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ো গণমোধ্যম মীরে জনয সত ক তোমূ ল প োমর্ক

আন্টার্ক টির্া ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মহাদেদে কর্াদরানা ভাইরাস ছথড়দে পদড়দছ। থবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া (ডথিউএইচও)-এর মদে, থবদশ্বর ১০০-এরও কবথে
কেদে কর্াদরানা ভাইরাস প্রসার ও থবস্তার লাভ র্দরদছ।
৩১দে জানুোথর ২০২০-কে ডথিউএইচও এই করাগদর্ সাবকজনীন আপের্ালীন স্বাস্থ্য উপদ্রব ক াষণা র্দরদছ। ২৮দে কেব্রুোথর আন্তজকাথের্ স্তদর এই
করাদগর ভদের মাত্রা high কিদর্ বাথড়দে very high কেথণর অন্তভুকক্ত র্রা হদেদছ এবং এরপর ১১ই মাচক এই বযাথিদর্ মহামাথর আখ্যা কেওো
হদেদছ।
ট্রিপ ডট র্ম ওদেবসাইদটর বক্তবয অনুযােী, বহু কেে বাইদর কিদর্ আসা যাত্রীদের উপর নানা প্রর্ার থবথি থনদষি আদরাপ র্দরদছ অিবা ওই
কেেগুদলা পুদরাপুথর ভাদব লর্ডাউন র্দর বাইদরর সমস্ত কেে কিদর্ থনদজদের থবথিন্ন র্দর কেদলদছ। কর্াদরানা ভাইরাদসর থবস্তাদরর থবষেটি মািাে
করদখ্ ডথিউএইচও এর্টি নর্ো বা খ্সড়া তেথর র্দরদছ এবং এই খ্সড়াদর্ পথরবথেক ে পথরথস্থ্থের সাদপদে থনেথমে আপদডট র্রা হদি। এই খ্সড়া
বা নর্ো কেখ্ার জনয আপনারা এখ্াদন থির্ র্রদে পাদরন।
পথরবথেক ে পথরথস্থ্থে অনুযােী থবথভন্ন সংস্থ্া ও সংগঠদনর পে কিদর্ স্বাস্থ্য সম্পথর্ক ে নানা পরামেক কেওো হদি। এই পথরদপ্রথেদে সের্ক িার্ার জনয
গণমািযদমর র্মীরা ডথিউএইচও, থসথডথস (Centre for Disease Control) ও থপএইচই (Public Health England)-এর ওদেবসাইট
কেখ্দে পাদরন।
কয সর্ল সাংবাথের্রা ভাইরাস সম্পথর্ক ে থবষদে থরদপাটিকং র্রদে আগ্রহী োাঁরা থনদে উথিথখ্ে থবষেগুথলর প্রথে মদনাদযাগ থেন এবং পথরবেক নেীল
পথরথস্থ্থে ও প্রথেথবিান ও থবথি থনদষি সম্পদর্ক অবগে িাকুন। জাথনদে থেন কয দ্রুে গথেদে বেদল যাওো পথরথস্থ্থের র্ারদণ থবথবি থনদেক ে সম্পথর্ক ে
কয কর্ানও পথরর্ল্পনাে আর্থির্ ভাদব পথরবেক ন আসদে পাদর।

র রপোর্টকরে আরগ
●

থসথডথস ওদেবসাইদটর মে অনুযােী, বেস্ক বযথক্ত এবং অনযানয করাদগ ভুগদছন এমন বযথক্তদের high risk কেথণদে করদখ্ কেওো
হদেদছ। আপথন যথে এই কেথণদে পদড়ন োহদল আপনার পদে এই িরদনর থরদপাটিকদের জনয এথগদে আসা উথচে নে। এ ছাড়াও,
গভক বেী মথহলা সাংবাথের্দের থেদর্ও থবদেষ নজর কেওো েরর্ার।

