Cancer and coronavirus: Bengali

ক্যান্সার এবং ক্ররানাভাইরাস
এই তথ্যটি ক্ররানাভাইরাস সম্পরক্ে যশি আপনার যশি ক্যান্সার থ্ারক্। শনরেরক্ এবং অনয ল ারক্রির
ক্ররানাভাইরাস লথ্রক্ রক্ষা ক্রার েনয শক্ছু শেশনস রর়েরছ যা আপশন ক্ররত পাররন। ক্ররানাভাইরারসর
টিক্া সম্পরক্ে ও এখারন তথ্য রর়েরছ।
এই তরথ্যর শবষর়ে আপনার লক্ারনা প্রশ্ন থ্াক্র , আপশন লয হাসপাতার শিশক্ৎসা ক্রারেন
লসখানক্ার ডাক্তার বা নাসেরক্ শেরেস ক্রুন৷
এছাড়াও আপশন ম্যাক্শম্ ান ক্যান্সার সারপাটে (Macmillan Cancer Support)-লক্ 0808 808 00 00
শি লফ্ান নম্বরর, সপ্তারহ 7 শিন, সক্া 8 লথ্রক্ রাত 8টা পযেন্ত ক্ ক্ররত পাররন। আম্ারির লিাভাষী
আরছ, তাই আপশন আম্ারির সারথ্ শনরের ভাষা়ে ক্থ্া ব রত পাররন। যখন আপশন আম্ারিররক্ ক্
ক্ররবন, অনুগ্রহ ক্রর ইংররশেরত আম্ারিররক্ োনারবন আপনার লক্ান ভাষা প্রর়োেন (ব ুন“লবঙ্গশ ”)।
আম্ারির ওর়েবসাইট macmillan.org.uk/coronavirus -এ ক্ররানাভাইরাস সম্পরক্ে আররা তথ্য
রর়েরছ

এই তথ্য এগুর ার ববষরে:
•
•
•
•
•
•
•
•

ক্ররানাভাইরাস ক্ী?
আম্ার যশি ক্যান্সার থ্ারক্ তাহর ক্ী হরব?
আম্ার ক্যান্সাররর শিশক্ৎসার ক্ী হরব?
ক্ররানাভাইরারসর টিক্া ক্ী?
Macmillan শক্ভারব আপনারক্ সাহাযয ক্ররত পারর
িব্দ তাশ ক্া
আপনার ভাষা়ে আররা তথ্য
সূত্র ও ধনযবাি োপন

ক্ররানাভাইরাস ক্ী?
ক্ররানাভাইরাসরক্ ক্খরনা ক্খরনা লক্াশভড-19 ব া হ়ে। এটি এম্ন এক্টি ভাইরাস যা আপনার ফ্ু সফ্ু সরক্
ক্ষশতগ্রস্ত ক্ররত পারর। এই ভাইরারসর ক্াররে আপনার ফ্ু সফ্ু রস সংক্রম্ে হরত পারর যা আপনারক্ খুব অসুস্থ
ক্রর তু রত পারর। এটি হর শক্ছু ম্ানুষ ম্ারা যা়ে।
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ানুরষর ক্ীভারব ক্ররানাভাইরাস হে?
ভাইরাসটি এক্ বযশক্ত লথ্রক্ অনয বযশক্তর ম্রধয ছশড়র়ে পরড়। ভাইরারস আক্রান্ত ক্াররা ক্ারছ লের আপনার
এটি হরত পারর। আপশন যশি এম্ন লক্ারনা পৃষ্ঠত স্পিে ক্ররন লযটির উপর ভাইরাস রর়েরছ, তাহর ও
আপনার এটি হরত পারর।
ক্ররানাভাইরাস হর আ ার মক্ ন অনুভূবত হরব?
আপনার যশি ক্ররানাভাইরাস হ়ে, তরব আপশন অসুস্থ লবাধ ক্ররত পাররন। আপনার হ়েরতা:
•
•
•

ক্াশি থ্াক্রত পারর লযটি থ্াম্রছ না
তীব্র জ্বর (37.5°C [99.5°F] এর লবশি) সহ েরম্ াো বা ক্াাঁপশু ন অনুভব হরব
সঠিক্ভারব েন্ধ বা স্বাি শনরত সক্ষম্ হরবন না।

