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Achoo!
পদক্ষেপ ১ – ব্যক্তিকে স�োজো েকে ব�োন।

পদক্ষেপ ২ – নীল/ধূ�ে পোফোে সেঁকে 
ক্নন, এেটি সপে�োকেে মকধ্য ১ বোে পোফ 
ক্িন, সপে�োে সেকে ৪ বোে শ্ো� সেকন ক্নন। 
এরূপ ৪ বোে পুনেোবকৃ্তি েরুন।

পদক্ষেপ ৩ – ৪ ক্মক্নে অকপক্ো েরুন এবং 
ব্যক্তিটি অক্ধেতে ভোল সবোধ নো েেকল 
পিকক্প ২ এে পুনেোবকৃ্তি েরুন।

পদক্ষেপ ৪ – যক্ি এে পে়ও ব্যক্তিটি 
অক্ধেতে ভোল সবোধ নো েকেন, ০০০ সত 
সফোন েরুন। অকপক্ো েেোে �ময় প্রক্ত ৪ 
ক্মক্নে পে পে পিকক্প ২ এে পুনেোবকৃ্তি 
েরুন।

বজ্রঝড়জাত হাঁপানি র�াগ 
(THUNDERSTORM 

ASTHMA) কাক্ক বক্ে?

 রক ঝঁুনকক্ত �ক্েক্ে?
আপনি বজ্রঝড়জাত হাঁপানি র�াক্গ� ঝঁুনকক্ত �ক্েক্েি যনদঃ 

• আপিা� হাঁপানি র�াগ থাক্ক (বা
অতীক্ত হাঁপানি র�াগ হক্েনেে)

• বসন্ত ঋতুক্ত রহ নিভা� (িাক
আক্রমণকা�ী এ্াোনজজি )
নেে।

আপনি যনদ প�াগ ঋতুক্ত 

শ্াস নিক্ত হাঁসিাঁস কক্�ি, 

বুক্ক চাপ রবাধ কক্�ি, সাঁসা ঁ
কক্� শ্াস রিি বা কাশক্ত 

থাক্কি – তাহক্ে আপিা� 

অনিণণীত হাঁপানি র�াগ থাকক্ত
পাক্�। 

হাঁপানি র�াক্গ� প্াথনমক নচনকৎসা কাক্�া জীবি �ষো
ক�ক্ত পাক্�। 

প্াথনমক নচনকৎসা শুরু ক�ক্ত হাঁপানি র�াগ গুরুত� 
হওো অবনধ অক্পষো ক�ক্বি িা। 

আপক্ন যক্ি মকন েকেন েোকেো হোঁপোক্ন সেোকেে আক্রমণ হকছে ….

এই প্রেোশনো সেোন �ুকবোধ্য ধেকন সপকত চোইকল ১৩০০ ৭৬১ 
৮৭৪ নম্বকে সফোন েরুন, িেেোে হকল ন্যোশনোল ক্েকল �োক্ভভি� 
১৩ ৩৬ ৭৭ নম্বে ব্যবহোে েরুন, অেবো environmenal.
healthunit@dhhs.vic.gov.au সে ইকমইল েরুন।
ক্ভক্োেীয় �েেোে েতৃভিে অনকুমোক্িত ও প্রেোক্শত, ১ সরেজোক্ে সলে�, সমলকবোণভি।
© ক্ভক্োক্েয়ো সটেে, Department of Health and Human Services, 
আেেে ২০১৮।
Waratah Group, Port Melbourne (2009792) েতিৃভে মুিক ্ত

�োঁ�োঁ েকেশ্ো� সনয়ো

Doculink Australia, Port Melbourne (2009792)



4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 

– Shake puffer

– Put 1 puff into spacer

– Take 4 breaths from spacer

Repeat until 4 puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 

OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  

or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 

If there is no improvement, give 4 more  

separate puffs of blue/grey reliever as above 

OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  

Triple Zero (000) for an ambulance 

Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  

until emergency assistance arrives 

OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  

up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call  

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 

worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 

and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 

Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  

Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 

if the person does not have asthma.
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4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 
– Shake puffer
– Put 1 puff into spacer
– Take 4 breaths from spacer

