
কররোনো ভোইরোস ররোগ/ রকোভভড – ১৯ আক্রোন্ত ব্যভিরের সংস্পরশ ে 

আসো সরেরে থোকো ব্যভিরের রকোয়োররভিন সম্পরকে জ্ঞোতব্য 

 

ল্যোবররটভর ভনভিতকৃত রকোভভড – ১৯ আক্রোন্ত ররোগীর সংস্পরশ ে থোকরে ভনরের ও 

পভরবোররর অন্যরের ভনরোপে রোখরত সংস্পরশ ের রশষ ভেন রথরক ১৪ ভেন পর্ েন্ত 

রকোয়োররভিন থোকরত েরব। 

 এ সমরয় অতযোবশকীয়ভোরব ভনে বোড়ীরত একোকী একটি আেোেো রুরম টোনো ১৪ 

ভেন থোকুন। 

 রুরম সংযুি রগোসেখোনো/ টয়রেট নো থোকরে র্ভে সোধোরণ রগোসেখোনো/ টয়রেট, 

র্ো পভরবোররর অন্য সেস্যরোও ব্যবেোর কররন, রস রেরে ব্যবেোররর পূরব ে ও পরর 

রগোসেখোনো/ টয়রেট ভনরেই েীবোণুনোশক দ্বোরো পভরষ্কোর করুন। এর ফরে 

পভরবোররর অন্যোন্য সেস্যরো শঙ্কো মুি থোকরবন। 

 েোনোেো রখোেো রররখ রগোছেখোনো/ টয়রেরট পর্ েোপ্ত আরেো – বোতোস চেোচরের 

ব্যবস্থো রোখুন। 

 বোড়ীর অন্যোন্য সেস্য রথরক আেোেো থোকো সম্ভব নো েরে অন্যরের ভনকট েরত 

কমপরে ০১ (এক) ভমটোর বো ০৩ (ভতন ফুট) দুরত্ব বেোয় রোখুন। 

 

 

 



 মোস্ক ব্যবেোর করুন  

 

 মোস্ক ব্যবেোর এর পূরব ে অন্তত ২০ রসরকন্ড ধরর েযোন্ড ওয়োশ অথবো েযোন্ড স্যোভনটোইেোর ভেরয় 

েোত ধুরত েরব; 

 বোড়ীর অন্যোন্য সেস্যরের সোরথ একই ঘরর অবস্থোন কররে মোস্ক ব্যবেোর করুন;  

  মোস্ক পরর থোকোকোেীন এটি েোত ভেরয় ধরো রথরক ভবরত থোকুন; 

 মোস্ক ব্যবেোররর সময় সভে ে , থুতু , কোভশ , বভম ইতযোভে েরে সরে সরে মোস্ক খুরে রফলুন 

এবং নতুন মোস্ক ব্যবেোর করুন; 

 মোস্ক ব্যবেোররর পর ঢোকনোযুি ময়েো পোরে রফলুন এবং সোবোন পোভন ভেরয় ভোেভোরব েোত 

ধুরয় ভনন; 

 মোস্ক রখোেোর সময় শুধুমোে মোরস্কর ভফতোয় ধরর রখোেো র্োরব৷ রকোন অবস্থোরতই মোরস্কর 

মুরখর সোমরনর অংশ ধরো র্োরবনো। 

 

 েোত রধোয়ো  

 

 ঘন ঘন সোবোন ও পোভন ভেরয় অন্তত ২০ রসরকন্ড ধরর েোত রধোরবন । প্ররয়োেরন েযোন্ড 

স্যোভনটোইেোর ব্যবেোর করো রর্রত পোরর । কোপড় রধোয়োর সোবোন ভেরয়ও েোত রধোয়ো র্োরব। 

 অপভরষ্কোর েোরত রচোখ , নোক ও মুখ স্পশে কররবন নো; 

 টিস্যয / শুধু েোত রমোছোর েন্য ভনভে েষ্ট রতোয়োরে ভেরয় েোত শুকরনো করর রফলুন এবং ভভরে 

রগরে বেরে রফলুন । 

 

 

 

 

 

 

 



 মুখ রঢরক োঁভচ কোভশ ভেন 

 

  কোভশ ভশষ্টোচোর রমরন চলুন । োঁভচ কোভশর সময় টিস্যয রপপোর / রমভডরকে মোস্ক / কোপরড়র 

মোস্ক / বোহুর ভাঁরে মুখ ও নোক রঢরক রোখুন এবং উপররর ভনয়ম অনুর্োয়ী েোত পভরষ্কোর 

করুন । টিস্যয রপপোর ও রমভডরকে মোস্ক ব্যবেোররর পর ঢোকনোযুি ভবরন রফলুন । কোপড় 

ব্যবেোর কররে ব্যবেোররর পর সোবোন পোভন ভেরয় ধুরয় রফলুন ও র োদে ভোলভোদে শুকিদে 

কনন। 

  ব্যভিগত ব্যবেোর্ ে সোমগ্রী রর্মন, খোওয়োর বোসনপে – থোেো , গ্লোস ,কোপ, রতোয়োরে 

,ভবছোনোর চোের ইতযোভে অন্য কোররো সোরথ ভোগোভোভগ করর ব্যবেোর কররবন নো । এ সকে 

ভেভনসপে ব্যবেোররর পর সোবোন – পোভন ভেরয় ধুরয় রফলুন। 

 

 ভবরশষ ভনরে েশনো  

 

 বতেমোরন স্যস্থ আরছন এবং র্োর েীঘ েরময়োেী ররোগ সমূে রনই , এমন একেন ভনভে েষ্ট ব্যভিরক 

পভরচর্ েোকোরী ভেরসরব ভনরয়োভেত কররত পোররন । ভতভন ঐ ঘরর  বো পোরশর ঘরর থোকরবন , 

অবস্থোন বেে কররবন নো । 

  রকোয়োররভিরন আরছন এমন ব্যভির সোরথ রকোন অভতভথরক রেখো কররত ভেরবন নো । 

 বয়স্ক এবং ভশশুরের ব্যোপোরর ভবরশষ সতকেতো অবেম্বন করুন । 

 স্থোনীয় সরকোরী েোসপোতোে স্বোস্থ্য অকিেপ্ত -৩৩৩, স্বোস্থ্য েোতোেন -১৬২৬৩ ও আইইভডভসআ  

এ রর্োগোরর্োরগর প্ররয়োেনীয় রফোন নম্বর গুরেো সংগ্ররে রোখুন । 

 র্ভে রকোয়োররভিরন থোকোকোেীন রকোন উপসগ ে রেখো রেয় (১০০
৹
 ফোররনেোইট / ৩৮

৹ 

রসেভসয়োরসর রবভশ / কোভশ / সভে ে / গেোব্যথো / শ্বোসকষ্ট ইতযোভে) , তরব –  

অভত দ্রুত আইইভডভসআর এর েটেোইন নম্বরর ( ০১৫৫০০৬৪৯০১–৫, ০১৪০১১৮৪৫৫১, 

০১৪০১১৮৪৫৫৪, ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, 

০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮, ০১৯৩৭-১১০০১১, ০১৯৩৭-০০০০১১, ০১৯২৭-৭১১৭৮৪, 

০১৯২৭-৭১১৭৮৫ ) অবশ্যই রর্োগোরর্োগ করুন এবং পরবতী করণীয় রর্রন ভনন । 

 