আপনার যশি ক্যান্সার থ্ারক্ এবং আপশন অসুস্থ লবাধ ক্ররন, তাহর পরাম্রিের েনয আপনার ক্যান্সাররর
ডাক্তার বা হাসপাতার তক্ষু শন ক্ ক্রুন।
ক্ররানাভাইরারস আক্রান্ত শক্ছু ম্ানুষ অসুস্থ লবাধ ক্ররন না । তারপরও তারা অনয ল াক্রির ম্রধয
ভাইরাস ছশড়র়ে শিরত পাররন।
আপনার যশি ম্রন হ়ে আপনার হ়েরতা ক্ররানাভাইরাস হর়েরছ, তাহর আপনারক্ অবিযই বাশড়রত থ্াক্রত
হরব। এটি ক্ররত হরব আপনার অনযরির ম্রধয ক্ররানাভাইরাস ছশড়র়ে লিও়ো থ্াম্ারনার েনয। আপনার
যশি ম্রন হ়ে আপনার হ়েরতা ক্ররানাভাইরাস হর়েরছ, তাহর আপনার ডাক্তাররক্ ব ুন।
আ ার ক্ররানাভাইরাস হরেরে বক্না তা আব ক্ীভারব জানরবা?
আপশন এক্টি শবনাম্ূর য লটস্ট ক্ররত পাররন লযটি আপনারক্ ব রব আপনার ক্ররানাভাইরাস হর়েরছ শক্না।
এক্েন প্রশিশক্ষত বযশক্ত আপনার লটস্ট ক্ররবন অথ্বা আপশন এক্টি লহাম্ লটরস্টর অডোর ক্ররত পাররন।
আপশন অনয ভাষা়ে শনরিে িাব ী সহ লহাম্ লটস্ট লপরত পাররন। লটরস্টর েনয, তারা সাধারেত আপনার ে া
এবং নারক্র শপছন শিরক্ লসা়োব ক্ররবন। লসা়োব লিখরত এক্টি ম্বা ক্টন বারডর ম্রতা।
উপসেে লিখা লিও়োর ক্র়েক্ শিরনর ম্রধযই আপনারক্ লটস্ট ক্রারত হরব। লটস্ট ক্রার শন়েম্গুর া এখারন
আ ািা:
•
•
•
•

ইং যান্ড - আররা োনরত www.gov.uk –এ যান
স্কট যান্ড - আররা োনরত www.gov.scot –এ যান
ওর়ে স - আররা োনরত www.gov.wales –এ যান
নিে ানে আ়োর যান্ড - আররা োনরত www.publichealth.hscni.net –এ যান

1 লথ্রক্ 3 শিরনর ম্রধয আপনার ফ্ াফ্ লপর়ে যাও়ো উশিৎ। আপশন যশি শনরের ফ্ াফ্ পাও়োর পর
উশিগ্ন হর়ে থ্ারক্ন, তাহর আপশন শনরের অনুভূশত শনর়ে ক্াররা সারথ্ ক্থ্া ব রত পাররন।
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আ ার যবি ক্যান্সার থ্ারক্ তাহর ক্ী হরব?
আপনার যশি ক্যান্সার থ্ারক্, তাহর আপনার ক্ররানাভাইরাস হর আপশন খুব লবশি অসুস্থ হর়ে পড়ার
ঝুাঁ শক্রত থ্াক্রত পাররন।
িরীররর লয অংিগুর া ভাইরাস এবং সংক্রম্রের শবরুরে ড়াই ক্রর লসগুর ারক্ ইশম্উন শসরস্টম্ অথ্োৎ
লরাে প্রশতররাধ ক্ষম্তা ব া হ়ে। শক্ছু ধররের ক্যান্সার এবং এর শিশক্ৎসা আপনার লরাে প্রশতররাধ
ক্ষম্তারক্ িুবে ক্রর তু রত পারর। এর ম্ারন হর া আপনার িরীর হ়েরতা ক্ররানাভাইরারসর সারথ্
ভা ভারব ড়াই ক্ররত পাররব না।
আ ার ক্যান্সার থ্াক্র আব ক্ীভারব বনরজরক্ সুরবিত ক্ররত পাবর?
শনরেরক্ সুরশক্ষত ক্ররত শক্ছু শেশনস আরছ যা আপশন ক্ররত পাররন:
•
•
•
•
•
•

