছেন
7. সম্প্রদায় বা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক নেতার সাথে দেখা করছেন
8. প্রাকৃতিক পরিবেশে হা ঁটছেন
9. কম্পিউটার বা ফ�োনে ছবি দেখছেন

৪. অস্পষ্ট ক্ষতি বলতে এমন অবস্থাকে ব�োঝায় যেখানে মানুষ বিভিন্ন কারনে শ�োক থেকে বের হতে পারে না, তারা তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতে থাকেন।
৫. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার mhGAP মানবিক চিকিৎসা নির্দেশিকা। জেনেভা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা; ২০১৫। https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
৬. জরুরি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনোসামাজিক সহায়তা বিষয়ক আইএএসসি (IASC) নির্দেশিকা। জেনেভা: ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি; ২০০৭। অ্যাকশন
শিট ৫.৩: সাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শোক প্রশমনের উপযুক্ত চর্চাগুলো অনুসরণ করতে অনুকূল অবস্থা তৈরি করুন (পৃষ্ঠা ১০৬-১০৯); এবং অ্যাকশন শিট ৮.২: মানিয়ে নেওয়ার ইতিবাচক পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য প্রদানের সুয�োগ প্রদান করে (পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৭)। https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf

নির্দেশাবলী

২

১
প�োস্টারটি দেখান�োর আগে,
বয়স্ক ব্যক্তিকে(দের) জিজ্ঞাসা
করুন:
আপনি কিভাবে শোক
ও প্রিয়জন হারান�োর
বেদনা কাটিয়ে ওঠেন?

৫

৪

৩

বয়স্ক ব্যক্তিকে (দের)
ভাবনাচিন্তা করার জন্য
সময় দিন এবং তারা যা
বলবেন তা লিখে রাখুন।

এবার তাদের প�োস্টারটি দেখান। যদি
কাগজে প্রিন্ট করা হয় তবে এটি কমপক্ষে
A4 সাইজের হওয়া উচিত, A3 সাইজের
হলে আরও ভাল । তাদের বলুন:
এই প�োস্টারটা একবার দেখুন
আর কিছু টা সময় নিয়ে এটা নিয়ে
চিন্তাভাবনা করুন।

তাদের প�োস্টারটি
ভাল�োভাবে
পর্যাল�োচনা করার
জন্য সময় দিন।
প�োস্টারের চিত্রগুলি
দেখার সময় তাদের
প্রতিক্রিয়াগুলি
লক্ষ্য করুন।

কিছু সময় পরে, আল�োচনা শুরু করার জন্য নির্দে শনামল
ূ ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:
প�োস্টারটি দেখে
ক�োন ধরনের ভাবনা বা
ধারনা মনে এসেছিল?

প�োস্টারে যে কাজকর্মগুল�ো দেখতে
পাচ্ছেন সেগুল�োর ক�োন�োটা কি
আপনি কি ইতিমধ্যেই করছেন?

কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে?

শ�োক ও প্রিয়জন হারান�োর কষ্ট সামলে
ওঠার জন্য প�োস্টারে দেখান�ো ক�োন কাজটি
আপনি ভবিষ্যতে করতে চাইবেন?

প্রস্তাবিত উত্তরসমূহ

আমি কিভাবে শ�োক আর হারান�োর ব্যথা
মেনে নিব যদি মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধু বা পরিবারের
সদস্যকে দেখতে যেতে না পারি, বা সৎকার কার্যে
য�োগ দিতে না পারি?

আপনি যদি আপনার মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের সাথে
দেখা করতে যেতে না পারেন বা সৎকার কর্মে অংশগ্রহন করতে না পারেন
তার শ�োক এবং হারান�োর ব্যথা কাটিয়ে উঠার বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন
নিয়মিত বন্ধু বান্ধব ও স্বজনদের সাথে ফোনে কথা বলা, নিজ সম্প্রদায়, ধর্ম
বা আধ্যাত্মিক নেতাদের সাথে কথা বলা এবং আপনার যেসব কাজ করতে
ভালো লাগে সেগুল�োতে মন দেওয়া।
আপনি ব্যাক্তিগতভাবে প্রচলিত ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান পালন
করতে পারেন, যেমন ধরুন মৃত ব্যক্তি আপনার একজন বন্ধু ছিল, তার
পরিবারের সদস্যদের ফ�োন করে আপনার অনুভূতি এবং সমবেদনা
জানাতে পারেন।

মানুষ, পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
পরিচিত মনে হচ্ছে না। এর মানে কি কাজগুলি
আমার জন্য প্রয�োজ্য নয়?

