- বাাংলাদেদে কদরানাভাইরাস মহামারী -

সাজেদা ফাউজেশজের কর্মীজদর
েেয
হ ার্ম এে কমর্মউমেটি হকয়ার মিমর্মজিড এর পক্ষ হেজক
মকছু গাইডিাইে

হ ার্ম এে কমর্মউমেটি হকয়ার মি. – সাজেদা ফাউজেশজের একটি প্রমিষ্ঠাে

কেরানা ভাইরাস

ল�ণ, �িতেরাধ এবং করণীয়

ল�ণ
গলা ব�থা, মাথা ব�থা,�াসকােযর� সমস�া, �র, সিদ� , কািশ,
িনঃ�ােসর দুবলতা
�

�িতেরাধ
জনবহ�ল �ােন বা গণপিরবহেন চলাচল যথাস�ব এিড়েয় চলুন
খাবার �হেণর আেগ হাত ভােলা কের ধুেয় িনন
ঘের িফের হ�া�ওয়াশ িদেয় ভােলা কের হাত ধুেয় িনন
হাঁিচ েদয়ার সময় হাত িদেয় মুখ েঢেক িনন
ল�ণ সে�হ হেল অিবলে� িচিকৎসেকর পরামশ িনন
�
ময়লা কাপড় �ুত ধুেয় েফলুন
িনয়িমত থাকার ঘর এবং কােজর জায়গা পির�ার ক�ন
রা�ার আেগ খাবার ভােলা কের ধুেয় িনন

কররোনোভোইরোস প্রোদুভভোরের সময় প্রেীণরদর জনয পরোমর্ ভ
মিশ্বেুজে ২০৫ টি হদজশ কজরোিো ভোইরোস ছমেজয পজেজছ এিং এখি পর্ন্ত
য ৩৩৯,০০০ এর হিমশ মোিুষ এজি আক্রোন্ত
জযজছ। ভোইরোসেমিি এই হরোগটি খুি দ্রুি ছেোজি পোজর িোই মিশ্ব সোস্থ্য সংস্থ্ো হকোমভড-১৯ হক ম োমোমর ম জসজি হ োষণো
কজরজছ। কজরোিোভোইরোজসর প্রোদুভোয জি সিোই স্বোস্থ্য ঝু ুঁ মকজি থোকজিও িযস্করো হিমশ ঝু ুঁ মকগ্রস্থ্ িজি মিজশষজ্ঞরো মিশ্চিি
কজরজছি। এছোেোও গভযিিী মম িো,

োুঁপোমির হরোগী, এইচআইমভ হরোগী, হৃদজরোগ, ডোযোজিটিস, অ্যোেমোস

অ্িযোিয

ফুসফুজসর হরোগীরো হিমশ ঝু ুঁ মকজি আজছি। মকছু িোেমি সিকযিোমূিক পদজেজপর মোধ্যজম আমরো আমোজদর প্রিীণজদর
এই প্রোণ োিী ভোইরোস হথজক রেো করজি পোমর িজি হসজেজে পমরিোর এিং হকযোরমগভোর উভজযরই স জর্োমগিো
প্রজযোেি। মিজশষজ্ঞরো হেোর মদজয িজিজছি হর্ প্রিীিজদর মজধ্য COVID-19-হি আক্রোন্ত

ওযোর ঝু ুঁ মক িো িোমেজযও

িোজদর কোছোকোমছ হথজক হসিোর করোর উপোয রজযজছ।
প্রিীণজদর েিয হকোমভড-১৯ প্রমিজরোধ্মূিক সোধ্োরণ মিজদয শিো, হর্মি - মিযমমি োি হধ্োুঁযো, সযোমিিোইেড থোকো, মভে
এেোজিো, অ্সুস্থ্ মোিুজষর েিয আিোদো কে এিং সোমোশ্চেক দূরত্ব অ্িুশীিি করো আিশযক।প্রিীণজদর হকোমভড-১৯ এ
আক্রোন্ত ওযোর প্রমিজরোধ্মূিক িযিস্থ্োর িোমিকো িীজচ হদওযো ি:-