Repeat until  puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 
OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  
or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 
If there is no improvement, give 4 more  
separate puffs of blue/grey reliever as above 
OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  
Triple Zero (000) for an ambulance 
Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  
until emergency assistance arrives 
OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  
up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 
Managing asthma and allergies matters. 
Visit betterhealth.vic.gov.au or call  
1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 
worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 
and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 
Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  
Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 
if the person does not have asthma.
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বজ্রঝড়জাত হাঁপানি র�াগ 
(THUNDERSTORM 
ASTHMA) কাক্ক বক্ে?
বজ্রঝড়জাত হাঁপানি র�াগ হক্ছে যখি বােুক্ত রবনশ পন�মাক্ণ ঘাক্স�
প�াগ থাক্ক তখি এক নবক্শষ ধ�ক্ণ� বজ্রঝড় দ্া�া সতূ্রপাত ক�া 
হাঁপানি র�াগ (সাধা�ণত অক্্াব� হক্ত নিক্সম্বক্�� রশষ পযজিন্ত)।

এ� িক্ে রোকজি সাঁসা ঁকক্� শ্াস রিক্ে, হাঁসিাঁস কক্� শ্াস রিে, এবং 
কানশ� সমে বুক্ক চাপ রবাধ কক্�।

এটা আকনমিক, গুরুত�, এবং এমি নক জীবক্ি� জি্ ভেঙ্ক� হক্ত
পাক্�।

আক্�া তক্থ্� জি্ রদখুি 

www.betterhealth.vic.gov.au/thunderstormasthma

আপক্ন বজ্রেড়জোত হোঁপোক্ন সেোকেে আক্রমকণে �ম্োবনো েমোকত পোকেন।

যক্ি মকন েকেন আপনোে হোঁপোক্ন সেোে বো 

সহ ক্ফভোে হকয়কে, তোহকল আপনোে 

ডোতিোকেে �কগে েেো বলনু।

আপনোে যক্ি হোঁপোক্ন সেোে হয়, 

ক্নয়ক্মত আপনোে ডোতিোকেে 

ক্েভোকব ও েখন আপনোে ওষুধপত্র �ঠিেভোকব ব্যবহোে েেকত হকব তো ক্শখুন। 

হোঁপোক্ন সেোকেে প্রোেক্মে ক্চক্েৎ�ো ক্শখুন 

এবং আপনোে হোঁপোক্ন সেোকেে সেোন 

েমভি পক্েেল্পনো েোেকল ক্নক্চিত 

েরুন সয হোঁপোক্ন সেোে �হ�ো 

সবকড় সেকল বো আক্রমণ হকল 

েী েেকত হকব আপক্ন তো 

সবোকেন।

মহোমোেীতুল্য বজ্রেড়জোত 

হোঁপোক্ন সেোকেে পূবভিোভোষ  

http://emergency.

Protect your

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call 

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 
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 ঘাক্স� প�াগ ঋতু� জি্ প্স্তুত হি

�কগে সিখো েরুন। আপনোে হোঁপোক্ন 

সেোকেে েমভি পক্েেল্পনো হোলনোেোি 

েরুন, উপশমেোেী ওষুধপত্র �কগে েোখুন 

এবং সহ ক্ফভোে েোেকল তোে ক্চক্েৎ�ো 

েরুন।

আপনোে যক্ি সহ ক্ফভোে হকয়কে মকন হয়, �কবভিোতিম ক্চক্েৎ�ো ও বজ্রেড়জোত হোঁপোক্ন

সেোকেে �ম্োবনোে ক্বষকয় আপনোে ডোতিোে বো ফোমভিোক্�কটেে �কগে সিখো েরুন। 

উপশমেোেী ওষুধপত্র েোেোেোক্ে েোখুন। 

vic.gov.au/prepare/ 

#thunderstorm-

asthma-forecast এ 

সিখুন।

ঘোক�ে পেোে ঋতুকত

বজ্রেড়জোত হোঁপোক্ন সেোে 

এক্ড়কয় চলনু, ক্বকশষ েকে 

েকড়ে আকেে েোপেো বোতো�। 

ঘকেে ক্ভতকে েোকুন এবং িেজো 

জোনোলোগুক্ল বন্ধ েরুন।