●

বাজথেড ওদেবসাইদটর মে অনুযােী, থর্ছু থবদেষ সম্প্রোদের মানুদষর উপর সাম্প্রোথের্ হামলা হদেদছ। োর েদল এই থবষদে
থরদপাটিকদের জনয র্মী থনবকাচন র্রার সমে এই বাস্তব পথরথস্থ্থের থেদর্ সের্ক দৃথি রাখ্ুন। সমাদজ থবরাজমান কভোদভেপূণক মানথসর্ো
এবং পূদবকর অথভজ্ঞো কিদর্ পাওো থেো কিদর্ আমাদের সের্ক িার্া প্রদোজন।

●

কর্ানও রর্ম র্মকসূথচ রূপােদন যাওোর আদগ কসখ্ানর্ার পথরথস্থ্থে সম্পদর্ক থনেথমে ভাদব কখ্াাঁজ খ্বর রাখ্দে শুরু র্রুন। এই থবষদে
কখ্োল রাখ্ুন কয অদনর্ কেে এর্ জােগাে থনথেক ি সংখ্যর্ মানুদষর কবথে জমাদেেদর্ থনথষদ্ধ ক াষণা র্দরদছ।

●

ভুল থনদেক থের্া ও খ্বর কিদর্ সের্ক িাকুন। ডথিউএইচও-এর ওদেবসাইদট কর্াদরানা ভাইরাস সম্পথর্ক ে নানা থমি ও থবথবি অস্পিো দূর
র্রার জনয এর্টি গাইড বা থনদেক থের্া পাওো যাদি।

●

যথে আক্রান্ত কেদে এর্ান্ত যাওোর প্রদোজন কেখ্া কেে োহদল কসখ্াদন যাওোর আদগ এই থবষেটি থনথিে ভাদব কজদন থনন কয কযখ্াদন
আপথন িার্দবন োর আদেপাদে এই করাদগর থচথর্ৎসার জনয পযকাপ্ত বযবস্থ্া রদেদছ থর্ না। কর্ানও রর্ম সদেহ কিদর্ মুক্ত িার্ার জনয
আপথন Flu Vaccine থনদে রাখ্দে পাদরন।

●

থনদজর মযাদনজদমন্ট েদলর র্াদছ স্পি ভাদব কজদন থনন কয ভ্রমণ বা যাত্রার র্ারদণ আপথন যথে অসুস্থ্ হদে পদড়ন োহদল কসই
আপের্ালীন সমদে আপনাদর্ সাহাযয র্রার জনয োদের র্াদছ র্ী র্ী প্ল্যান বা পথরর্ল্পনা আদছ। কর্ননা এই থবষদের সম্ভাবনা রদেদছ
কয আপনার কর্ানও রর্ম পথরথস্থ্থেদে আলাো িার্ার প্রদোজন পড়দে পাদর অিবা এমনটাও হদে পাদর কয আপথন কর্াোরান্টাইন বা
লর্ডাউন কজাদন ( অসুস্থ্দের জনয আলাো রাখ্ার জােগা বা এমন স্থ্ান কযখ্ান কিদর্ অনয স্থ্াদন যাওোর উপর থবথি থনদষি আদরাপ র্রা
হদেদছ ) আটদর্ পদড় কগদলন।

●

সর্ল েরর্াথর থজথনসপত্র থনদজর সদে থনদে যান। বেক মান এই পথরথস্থ্থেদে মুদখ্র মাস্ক, হাদের সযাথনটাইজার, সাবান, পযাদর্টবদ্ধ খ্াবার
এবং টেদলট কপপাদরর মদো থজথনসপদত্রর াটথের খ্বর আমাদের সামদন এদসদছ। এর র্ারণ হল বহু সংখ্যর্ কলার্ অথেথরক্ত ভে
কপদে এই সব পণয কবথে কবথে পথরমাদণ থর্নদে শুরু র্দরদছ।

●

কর্াদরানা ভাইরাস সম্পথর্ক ে থবষদে থরদপাটিকং র্রার সমে সম্ভাবয সর্ল পথরথস্থ্থের জনয থনদজদর্ মানথসর্ ভাদব প্রস্তুে রাখ্ু ন। থবদেষ
র্দর আপনার মদনর উপর ওই সমে সবদচদে কবথে প্রভাব পড়দে পাদর যখ্ন আপনাদর্ কর্ানও থিথনর্, হাসপাোল, কমথডদর্ল র্যাম্প
বা অসুস্থ্ বযথক্তদের জনয বরাদ্দ আলাো জােগাে থগদে থরদপাটিকং র্রদে হদব। ট্রমার সদে সম্পথর্ক ে সমসযা থবষদে থরদপাটিকং র্রা গণমািযম
র্মীদের জনয ডাটক কসন্টার ের জানকাথলজম এন্ড ট্রমার ওদেবসাইদট গুরুত্বপূণক েিয ও থনদেক থের্া পাওো যাদি।