যখন আপনারক্ ক্ররানাভাইরারসর টিক্া শনরত আহ্বান োনারনা হরব তখন তা শনর়ে শনন
আপশন যখন অনয ম্ানুষরির সারথ্ বা আপনার বাশড়র বাইরর থ্ারক্ন তখন এক্টি ম্াস্ক পরুন।
এটি অবিযই আপনার ম্ুখ এবং নাক্রক্ লেরক্ রাখরত হরব।
খুব বযস্ত যা়েোগুর া এশড়র়ে ি ুন
ম্ানুরষর খুব ক্াছাক্াশছ িাাঁড়ারবন না এবং 2 শম্টার িূররে থ্াক্ার লিষ্টা ক্রুন
ঘনঘন আপনার হাত লধৌত ক্রুন
আপশন যশি আপনার পশরবাররর ন়ে এম্ন ল াক্রির সারথ্ েৃহাভযন্তরর থ্ারক্ন তাহর শবশুে
বাতারসর েনয িরো এবং োনা াগুর া লখা া রাখুন

আপনার যশি ম্রন হ়ে আপনার ক্ররানাভাইরাস হর়েরছ, তাহর এক্টি লটস্ট বুক্ ক্রুন।
সুরিাে থ্াক্া
ম্হাম্ারীর শুরুরত শক্ছু ম্ানুষরক্ সুরক্ষা়ে থ্াক্রত ব া হর়েশছ । এর অথ্ে হর া সব সম়্ে েৃরহর অভযন্তরর
থ্াক্া এবং অনয ম্ানুষরির লথ্রক্ িূরর থ্াক্া। এটি শনশিে ষ্ট শক্ছু অসুস্থতা়ে আক্রান্ত বযশক্তরির সুরশক্ষত রাখার
েনয যারির ক্ররানাভাইরাস হর তারা খুব অসুস্থ হর়ে পড়রত পাররন।
এখন আর শিশডংর়ে থ্াক্ার পরাম্িে লিও়ো হরে না। তরব যারা শিশডংর়ে থ্াক্শছর ন তারির সাবধানতা
অব ম্বন ক্রা এবং শনরেরির সুরশক্ষত রাখা উশিৎ। এর ম্রধয অন্তভুে ক্ত আরছ টিক্া লিও়ো এবং আপনার
স্থানী়ে এ াক্ার েনয প্ররযােয লযরক্ারনা শনরিে িনা লেরন লনও়ো। আপশন ইন্টাররনরট সবেরিষতম্ শন়েম্গুর া
লপরত পাররন। আপশন শবশভন্ন ভাষা এবং ফ্রম্যারট শন়েম্ এবং পরাম্িেগুর া লপরত সক্ষম্ হরবন।
শক্ছু ম্ানুষ শিশডং িাশ র়ে লযরত িান, অনযরা লসটি বন্ধ ক্রর স্বশস্ত পান। এটি এক্টি বযশক্তেত পছন্দ যা
আপশন শনরের েনয ভাবরত পাররন এবং আপনার ক্ারছর ম্ানুষরির সারথ্ আর ািনা ক্ররত পাররন।
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আব ক্ীভারব বনরজর যত্ন বনরত পাবর?
আপনার যশি ক্যান্সার থ্ারক্ তাহর আপনার স্বারস্থযর যত্ন লনও়ো সশতযই গুরুেপূেে। তা আপনার লরাে
প্রশতররাধ ক্ষম্তারক্ আররা িশক্তিা ী ক্ররত পারর। এটি আপনারক্ ক্যান্সাররর শিশক্ৎসার সারথ্ আররা
ভা ভারব ম্াশনর়ে শনরত সহা়েতা ক্ররত পারর। সবরির়ে ভার া যা ক্রার আরছ:
•
•
•
•
•