এই চিত্রগুলি সার্বজনীন। এগুলি সারা বিশ্বের মানুষ ব্যবহার করতে
পারেন। কিছু মানুষ/দৃশ্য অন্যগুল�োর চেয়ে বেশি পরিচিত বলে মনে হতে
পারে। আপনার কল্পনাশক্তি ব্যবহার করুন: আপনার স্থানীয় পরিবেশে
বিভিন্ন কাজ, নারী/পুরুষ বা বাড়িঘর কিরকম দেখাবে?

সুস্থ থাকার জন্য কি প�োস্টারে দেখান�ো সব
কাজগুলি করতে হবে?

বাড়িতে যারা একা রয়েছেন দেখান�ো হয়েছে
তারা মাস্ক পরে নেই কেন?

না, প�োস্টারটিতে আপনাকে বিভিন্ন ধরণের কাজ দেখান�ো হয়েছে।
সেই কাজগুলি বেছে নিন যেগুল�ো আপনার ভাল লেগেছে এবং যা
আপনার দৈনন্দিন রুটিনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে।

মাস্ক পরা আপনাকে এবং অন্যদেরকে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
বাড়িতে একা থাকলে মাস্ক পরার দরকার নেই।
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পরামর্শ - সতর্কতা
কিছু বয়স্ক ব্যক্তি প�োস্টারে বিভিন্ন দৃশ্যপট, স্থান এবং সংস্কৃতি দেখে বিভ্রান্তি ব�োধ করতে পারেন।
• তাদের প�োস্টারে দেখান�ো দৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা করতে বলুন এবং ক�োন দৃশ্যগুলি তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক তা বিবেচনা করতে
উৎসাহিত করুন। উল্লেখ করতে ভু লবেন না যে, শোক এবং ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করা এবং সামলে ওঠার বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি
রয়েছে।
• বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞাসা করুন যে প�োস্টার দেখে তাদের শ�োক ও ক্ষতি সামলে ওঠার নতু ন ক�োন ধারণা বা কাজকর্ম মনে এসেছে কিনা
যা তারা আগে বিবেচনা করেননি।
• প�োস্টারে দেখান�ো কাজকর্মগুল�োর মধ্যে ক�োনগুল�ো তাদের জন্য সবচেয়ে ভাল�ো হবে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে বয়স্ক পুরুষ ও
নারীদের উৎসাহিত করুন।
• বয়স্ক নারী ও পুরুষদের নিজ নিজ শক্তির জায়গা ও অভিজ্ঞতা থেকে কৌশল শনাক্ত করতে উৎসাহিত করুন যে কৌশলগুলো তাদের
অতীতে শোক ও হারানোর অনুভূতি মোকাবেলা করতে সাহায্য করেছে।
• যে সকল বয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে শোকের জটিল প্রভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে অথবা যারা মানসিক অবসাদ বা নিজের ক্ষতি
করার ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের শনাক্ত করুন। অতিরিক্ত নির্দে শনা দিন এবং তাদেরকে সামাজিক সেবা, সুরক্ষা সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা
সরবরাহকারী অথবা অন্যান্য উপলব্ধ সেবার জন্য রেফার করুন।
কোভিড-১৯ মহামারীকালে কিভাবে শোক এবং ক্ষতি সামলে ওঠা যায় সে সংক্রান্ত আরও তথ্য পেতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বয়স্ক ব্যক্তিদের
জন্য প্রশ্নোত্তর পাতা দেখুন: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-andsafety-for-older-people
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পোস্টার