●

এই িরদনর অযাসাইনদমদন্টর বযাপাদর সািারণ ভাদব আপনার পথরবাদরর কলার্জন থচথন্তে িাদর্ন। এই জনয আপথন োদের সদে সম্ভাবয
সর্ল রর্দমর থবপদের থবষদে আলাপ আদলাচনা র্রুন। যথে প্রদোজন মদন র্দরন োহদল আপনার পথরবাদরর কলাদর্র সদে আপনার
সংস্থ্ার থচথর্ৎসা পরামেকোোর কযাগাদযাগ র্থরদে থেন।

রিরজটোল রন োপত্তো
●

থনদজর থডথজটাল সুরো থবষদে সাবিানো অবলম্বন র্রুন। এই থবষেটি কখ্োদল রাখ্ুন কয সাইবার থনরাপত্তা সংস্থ্া নটকন-এর মে অনুসাদর
থর্ছু হযার্ার কর্াদরানা ভাইরাদসর বযাপাদর ভ্রাথন্তমূলর্ ইদমল পাঠিদে কলার্জনদর্ ঠর্াদনার কচিা র্দর যাদি।

●

এমন িরদনর অযাপ কিদর্ সাবিান িাকুন যা করনসামওেযার (এমন ভাইরাস যার মািযদম আপনার কডটা ির্ র্দর আপনার কিদর্ টার্া
োথব র্দর িাদর্ )কযমন COVID-19 Tracker-এর মািযদম আপনাদর্ থনোনা র্রার কচিা র্দর চদলদছ।

●

কর্াদরানা ভাইরাদসর সদে সম্পর্ক যুক্ত কর্ানও প্রর্ার থলদে থির্ র্রার সমে সাবিানো অবলম্বন র্রুন। কর্ননা এমন থর্ছু থলে আদছ
যাদে থির্ র্রদল এমন ওদেবসাইট খ্ুদল কযদে পাদর যার মািযদম আপনার কমাবাইল, লযাপটপ বা র্থম্পউটাদর ভাইরাস ঢু দর্ পড়ার
সম্ভাবনা রদেদছ।

●

অগণোথির্ কেদে জন্ম কনওো কর্াদরানা ভাইরাস সম্পথর্ক ে থবষদে থরদপাটিকং র্রার সমে সম্ভাবয সর্ল প্রর্ার থবপে সম্পদর্ক সদচেন ও
সাবিান িাকুন। এই িরদনর প্রোসন সািারণ ভাদব এই থবষদে সঠির্ সংখ্যা কগাপন র্রার কচিা র্দর িাদর্ এবং এর েদল োদের থবরুদদ্ধ
থরদপাটিকং র্রা গণমািযম র্মীদের উপর কসন্সরথেপ জাথর র্দর অিবা এদের থবরুদদ্ধ র্ড়া পেদেপ গ্রহণ র্দর িাদর্।

●

কর্াদরানা ভাইরাস সম্পথর্ক ে থরদপাটিকদের র্ারদণ গণমািযম র্মীদের কসােযাল থমথডোদে থবপুল কট্রাথলদের কমার্াথবলা র্রদে হদে পাদর।

যোত্রো পর
●

ল্পনো
থনদজর ট্রাদভল ইনথেওদরন্স পথলথস কচর্ র্রুন। থর্ছু সরর্াথর থবভাদগর পে কিদর্ ইোথল, থচন, ইরান এবং উত্তর কর্াথরোর মদো
কেদে যাওোর বযাপাদর বহু সুরোমূলর্ পরামেক ও থনদেক থের্া জাথর র্রা হদেদছ। এই থবভাগগুথলর মদিয আদমথরর্া, থিদটন ও ফ্রাদন্সর
থবদেে মির্ যুক্ত রদেদছ। বদল কেওো ভাদলা কয কর্াদরানা ভাইরাস সম্পথর্ক ে যাত্রার বযাপাদর র্ভাদরজ নাও পাওো কযদে পাদর।
এটাও সম্ভব।