স্বাস্থযক্র খাবার খাও়ো
প্রিু র পশরম্াে পাশন বা তর পানী়ে পান ক্রা
আপনার িরীররক্ সশক্র়ে রাখা
পযোপ্ত শবশ্রাম্ লনও়ো
আপশন লক্ম্ন লবাধ ক্ররছন লসই বযাপারর অনযরির সারথ্ ক্থ্া ব া।

স্বাস্থযক্র খাবার খাও়োর শবষর়ে আপনার ভাষা়ে আম্ারির ক্ারছ আররা তথ্য রর়েরছ এখারন
macmillan.org.uk/translations

আ ার ক্যান্সাররর বিবক্ৎসার ক্ী হরব?
আপশন হ়েরতা ক্যান্সাররর শিশক্ৎসা পাও়ো শনর়ে শিশন্তত হরত পাররন, তরব আপনার শিশক্ৎসা পশরক্ল্পনা
অনুযা়েী হও়ো উশিৎ। আপশন এই বযাপারর উশিগ্ন হর আপনার ডাক্তার এবং নারসের সারথ্ ক্থ্া ব ুন।
আপশন হ়েরতা লক্ারনা স্কযান বা লটরস্টর েনয অরপক্ষা ক্ররছন। ক্যান্সার টিম্গুর া এখরনা যা ক্ররব:
•
•
•

ক্যান্সার শনেে়ে
ক্যান্সাররর শিশক্ৎসা
ল াক্রিররক্ তারির প্রর়োেনী়ে যত্ন লিও়ো।

আপশন যশি লক্ারনা হাসপাতা বা শিশনরক্ লটস্ট ক্রান বা শিশক্ৎসা শনর়ে থ্ারক্ন, তাহর অবিযই এক্টি
ম্াস্ক পশরধান ক্ররবন। আপনার শিশক্ৎসার আরে হ়েরতা আপনার ক্ররানাভাইরারসর লটস্ট ক্রা হরত
পারর।
আপশন যশি ক্যান্সাররর শিশক্ৎসা শনর়ে থ্ারক্ন, তাহর আপশন টিক্া লনও়োর শবষর়ে শিশন্তত হরত পাররন।
টিক্া লনও়ো শনরাপি। আপনার ডাক্তার এটি লনও়োর সরবোত্তম্ সম্র়ের বযাপারর আপনার সারথ্ ক্থ্া ব রত
পাররন। আপশন যশি ক্যান্সাররর লক্ারনা শিশক্ৎসা শনর়ে থ্ারক্ন, তাহর টিক্াটি লসইরক্ম্ ভার াভারব ক্াে
নাও ক্ররত পারর। শক্ন্তু তারপরও এটি আপনারক্ ক্ররানাভাইরাস লথ্রক্ সুরক্ষা শিরত সহা়েতা ক্ররব।
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ক্ররানাভাইরারসর টিক্া ক্ী?
টিক্া হর া এক্টি ঔষধ যা আপনারক্ এক্টি অসুস্থতা লথ্রক্ সুরশক্ষত রাখরত সহা়েতা ক্রর। আপনার
ক্ররানাভাইরারসর এক্টি টিক্া লনও়ো গুরুেপূেে ক্ারে এটি আপনারক্ সুরশক্ষত রাখার লক্ষরত্র আপনার লরাে
প্রশতররাধ ক্ষম্তারক্ সহা়েতা ক্ররব। এর ম্ারন হর া লয ক্ররানাভাইরাস হর আপনার খুব লবশি অসুস্থ হর়ে
পড়ার সম্ভাবনা ক্ম্ থ্াক্রব।
ডাক্তাররা িান সম্স্ত প্রাপ্তব়েস্ক বযশক্তরা টিক্া শনক্। আপনার যশি ক্যান্সার থ্ারক্, তাহর আপনার যত
তাড়াতাশড় সম্ভব টিক্া লনও়ো উশিৎ। এর ক্ারে হর া আপনার ক্ররানাভাইরাস হর আপশন খুব লবশি
অসুস্থ হর়ে পড়ার ঝুাঁ শক্রত থ্াক্রবন। ডাক্তাররা এগুর ার বযবহার শনরাপি শক্না তা শনশিত ক্ররত
টিক্াগুর া পরীক্ষা ক্রর লিরখরছন।
আপনার ডাক্তার আপনারক্ ব রবন ক্খন আপশন টিক্া শনরত পাররবন। আপনার ডাক্তার যখন আপনারক্
ব রবন তখন টিক্া শনর়ে লনও়ো গুরুেপূে।
ে
আব ক্ীভারব আ ার টিক্া পারবা?
এক্েন ডাক্তার বা নাসে আপনারক্ আপনার বাহুরত ইরেক্িন (েযাব) শহরসরব টিক্াটি লিরবন।
আপশন িুবার টিক্া পারবন। আপশন আপনার প্রথ্ম্ টিক্া লনও়োর 3 লথ্রক্ 12 সপ্তাহ পরর শিতী়ে টিক্াটি
পারবন।
প্রথ্ম্ টিক্াটি লনও়োর 2 লথ্রক্ 3 সপ্তাহ পরর লসটি আপনারক্ সুরক্ষা লিও়ো শুরু ক্রর। শিতী়ে টিক্াটি
আপনারক্ িীঘেক্া ীন সম্র়ের েনয সুরক্ষা লি়ে। টিক্ার উভ়ে লডাে লনও়ো গুরুেপূেে।
আব টিক্া মনওোর পরর ক্ী হরব?
টিক্া লনও়োর পররও আপনারক্ সতক্ে থ্াক্রত হরব। টিক্াটি হ়েরতা ভাইরাস ছড়ারনা বন্ধ ক্ররত পাররব
না। তরব আপনার ক্ররানাভাইরাস হর আপনার খুব লবশি িুবে হর়ে যাও়ো লসটির বন্ধ ক্ররত পারা
উশিৎ। আপনার টিক্া পাও়োর পরর শনরাপি থ্াক্ার েনয আপনারক্ এখরনা এই তরথ্য থ্াক্া শন়েম্গুর া
অনুসরে ক্ররত হরব।
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যাক্ব

