প্রিয় িপ্রিবেশী,
েিতমাবে কবরাোভাইরাস প্রেশ্বেযাপী এক মহামারী আকার ধারণ কবরবে। োাংলাবেবশ এর অপ্রেোর্ তিভাবের আবলাবক আমরা আমাবের
িপ্রিবেশীবের এ প্রেষবয় অেগি করবি চাই।
কবরাোভাইরাস একজে সুস্থ মােুবষর চচবয়, র্ারা আমবের চারপাবশর িেীণ প্রকাংো প্রেপ্রভন্ন েুরাবরাগয চরাবগ (চর্মে ডায়াবেটিস, হৃেবরাগ,
শ্বাসকষ্ট) ভুগবেে িাবের জেয চেশী প্রেপজ্জেক হবি পাবর। আমাবের প্রেবজবের এোং এই ভালোসার মােুষবের স্বাবথ প্রত কেু সুরক্ষামূলক
পেবক্ষপ আপোবের সাবথ ভাগ কবর প্রেবি চাই।
গৃহ েযেস্থাপোয় প্রেবচর প্রেষয়গুবলা অেুসরবণর জেয আমরা প্রেবশষভাবে চজার প্রেচ্ছি ১। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এব্ং সামাক্তিক দূিত্ব ব্িায় িাখা।
✓ হাি সাোে-পাপ্রে / ৭০% অযালবকাহল র্ুক্ত হযান্ড রাে প্রেবয় ২০
চসবকন্ড ধবর প্রকেুক্ষে পরপর চধায়া
✓ অপপ্ররস্কার হাবি চচাখ, োক, এোং মুখ স্পশ ো
ত করা
✓ হাাঁপ্রচ-কাপ্রশর সময় টিসুয, পপ্ররস্কার কাপড় প্রকাংো োহুর ভাাঁবজ মুখ
সম্পূেভাবে
ত
চেবক চেলা
✓ কথা েলার সময় কমপবক্ষ ৩ েুি েূরত্ব েজায় রাখা। সম্ভে হবল
সেসময় এবক অপবরর চথবক ৩ েুি েূরত্ব েজায় রাখার চচষ্টা করা
২। চািপাশ িীব্াণুমুি িাখা।

৪। ব্াসায় প্রব্ীণ এব্ং অসুস্থ থিাগীরদি সাব্ধারন িাখা।
✓ েপ্রহরাগিবের সাবথ িাবের র্থাসম্ভে চেখা করবি ো চেয়া।
চক্ষত্রপ্রেবশবষ কমপবক্ষ েয় েুি েূরত্ব েজায় চরবখ িাবের চেখা
করবি চেয়া চর্বি পাবর
✓ িেীণ প্রকেো অসুস্থ চরাগীবের সম্পূণ আলাো
ত
এোং জীোণুমুক্ত
পপ্ররবেবশ থাকার েযেস্থা করা। িবয়াজবে িাবেরবক ভয় ো
পাওয়ার জেয আশ্বস্ত করা
৫। ব্াসাি দারিায়ান, থকয়ািরেকাি, পরিচারিকা এব্ং ড্রাইভাি
যািা আরেন তারদি িনয রব্রশষ সাব্ধানতা অব্েম্বন এি
ব্যব্স্থা কিা।

✓ কপ্ররবডার, লপ্রে এপ্ররয়া, প্রলেি এোং অেযােয পােপ্রলক চেস প্রকেুক্ষে
পর পর জীোণুোশক প্রেবয় পপ্ররস্কার করা। পপ্ররস্কাবরর জেয ১ ভাগ ✓ োবরায়াে, চকয়ারবিকার এোং ড্রাইভারবক সে সময় গ্লাভস এোং
প্রিপ্রচাং এর সাবথ ৯ গুণ পাপ্রে েযেহার কবর জীোণুোশক োসাবিই
মাস্ক েযেহার করবি উৎসাহ চেয়া। িারা চর্ে প্রকেুক্ষণ পরপর
িস্তুি করবি পাবরে। অেশযই চময়াে উত্তীণ প্রত িপ্রচাং পাউডার
প্রেবজবের হাি সাোে পাপ্রে প্রকাংো ৬০% এলবকাহল র্ুক্ত হযান্ড রাে
েযেহার করা র্াবে ো