●

কয কেদে বা কয স্থ্াদন আপনার যাওোর র্িা কসখ্ানর্ার বেক মান থবথি থনদষি বা ভথবষযদের সম্ভাবয থবথি থনদষি থবষদে কখ্াাঁজ খ্বর সংগ্রহ
র্রুন। এ ছাড়াও এই বযপাদর সদচেন িাকুন কয থবদেথে নাগথরর্দের উপর অথেথরক্ত থবথি থনদষি আদরাপ র্রা হদে পাদর।

●

সম্ভাবয আপের্ালীন পথরথস্থ্থের সদে কমার্াথবলা র্রার জনয পথরর্ল্পনা বা নর্ো তেথর র্দর রাখ্ুন। কর্ননা এই পথরথস্থ্থেদে নাগথরর্
কর্ন্দ্রগুথল বা পুদরা এলার্া বা কগাটা কেেদর্ কয কর্ানও সমে লর্ডাউন র্দর বাইদরর থবশ্ব কিদর্ থবথিন্ন র্দর রাখ্া হদে পাদর।

●

এই থবষে সম্পদর্ক সজাগ িাকুন কয বহু কেদের সীমান্ত বা বডকার বন্ধ র্দর কেওো হদেদছ এবং ভথবষযদে আরও অদনর্ বডকার বন্ধ হদে
যাওোর সম্ভাবনা রদেদছ। আপের্ালীন পথরর্ল্পনা বা নর্ো প্রস্তুে র্রার সমে এই বাস্তব অবস্থ্াদর্ অবেযই মািাে রাখ্ুন।

●

যথে আপথন অসুদখ্ কভাদগন োহদল যাত্রা স্থ্থগে র্দর থেন। আন্তজকাথের্ এবং আঞ্চথলর্ ও অনযানয পথরবহন কর্ন্দ্রগুথলদে স্বাস্থ্য
স্কযাথনদের বযবস্থ্া রাখ্া হদেদছ। এর েদল কর্ানও জােগাে বা কর্ানও কেদে কপ াঁছদনার পর যাত্রীদের পরীো থনরীো প্রথক্রোর মিয থেদে
কযদে হদে পাদর এবং সদেহজনর্ থর্ছু িরা পড়দল যাত্রীদের আলাো স্থ্াদন রাখ্া হদে পাদর।

●

কেরেদযাগয উড়ান টিথর্ট ( কয টিথর্ট থেথরদে থেদল আপথন টার্া কেরে কপদে পাদরন ) থর্নুন। আইএটিএ ওদেবসাইদটর বক্তবয
অনুযােী, কর্াদরানা ভাইরাস ছথড়দে পড়ার র্ারদণ অদনর্ থবমান সংস্থ্াদর্ আথিকর্ েথের সদে লড়াই র্রদে হদেদছ এবং এই র্িাও
বলা হদি কয ইউদরাদপর সবদচদে বড় এোরলাইন সংস্থ্া FlyBe বন্ধ হদে যাওোর থপছদন এই পথরথস্থ্থের বড় ভূথমর্া রদেদছ।

●

এই প্রসদে উদিখ্য আন্তঃরাষ্ট্রীে স্তদর যাোোদের পথরমাণ অদনর্ র্দম কগদছ। কর্ননা অদনর্ জােগাে উড়ান বাথেল র্দর কেওো
হদেদছ। কর্াদরানা ভাইরাদসর প্রদর্াপ আদরা অদনর্ কেদে দ্রুে গথেদে কযভাদব বৃ থদ্ধ পাদি োদে এই পথরথস্থ্থেদে আরও বহু উড়ান
বাথেল হওোর সম্ভাবনা রদে কগদছ।

●

কয কেদে কযদে চান কসই কেদের থভসার অবস্থ্া সম্পদর্ক কখ্াাঁজ খ্বর থনন। এই থবষেটি কখ্োদল রাখ্ুন কয অদনর্ কেেই আদগ জাথর র্রা
থভসা ইথেমদিয বাথেল ক াষণা র্দর থেদেদছ।