ান (Macmillan) বক্ভারব আপনারক্ সাহাযয ক্ররত পারর

আপনারক্ এবং আপনার পশরবাররক্ সাহাযয ক্ররত Macmillan এখারন আরছ। আপশন লযখান লথ্রক্
সহা়েতা লপরত পাররন:
•

যাক্ব ান সারপাটট াইন (The Macmillan Support Line) (0808 808 00 00)।
আম্ারির লিাভাষী আরছ, তাই আপশন আম্ারির সারথ্ আপনার ভাষা়ে ক্থ্া ব রত পাররন। আপশন
লয ভাষাটি বযবহার ক্ররত িান, শুধু তার নাম্ ইংররশেরত আম্ারিররক্ ব ুন। আম্রা শিশক্ৎসা
সম্পশক্ে ত প্রশ্নগুর ার উত্তর শিরত পাশর, আপনারক্ আশথ্েক্ সহা়েতার শবষর়ে তথ্য শিরত পাশর, বা
আপনার অনুভূশতগুর ার শবষর়ে আপনার সারথ্ ক্থ্া ব রত পাশর। সপ্তারহ 7 শিন, সক্া 8 লথ্রক্
সন্ধযা 8টা পযেন্ত লফ্ান াইন লখা া থ্ারক্।

•

Macmillan ওরেবসাইট (macmillan.org.uk)। ক্যান্সার এবং ক্যান্সার শনর়ে লবাঁরি থ্াক্ার
শবষর়ে আম্ারির সাইরট ইংররশেরত অরনক্ তথ্য আরছ। www.macmillan.org.uk/translations
ওরেবসাইরট অনযানয ভাষাে আররা তথ্য আরে

•

তথ্য ও সহােতা পবররষবা৷ তথ্য ও সহা়েতা লক্রে, আপশন এক্েন ক্যান্সার সহা়েতা
শবরিষরের সারথ্ ক্থ্া ব রত পাররন এবং শ শখত তথ্য লপরত পাররন।
macmillan.org.uk/informationcentres ওর়েবসাইরট আপনার সবরির়ে শনক্টস্থ লক্ে
খুাঁরে লবর ক্রুন বা আম্ারির ক্ ক্রুন। আপনার হাসপাতার এক্টি লক্ে থ্াক্রত পারর।