পোস্টারগুলো এ-৩ কাগজে ছাপা (ন্যূনতম এ-৪ মাপের) বা বড় পর্দায় দেখাতে পারেন (মোবাইল ফোন বা ট্যাবে নয়)।
হাই-রেজ্যুলিউশনে এই পাঁচটি পোস্টার পেতে এবং প্রিন্ট করার নির্দে শনার জন্য,
দেখুন: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic
অথবা ইমেইল করুন: mhpss.refgroup@gmail.com.
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আপনার মস্তিষ্ককে চ্াকেঞ্জ েরুন
আপনার ররাজোর রুটিন বজায় রাখুন অথবা নতু ন রুটিন ততরী েরুন
প্রকত্েস্িন এেই সময় খাওয়ািাওয়া েরুন এবং ঘুকমান
পর্াপ্ত পস্রমাকন জে পান েরুন এবং স্াস্্ের খাবার খান
শারীস্রেভাকব সস্রিয় থাকুন (প্রস্তস্িন অন্তত ৩০ স্মস্নট ব্ায়াম েরার রচষ্া েরুন)
আপনার ডাক্াকরর স্নকি্ শমকতা সব ওষুধপত্র খান। আপনার ডাক্ার না বেকে রোনও ওষুধ বন্ধ েরকবন না

তিনস্দিন োকজর এেটা রুটিন েরুন
আপনার শখ/পছকদির োজেম্ েরুন
স্নকজর পস্রবার এবং বন্ধুকির সাকথ স্নয়স্মত েথা বেুন
এমন োকজ মন স্িন রা আপনাকে আনদি রিয় এবং এগুস্েকে আপনার প্রস্তস্িকনর রুটিন েকর তু েুন
ধ্ান, শীস্থোয়ন বা শ্াস-প্রশ্াকসর অনুশীেন েরকত পাকরন
আপনার মকধ্ অকনে শস্ক্ এবং স্বচক্ষনতা রকয়কছ

পারকে অন্কির সাহার্ েরুন
স্নকজর পস্রবার এবং বন্ধুকির সাকথ স্নয়স্মত েথা বেুন
সম্প্রিায়, ধমমীয় এবং/অথবা আধ্াস্মিে োজেম্ বজায় রাখুন
রটস্েস্ভশন, ররস্ডও বা ইন্ারকনকটর রসবা অনুসরণ েরুন
সম্প্রিাকরর় এবং সতীথ্-সহায়তা িেগুস্েকত (peer-support grup) ররাগিান েরুন বা রটস্েক�ান রহল্পোইন ব্বহার েরুন

রস্ি এেটানা েকয়ে স্িন ধকর মানস্সে চাপ বা স্বষণ্ণতার োরকণ আপনার তিনস্দিন োজেম্ ঠিেভাকব েরকত না পকরন, তকব আপনার স্াস্্ েমমী বা সমাজকসবা েমমীর সাকথ
ররাগাকরাগ েরুন।
স্নকজর পস্রবার এবং বন্ধুকির সাকথ েথা বেুন
আপনার সম্প্রিাকয়র রনতা বা ধমমীয় বা আধ্াস্মিে রনতাকির সাকথ পরামশ্ েরুন।
মাকে মাকে উস্বিগ্ন, স্চস্ন্তত, চাপ বা এোেী রবাধ েরা স্াভাস্বে। এটা স্নকয় েথা বেকে আপস্ন ভাকো অনুভব েরকত পাকরন!

I

স্নকজকে সময় স্িন। আপনার মকন হকত পাকর রর আপস্ন রর স্বষণ্ণতা এবং রবিনা অনুভব েরকছন তা েখনই িূর হকব না, তকব রবস্শরভাগ রক্ষকত্রই সমকয়র সাকথ সাকথ িুঃখ েমকত থাকে।
পস্রবাকরর সিস্কির সাকথ োটাকনা আনদিিায়ে মুহুত্গকু ো এবং স্মৃস্ত গুকো মকন েরুন।
আপনার সম্প্রিাকয়র অথবা আধ্াস্মিে রনতাকির সাকথ পরামশ্ েরুন। তারা মানুষকে রশাে ও স্প্রয়জকনর স্বকয়াগ রবিনা সামোকত সহায়তা েরায় িক্ষ এবং আপনাকে সামকে উঠকত সহায়তা েরকত পারকন।
এমন োজেকম্ মন স্িন রা েরকে আপনার এই সমকয় ভাকো োগকব।