●

এটাও খ্বর থনন, কয কেদে আপথন কযদে চান কসই কেদে থনদজদর্ কর্াদরানা ভাইরাস মুক্ত প্রমাণ র্রার জনয থর্ কমথডদর্ল সাটিকথেদর্ট
কেখ্াদনা আবেযর্--এই মদমক কর্ানও ক াষণা র্রা হদেদছ? যথে ক াষণা হদে িাদর্ োহদল থনদজর স্বাদস্থ্যর েংসাপত্র বা কমথডদর্ল
সাটিকথেদর্ট বাথনদে থনন।

●

হাদে এর্টু কবথে সমে থনদে থবমান বেদর যান র্ারণ কসখ্াদন কহলি স্কযাথনং এবং োরীথরর্ উত্তাপ কচর্ আদপর প্রথক্রোর মদিয থেদে
আপনাদর্ কযদে হদে পাদর। এই বযবস্থ্া করল কেেন, বের এবং বড় বাস কেেদনও চালু হদে পাদর।

●

কয কেদে আপথন যাদিন কসই কেদে যাত্রা বা ভ্রমণ সম্পথর্ক ে গুরুত্বপূণক কয আদেে কেওো হদেদছ ো সম্পদর্ক অবগে িাকুন। কস থে
আরব এবং রাথেোর মদো থর্ছু কেে থর্ছু থবদেষ কেদের নাগথরর্দের থনদজর কেদের থবদেষ থর্ছু এোরদপাটক ও টাথমকনাদলই যাওোর
অনুমথে থেদেদছ। সবকত্র নে।

●

কয কেদে আপথন যাদিন কসখ্াদনর্ার স্থ্ানীে খ্বদরর র্াগজ বা ওদেবসাইদটর উপর নজর রাখ্ুন যাদে েহদর কর্ান কর্ান থবথি থনদষি
আদরাপ র্রা হদেদছ কস সম্পদর্ক আপথন সদচেন িার্দে পাদরন।

সংক্রমণ কের বোাঁচো ক ৌর্ল
অদনর্ কেদে সমাদজ এদর্ অপদরর কিদর্ দূদর দূদর িার্ার জনয নানা রর্ম পদ্ধথে অবলম্বন র্রদছ। থিথনর্, হাসপাোল, বৃ দ্ধােম, কর্াোরান্টাইন
কজান, অনয জীবদের দ্বারা আক্রান্ত করাগী, বেস্ক, অসুস্থ্ বযথক্ত বা কর্াদরানা ভাইরাদসর থচথর্ৎসা র্রদছন এমন ডাক্তার অিবা কর্ািাও যাওোর সমে
কসখ্াদন র্ী র্ী সুরো বযবস্থ্া রদেদছ কস সম্পদর্ক যদিি ওোথর্বহাল হওোর জনয কখ্াাঁজ খ্বর র্রুন। যথে মদন কর্ানও রর্ম সদেহ জন্মাে োহদল
কসখ্াদন যাদবন না। এ ছাড়াও সংক্রমণ কিদর্ বাাঁচার আরও থর্ছু পদ্ধথে থনদে উদিখ্ র্রা হল।
●

এমন বযথক্তর থনর্দট যাওো কিদর্ থবরে িাকুন ( অন্তে ৬ েু ট দূরত্ব বজাে রাখ্ার কচিা র্রুন ) থযথন শ্বাস র্িজথনে করাগ কযমন সথেক বা
র্াথের মদো করাদগ ভুগদছন। হাাঁথচ ও র্াথের সমে নার্ ও মুখ্ হাে থেদে কঢদর্ রাখ্ুন।