•

ম াক্া সারপাটট গ্রুপ - সারপাটে গ্রুরপ আপশন ক্যান্সারর আক্রান্ত অনযানয ল াক্েরনর সারথ্ ক্থ্া
ব রত পাররন৷ macmillan.org.uk/supportgroups ওরেবসাইরট আপনার ক্াোক্াবে
এক্টি গ্রুপ খুুঁরজ বনন বা আম্ারিররক্ ক্ ক্রুন।

•

Macmillan অন াইন ক্ব উবনটি – আপশন এক্ই ধররনর পশরশস্থশতরত থ্াক্া বযশক্তরির সারথ্
macmillan.org.uk/community-এ ক্থ্া ব রত পাররন
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আপনার ভাষাে আররা তথ্য
এই শবষ়েগুর া সম্বরন্ধ আম্ারির ক্ারছ আপনার বাং া ভাষা়ে তথ্য আরছ:
ক্যান্সাররর ধরন

ক্যান্সাররর ম াক্াবব া ক্রা

•

স্তন ক্যান্সার

•

•

বৃহিারের ক্যান্সার

যশি আপনার ক্যান্সার শনেে়ে হর়ে থ্ারক্ - এক্টি িটে শি
শনরিে শিক্া

•

ফ্ু সফ্ু রসর ক্যান্সার

•

খাবার খাও়োর সম্সযা এবং ক্যান্সার

•

লপ্রারস্টট ক্যান্সার

•

েীবরনর অবসান

•

আশথ্েক্ সহা়েতা - লবশনশফ্টসম্ূহ

•

আশথ্েক্ সহা়েতা - খরি লম্টারনার েনয সাহাযয

বিবক্ৎসাস ূহ

•

লক্রম্ারথ্রাশপ

•

স্বাস্থযক্র খািযাভযাস

•

লরশডওরথ্রাশপ

•

িাশন্ত (অবসন্নতা) এবং ক্যান্সার

•

সােোশর

•

ক্যান্সার শিশক্ৎসার পার্শ্েপ্রশতশক্র়োগুর া

•

শনরেরক্ সাহাযয ক্রার েনয আপশন ক্ী ক্ররত পাররন

এই তথ্য লিখরত, macmillan.org.uk/translations -এ যান
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সূত্র ও ধনযবাি জ্ঞাপন
এই সক্ তথ্য রিনা ও সম্পািনা ক্রররছ ম্যাক্শম্ ান (Macmillan) ক্যান্সার সারপাটে -এর ক্যানসার
তথ্য উন্ন়েন (Cancer Information Development) ি ৷ এক্টি অনুবাি লক্াম্পাশন এটি বাং া়ে
অনুবাি ক্রররছ৷
অন্তভুে ক্ত তথ্যগুর া ম্যাক্শম্ ান এর অন াইন তরথ্যর উপর শভশত্ত ক্রর ক্যান্সার এবং ক্ররানাভাইরাস
সম্পশক্ে ত macmillan.org.uk/coronavirus
এই তথ্য প্রাসশঙ্গক্ শবরিষরেরা ডক্টর টিম্ ইভসন (Dr Tim Iveson), ক্নসা টযান্ট লম্শডক্যা
অরকার াশেস্ট এবং ম্যাক্শম্ ান (Macmillan) শিফ্ লম্শডক্যা এশডটর এবং লরাশে ফ্টাস (Rosie
Loftus), িীফ্ লম্শডরক্ অশফ্সার পযোর ািনা এবং অনুরম্ািন ক্রররছন।
আম্ারির সক্ তথ্য প্রাপ্ত লসরা প্রম্ারের শভশত্তরত লনও়ো হর়েরছ। আম্ারির বযবহার ক্রা উৎসগুর ার
শবষর়ে আররা তরথ্যর েনয অনুগ্রহ ক্রর cancerinformationteam@macmillan.org.uk
ঠিক্ানা়ে আম্ারির সারথ্ লযাোরযাে ক্রুন

MAC18794_Bengali

সূশিপত্র পযোর ািনা ক্রা হ়ে: 2021
পরবতী পযোর ািনার েনয পশরক্শল্পত সম়্েসূিী: 2024