প্রেবয় পপ্ররষ্কার করবি পাবর চসই েযেস্থা করা
✓ েরজার েে, চচয়াবরর হািল, চিপ্রেল, প্রলেবির চোিাম প্রকাংো
✓ আপোর োসার পপ্ররচাপ্ররকাবক সে সময় পপ্ররষ্কার কাপড় পড়বি
চর্বকাবো ধরবণর উন্মুক্ত পৃষ্ঠিল িপ্রিপ্রেে প্রেপ্রেতষ্ট সময় পর পর
উৎসাহ প্রেে। চকাে কাজ শুরুর আবগ এোং কাজটি চশষ হওয়ার
জীোণুোশক প্রেবয় চমাো
পবর িাবক র্থার্থভাবে হাি চধায়ার জেয েলুে। সম্ভে হবল
✓ কপ্ররবডার প্রকাংো লপ্রেবি প্রকেুেূর পর পর হযান্ড সযাপ্রেিাইজার রাখার
প্রকেুপ্রেবের জেয আপোর পপ্ররচাপ্ররকাবক োসায় স্থায়ীভাবে প্রেবয়াগ
েযেস্থা করা
প্রেে। এবি কবর আপোর পপ্ররচাপ্ররকা এোং আপোর, উভবয়র
✓ চাপ্ররপ্রেবক পর্াপ্ত
ত আবলা োিাস চলাচল প্রকাংো চভপ্রিবলশে এর
কবরাোভাইরাস সাংক্রমবণর সম্ভােো কবম আসবে
✓ গাপ্রড় চালাবোর সময় ড্রাইভারবক গাপ্রড়র জাোলা খুবল রাখবি েলা।
েযেস্থা করা
র্প্রে সম্ভে হয় গাপ্রড়বি চপেবের প্রসবি প্রিেজবের পপ্ররেবিত েুইজে
৩। ব্াসাি ব্ারিরি থেরক থকউ আসরে রকংব্া ব্ারিরি যাওয়াি
কবর েসা এোং প্রেবজবের মাবে েূরত্ব েজায় রাখবি েলা
সময় সাব্ধানতা অব্েম্বন কিা।
৬। খাব্াি প্রস্তুত ও গ্রিরণি সময় রব্রশষ সাব্ধানতা অব্েম্বন
✓ োসার চমইে চগবির পাবশ পর্াপ্ত
ত সাোে-পাপ্রে রাখা এোং চর্ে
কিা।
িবিযবক োসা-োপ্রড়বি িবেশ করার আবগ প্রেবজর হাি পা ধুবয়
পপ্ররষ্কার হবয় িবেশ করবি পাবর িা প্রেচ্ছিি করা
✓ খাোর িস্তুবির সময় হাি এোং পাত্র পপ্ররষ্কার রাখা
✓ োজার চথবক চকো কািার পর দ্রেযাপ্রে ভাবলাভাবে পপ্ররষ্কার কবর
✓ িস্তুিকৃি খাোর স্পশ করা
ত
চথবক প্রেরি থাকা
োসার চভিবর চেয়া
✓ মাে-মাাংস রান্নার সময় ভাবলাভাবে চসদ্ধ করা
✓ োপ্রড়বি চকাে অপ্রিপ্রথ আসবল িাবক প্রেবয় একটি প্রেপ্রেতষ্ট স্থাবে চেখা
৭। িনব্িুে এোকা ব্া িায়গা এর়িরয় চো।
করা। অপ্রিপ্রথ চবল র্াোর পবর জায়গাটি জীোণুোশক প্রেবয়
৮। েক্ষণ থদখা রদরে রকংব্া প্ররয়ািন রব্রশরষ থিাম
পপ্ররষ্কার করা
থকায়ারিন্টাইন ব্া সব্সময় ব্াসাি থভতরি োকা।
✓ েপ্রহরাগিবের র্থাসম্ভে কম জায়গার মবধয অেস্থাে করবি চেয়া
এ েুবর্াবগর
ত
মুহবূ িত আমাবের চেবশর মােুবষর কলযাবণ আপোবের সহবর্াপ্রগিা একান্ত কাময। সোর সুস্বাস্থয ও কলযাবণর জেয আসুে িাথো
ত ও
শুভ কামো কপ্রর।
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