●

সর্াল ও সন্ধযার সমে গণ পথরবহন মারেে যাত্রা র্রা এথড়দে চলার কচিা র্রুন। এ ছাড়াও যখ্ন আপথন গণ পথরবহদন যাত্রা র্রদছন
েখ্ন যানবাহন কিদর্ নামার সমে অযালদর্াহল থেদে তেথর কজল ( থসথডথস ওদেবসাইদটর থনোন অনুযােী র্ম পদে ৬০ েোংে ইিানল
অিবা ৭০ েোংে আইদসাপ্রপানল থেদে তেথর কজলই বযবহার র্রা উথচে ) থেদে হাে অবেযই দষ থনন। যথে আপথন থনদজর গাথড়দে
যাোোে র্দরন োহদল এই থবষেটি কখ্োল রাখ্ুন কয ওই গাথড়দে কর্াদরানা ভাইরাদস আক্রান্ত কর্াদনা করাগী কযন না িাদর্। এর্ জদনর
জনয অনযানয মানুদষরাও সংক্রথমে হদে পাদর।

●

সদেহজনর্ করাগী, বেস্ক বযথক্ত, অসুস্থ্ বযথক্ত অিবা কর্াদরানা ভাইরাদসর থচথর্ৎসা র্রদছন এমন ডাক্তার বা নাদসকর সাোৎর্ার কনওোর
সমে থনরাপে দূরত্ব বজাে রাখ্ুন।

●

থিপ মাইদর্র বেদল ডাইদরর্েনাল মাইদক্রাদোন বযবহার র্রুন। কযখ্াদন এই করাগ েীি মাত্রাে ছথড়দে পদড়দছ কসখ্াদন র্াজ র্রদছন
কয সাংবাথের্রা োাঁরা মাইদর্র উপর লাগাদনা কমাড়র্ খ্ুদল করাজ গরম জল থেদে িু দে থনন।

●

থনেম র্দর থনদজর হাে গরম জল ও সাবান থেদে িু দে থনন। যথে গরম জল বা সাবান র্াদছ না িাদর্ োহদল অযাথন্টবযার্দটথরোল কজল বা
বাইপ বযবহার র্রুন েদব এর পর যেটা েীঘ্র সম্ভব গরম জল বা সাবান থেদে হাে িু দে থনন।

●

কর্ানও সংক্রথমে এলার্াে জাওোর আদগ থনদজর হাদে সুরোমূলর্ েস্তানা বা কলাভস পদর থনন। থনরাপত্তার জনয অনযানয থজথনস কযমন
বথডসুট বা মুদখ্র মাস্ক পরার প্রদোজনও হদে পাদর।

●

শুিু মাত্র রান্না র্রা মাংস অিবা থডম খ্ান।

●

যথে আপথন বাজাদর, মাদঠ বা কর্ানও সংক্রথমে এলার্াে র্াজ র্দর িাদর্ন োহদল থডসদপাদজবল চপ্পল জু দো বা জল থনদরাির্ কমাজা
বযবহার র্রুন এবং ওই জােগা কিদর্ কবথরদে এদস বা থেদর এদসই ওগুদলা পথরষ্কার র্রুন। যথে আপথন জল থনদরাির্ কমাজা বযবহার
র্দর িাদর্ন োহদল ওই জােগা কিদর্ কেরার আদগই ওগুদলা খ্ুদল কেলুন এবং ওগুদলা পুনরাে বযবহার র্রদবন না।

●

যথে আপথন এমন জােগাে র্াজ র্দরন কযখ্াদন কর্াদরানা ভাইরাস িার্ার বা সংক্রমদণর সম্ভাবনা রদেদছ োহদল আপনার থজথনসপত্র
জীবাণু নাের্ ( কযমন Meliseptol ) থেদে পথরষ্কার র্দর থনন। থজথনসপত্র আদগর জােগাে রাখ্ার আদগ এর্ বার ভাদলা র্দর পথরষ্কার
র্দর থনন।

●

কর্াদনা সংক্রথমে এলার্ার বাইদর কবরদনার আদগ এবং পদর থনদজর হাে গরম জল ও সাবান থেদে অবেযই িু দে থনন।