আম্রা সব সম়্ে সঠিক্ তথ্য লিও়োর শবষ়েটি শনশিত ক্রার েনয সব রক্ম্ভারব লিষ্টা ক্রর থ্াশক্ শক্ন্তু প্রশতশন়েত
পশরবতে নিী লম্শডরক্ েরবষোর বতে ম্ান অবস্থার প্রশতফ্ রনর েনয এর উপর শনভে র ক্রা উশিত হরব না৷ আপশন আপনার
স্বাস্থয শনর়ে উশিগ্ন থ্াক্র , আপনার ডাক্তাররর সারথ্ আর ািনা ক্রুন। এই তরথ্য বা তৃ তী়ে পরক্ষর লক্ারনা তরথ্য, লযম্ন আম্ারির
শ ংক্ ক্রা ওর়েবসাইরটর তরথ্য, লক্ারনা ভু

থ্াক্ার ক্াররে সৃষ্ট লক্ারনা ক্ষশত বা হাশনর েনয Macmillan লক্ারনা িা়ে-িাশ়েে

গ্রহে ক্ররব না৷
© Macmillan Cancer Support 2021. ইং যান্ড ও ওর়ে স (261017),
স্কট যান্ড (SC039907) এবং আই অব ম্যান (604)-এ শনবশন্ধত িাতবয প্রশতষ্ঠান। লরশেস্টাডে অশফ্স: 89 Albert
Embankment,
London SE1 7UQ
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Cancer and coronavirus:
Bengali

Cancer and coronavirus
This information is about coronavirus if you have cancer. There are things you can
do to protect yourself and other people from coronavirus. There is also information
about the coronavirus vaccine.
If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the
hospital where you are having treatment.
You can also call Macmillan Cancer Support on freephone 0808 808 00 00, 7 days a
week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own
language. When you call us, please tell us in English which language you need (say
“Bengali”).
We have more information about coronavirus on our website at
macmillan.org.uk/coronavirus

This information is about:
•
•
•
•
•
•
•
•

What is coronavirus?
What if I have cancer?
What will happen to my cancer treatment?
What is the coronavirus vaccine?
How Macmillan can help you
Word list
More information in your language
References and thanks

What is coronavirus?
Coronavirus is sometimes called COVID-19. It is a virus that can affect your lungs.
This virus can give you a lung infection which can make you very ill. Some people
die from it.
How do people get coronavirus?
The virus spreads from person to person. You can get it if you are near someone
with the virus. You can also get it by touching a surface that has the virus on it.
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How will coronavirus make me feel?
If you have coronavirus, you may feel unwell. You might:
•
•
•

have a cough that does not stop
feel hot or shivery with a high temperature (over 37.5°C [99.5°F])
not be able to smell or taste properly.

If you have cancer and feel unwell, call your cancer doctor or hospital right away for
advice.
Some people with coronavirus do not feel unwell. They can still spread the virus to
other people.
If you think you might have coronavirus you must stay at home. This is to stop you
spreading coronavirus to others. Tell your doctor if you think you might have
coronavirus.
How will I know if I have coronavirus?
You can have a free test that will tell you if you have coronavirus. A trained person
will test you or you can order a home test. You can get home tests with instructions
in other languages. For the test, they will usually swab the back of your throat and
your nose. The swab looks like a long cotton bud.
You will need to be tested within days of having symptoms. Testing rules are
different in:
•
•
•
•

England – visit www.gov.uk to find out more
Scotland – visit www.gov.scot to find out more
Wales – visit www.gov.wales to find out more
Northern Ireland – visit www.publichealth.hscni.net to find out more

You should get your results in 1 to 3 days. If you are worried after getting your
results you could talk to someone about how you feel.