●

যথে আপনার জ্বর অিবা শ্বাস প্রশ্বাসজথনে সমসযার লেণ নজদর আদস োহদল কসই সমে এই থবষদে থবেদে ভাবু ন কয আপথন থনদজর
থচথর্ৎসা কর্ািাে র্রাদবন। সরর্াথর স্বাস্থ্য কর্ন্দ্র আপনাদর্ আলাো িার্ার র্িা বলদে পাদর যাদে আপনার র্ারদণ অনযরা সংক্রথমে না
হদে পদড়ন। কর্ানও অথে সংক্রথমে ( কর্াদরানা ভাইরাদসর েদল ) কেদে প্রচুর থভড়যুক্ত থিথনর্ ও হাসপাোদল করাগীর সংস্পদেক
আসার থবপে রদেই যাে এবং ওখ্াদন যাওোর েদল অনযদেরও এই করাদগ আক্রান্ত হওোর সম্ভাবনা কিদর্ যাে। োই এই জােীে
জােগাে যাওোর আদগ ভাদলা র্দর কভদব থনন।

●

স্থ্ানীে সরর্াথর সংস্থ্ার পে কিদর্ কয সর্ল ক াষণা ও থনদেক ে কেওো হদেদছ কসগুদলা কমদন চলার কচিা র্রুন।

যরে আপরন চীরন োজ র ন তোহরল
●

কর্ানও সংক্রথমে এলার্ার মদিয জলযুক্ত বাজার বা মাদঠ যাদবন না। পশুপাথখ্ ( মৃে বা জীথবে ) এবং োদের চারপাদে সরাসথর না
যাওোই মেল। এমন জােগাে হাে কছাাঁোদবন না কযখ্াদন পশুপাথখ্র বজকয কলদগ রদেদছ। যথে আপথন থিথনর্, হাসপাোল বা অনয
কর্ািাও র্াজ র্দর িাদর্ন োহদল থনদজর থজথনসপত্র কমদেদে ছথড়দে থছটিদে রাখ্দবন না। Meliseptol জােীে জীবাণু নাের্ থেদে
থনদজর থজথনস পত্র সাে সুেদরা রাখ্ুন।

●

পশুর কখ্াাঁোড় অিবা সদেহজনর্ পশুর খ্াাঁচার র্াদছ যাওো কিদর্ থনদজদর্ থবরে রাখ্ুন। যথে আপনাদর্ কর্ানও পশু র্ামদড় কনে
োহদল যে োড়াোথড় সম্ভব ডাক্তাদরর র্াদছ যান।

●

যখ্ন কর্ানও পশুপাথখ্দর্ স্পেক র্রদছন অিবা কর্ানও বাজাদর, মাদঠ রদেদছন বা োর আদেপাদে রদেদছন েখ্ন কর্ানও রর্ম খ্াবার
োবার আপথন খ্াদবন না।

মু রে মোরে বযবহো
থসথডথস এবং ডথিউএইচও ক াষণা র্দরদছ, কয সর্ল কলাদর্র মদিয কর্াদরানা ভাইরাদসর কর্ানও লেণ কনই োদের মুদখ্ মাস্ক পরা জরুথর নে। থর্ছু
থবদেষ পথরথস্থ্থেদে স্থ্ানীে প্রোসদনর পে কিদর্ আপনাদর্ মুদখ্র মাস্ক পরদে বলা হদে পাদর, কযমন আপথন যথে হাসপাোদলর মদো কর্ানও
স্পেকর্াের জােগাে িাদর্ন অিবা যথে আপথন কর্াদরানা ভাইরাদস আক্রান্ত কর্ানও করাগীর কেখ্াদোনা র্দর িাদর্ন। যখ্ন মাস্ক পরদবন েখ্ন থনদে
থলথখ্ে থবষেগুথল কখ্োল রাখ্দবন।
●

সাথজকর্াল মাদস্কর বেদল N95 ( অিবা FFP2/ FFP3) মাস্ক বযবহার র্রার সুপাথরে র্রা হদি।

●

এই থবষেটি সুথনথিে র্রুন কয মাস্ক আপনার োথড় ও নাদর্র থনদচ ঠির্ মদো কঢদর্ থেদে পারদছ থর্ না। এছাড়া কেদহর কলামগুদলা
কচাঁ দচ বা কর্দট কেলুন।

●

মাস্ক স্পেক র্রা কিদর্ থবরে িাকুন। মাস্ক কখ্ালার সমে এর েথড় িদর খ্ুলুন। মাদস্কর ওপদরর থেদর্র অংদে র্খ্নই হাে কেদবন না।

●

মাস্ক খ্ুদল কেলার পর সব সমে থনদজর হাে গরম জল বা সাবান থেদে িু দে কেলুন অিবা এমন হযান্ড সযাথনটাইজার বযবহার র্রুন যাদে
অযালদর্াহল ( অন্তে পদে ৬০ েোংে ) কমোদনা রদেদছ।

●

যখ্ন মাস্ক থভদজ যাদব েখ্ন কসটা খ্ুদল কেলুন এবং নেু ন বা কর্ানও পথরিন্ন মাস্ক পরুন।

●

এর্বার বযবহার র্রা মাস্ক থদ্বেীে বার বযবহার না র্রা েরর্ার এবং কসটা খ্ুদল কেলার পর যে োড়াোথড় সম্ভব কর্াদনা ঢার্না আাঁটা
পাদত্রর মদিয কেদল থেন।

●

মদন রাখ্দবন কয মাস্ক বযবহার র্রা র্াযকে সুরথেে িার্ার নানা উপাদের মদিয এর্টি অনযেম উপাে। এ ছাড়া থনদজর নার্ ও মুখ্ স্পেক
র্রদবন না এবং থনেথমে হাে িু দে িার্াও সুরথেে িার্ার এর্টি ভাদলা পদ্ধথে।

●

সুথে বা গজ মাস্ক ( Cotton/ Gauze Mask) বযবহার র্রদবন না।

●

বলা হদি কয এই পথরথস্থ্থেদে মাদস্কর কযাগাদন াটথে হদে পাদর এবং এর োমও কবদড় কযদে পাদর।

র রপোর্টকরে পর
●

কর্াদরানা ভাইরাদস মারাত্মর্ ভাদব সংক্রথমে এলার্া কিদর্ যথে আপথন কেদরন োহদল আপনার থনদজদর্ অনযদের কিদর্ আলাো
িার্ার প্রদোজন হদে পাদর। এই থবষদে সরর্াথর থনদেক থের্াে র্ী বলা হদি ো কখ্াাঁজ খ্বর র্দর কজদন থনন।

●

কর্াদরানা ভাইরাদসর থচথর্ৎসা এবং করাগীদের আলাো রাখ্া সম্পথর্ক ে সাম্প্রথের্ ক াষণা ও থনদেক থের্া সংগ্রহ র্দর থনন।

যরে আপনো মরধ্য ক োরগ লক্ষণ কেেো যোয় তোহরল
●

আপনার মযাদনজদমন্ট টিমদর্ এই থবষেটি জানান।

●

ওদের সদে র্িাবােক া বলুন কয আপনাদর্ এোরদপাটক বা অনযানয পথরবহন কর্ন্দ্র কিদর্ বাথড় পযকন্ত কপ াঁছদনার উপযুক্ত বযবস্থ্া
র্দর কেওো কহার্। আপথন এই সমে কর্ানও টযাথিদে উঠদবন না।

●

বাথড় থেদর সবার কিদর্ আলাো রাখ্ুন এবং উপযুক্ত পদ্ধথে ও থনদেক েগুথল কমদন চলু ন।

যরে আপনো মরধ্য ক োরগ ক োনও লক্ষণ কেেো নো যোয় তোহরল
●

থনেম র্দর থনদজর স্বাদস্থ্যর প্রথে নজর রাখ্ুন। কসেটি থর্ট রাখ্ুন।

●

যথে আপনার কেদে েীি মাত্রাে কর্াদরানা ভাইরাস ছথড়দে পদড় িাদর্ োহদল এমন কলাদর্দের এর্টি োথলর্া তেথর র্রুন যাদের সদে
আপথন বাথড় কেরার ১৪ থেদনর মদিয কেখ্া সাোৎ র্দরদছন। যথে আগামী র্দের্ থেদনর মদিয আপনার কেদহ কর্াদরানা ভাইরাদসর লেণ
প্রর্ট হদে কেখ্া যাে োহদল আপনার সদে সাোৎ র্রা ওই সর্ল কলাদর্দের খ্ুাঁদজ কবর র্রা সহজ হদব।