What if I have cancer?
If you have cancer, you may be more at risk of becoming very ill if you have
coronavirus.
The parts of the body that fight viruses and infections are called the immune system.
Some types of cancer and its treatments can make your immune system weaker.
This means your body may not fight the coronavirus well.
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How can I protect myself if I have cancer?
There are things you can do to protect yourself:
•
•
•
•
•
•

Get a coronavirus vaccine when it is offered to you
Wear a mask when you are with other people or outside your house. This
must cover your mouth and nose.
Avoid places that are very busy
Do not stand close to people and try to stay 2 metres apart
Clean your hands often
If you are indoors with people who are not in your household keep doors and
windows open for fresh air

Book a test if you think you have coronavirus.
Shielding
At the start of the pandemic some people were told to shield. This meant staying
indoors at all times and staying away from other people. It was to protect people with
certain illnesses who might become very unwell if they had coronavirus.
Shielding is no longer advised. But people who were shielding should continue to be
careful and protect themselves. This includes having a vaccination and checking any
guidance for your local area. You can get the latest rules on the internet. You should
be able to get the rules and advice in different languages and formats.
Some people want to continue shielding, Others are relieved to stop. It’s a personal
choice that you can think about for yourself and discuss with those close to you.
How can I take care of myself?
It is really important to look after your health if you have cancer. These can make
your immune system stronger. This can help you cope better with cancer treatment.
The best things to do are:
•
•
•
•
•

eat healthily
drink lots of water or other fluids
keep moving your body
get enough rest
talk about how you are feeling to other people.

We have more information about healthy eating in your language at
macmillan.org.uk/translations
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What will happen to my cancer treatment?
You might be worried about having cancer treatment, but you should have your
treatment as planned. Talk to your doctor and nurse if you are worried about this.
You might be waiting for a scan or test. The cancer teams will still:
•
•
•

diagnose cancer
treat cancer
give people the care they need.

You must wear a mask if you are having tests or treatment in a hospital or clinic. You
may be tested for coronavirus before your treatment.
You might be worried about getting a vaccine if you are having cancer treatment. It is
safe to have the vaccine. Your doctor can talk to you about the best time to have it.
The vaccine may not work as well if you are having some cancer treatments. But it
will still help to protect you from coronavirus.

What is the coronavirus vaccine?
A vaccine is a medicine that helps to keep you safe from an illness. It is important
that you get a coronavirus vaccine as this will help your immune system to protect
you. This means that you are less likely to get very unwell with coronavirus.
Doctors want all adults to get the vaccine. If you have cancer, you should have the
vaccine as soon as you can. This is because you will be at risk of being very unwell if
you get coronavirus. Doctors have tested the vaccines to make sure they are safe to
use.
Your doctor will tell you when you can get your vaccine. It is important to get the
vaccine when your doctor tells you.
How will I get my vaccine?
A doctor or nurse will give you the vaccine as an injection (jab) in your arm.
You will get the vaccine twice. You get your second vaccine 3 to 12 weeks after the
first one.
The first vaccine starts to protect you 2 to 3 weeks after you have it. The second
vaccine protects you for a longer time. It is important to get both doses of the
vaccine.
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What happens after I get the vaccine?
You will still need to be careful after you have had the vaccine. The vaccine may not
stop the virus spreading. But it should stop you becoming very poorly if you get
coronavirus. You must still follow the rules in this information to stay safe after
getting your vaccine.

How Macmillan can help you
Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:
•

The Macmillan Support Line (0808 808 00 00). We have interpreters, so you
can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you
want to use. We can answer medical questions, give you information about
financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7
days a week, 8am to 8pm.

•

The Macmillan website (macmillan.org.uk). Our site has lots of English
information about cancer and living with cancer. There is more information in
other languages at macmillan.org.uk/translations

•

Information and support services. At an information and support service,
you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find
your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your
hospital might have a centre.

•

Local support groups – At a support group you can talk to other people
affected by cancer. Find a group near you at
macmillan.org.uk/supportgroups or call us.

•

Macmillan Online Community – You can also talk to other people affected
by cancer online at macmillan.org.uk/community

Page 13 of 15 Macmillan fact sheet 2021: Cancer and coronavirus

More information in your language
We have information in your language about these topics:
Types of cancer

Coping with cancer

•

Breast cancer

•

If you are diagnosed with cancer – a quick guide

•

Large bowel cancer

•

Eating problems and cancer

•

Lung cancer

•

End of life

•

Prostate cancer

•

Financial support – benefits

•

Financial support – help with costs

Treatments

•

•

Healthy eating

Chemotherapy

•

•

Tiredness (fatigue) and cancer

Radiotherapy

•

•

Side effects of cancer treatment

Surgery

•

What you can do to help yourself

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations
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