১। এই সমজয িোেীর প্রিীণজদর আিোদো
পরোমশ য হদওযো

জে কোরি আিোদো

জর থোকোর

৭। সজিোচ্চ
য সিকযিোর সোজথ িযস্কজদর েিয খোিোর প্রস্তুি

জর থোকোর ফজি

এিং পমরজিশি করুি - িযস্কজদর েিয আিোদোভোজি

কজরোিো ভোইরোস সংক্রমজণর সম্ভোিিো হ্রোস পোয।
২। িযস্কজদর সোজথ শোরীমরক হর্োগোজর্োগ সীমোিদ্ধ করজি
জি।
৩। িযস্কজদর সোজথ িম রোগিজদর হদখো-সোেোজির হেজে
মিমধ্মিজষধ্ প্রজযোগ করজি জি। হর্জ িু হর্জকোি আক্রোন্ত

খোিোর প্রস্তুি করুি, মিশ্চিি
সটিকভোজি মসদ্ধ

জয মিি হর্ খোিোর

জযজছ এিং খোমি

োজি খোিোর স্পশ য

করজিি িো। মিরোপদ দূরত্ব িেোয হরজখ খোিোর সরিরো
করোর হচিো করুি।
৮। পুজরো র েুজে পর্োপ্ত
য িোিোস চিোচি মিশ্চিি করুি।

িযশ্চির মজধ্য িেণ প্রকোশ হপজি এক সপ্তো সময িোগজি

৯। প্রমি ২-৩

পোজর িোই হক অ্সুস্থ্ িো েোিো অ্জিক সময সম্ভি য িো

েীিোণুমুি করুি - কজরোিোভোইরোস ৩ মদি পর্ন্ত
য হকোি

। িম রোগি িযশ্চি িেণ প্রকোশ িো কজরও ভোইরোসটি ি ি

পৃষ্ঠিজি হিুঁজচ থোকজি পোজর। হমোিোইি হফোি, আিমোমর,

করজি পোজর এিং িযস্কজদর আক্রোজন্তর মোধ্যম জি পোজর।

হেমসং হিমিি ইিযোমদর উপমরভোগ েীিোণুমুি করো

িোই এই সমজয িম রোগিজদর আগমি মিরুৎসোম ি করো

অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ।য িোই আসিোিপে, হমজঝ এিং অ্িযোিয

জে।
৪। পুটিকর খোিোর সরিরোজ র মোধ্যজম প্রিীণজদর হরোগ
প্রমিজরোধ্ েমিো িোমেজয হিোিো - প্রচুর ফিমূি,
শোকসিেী এিং পর্োপ্ত
য হপ্রোটিি ও আুঁশ সম্বমিি স্বোস্থ্যকর
খোদযোভযোস িোজদর হরোগ প্রমিজরোধ্ েমিো িেোয রোখজি

ন্টো পরপর আজশপোজশর েোযগোগুজিো

িি মিযমমি মুজছ মিি র্োজি িযস্করো সমস্ত মকছু পমরষ্কোর
এিং েীিোণুমুি অ্িস্থ্োয স্পশ করজি
য
পোজর।
১০। হকযোরমগভোজরর মপমপই (Personal Protective
Equipment) সুমিশ্চিি করুি।

স োযিো করজি পোজর।

১১। শুধ্ুমোে র্থোর্থ মপমপই স একেি হকযোরমগভোর/

৫। দী য সমজযর েিয সজিে থোজক এমি খোিোর মেুি

গৃ কমম যও িোচ্চোজদর িযস্ক িযোশ্চির সংস্পজশ য আিো হথজক

করুি। রুটি, শসয, ফিমূি, শোকসিশ্চে, সুযপ, দুধ্, মডজমর

মিরি থোকুি।

মজিো পুটিকর খোিোর পযোজকিেোি অ্িস্থ্োয সংগ্র করুি

ডোিোরজক িযস্ক িযোশ্চির কোজছ র্োওযোর অ্িুমমি মদি।

র্ো দী সময
য
ধ্জর সংরেণ করো র্োয।

১২। র্মদ িোেীর িজযোজেযষ্ঠ িযোশ্চিটি চিোচজি সেম

ি

৬। আপিোর প্রজযোেিীয ওষুধ্ পর্োপ্ত
য পমরমোজণ মকজি

অ্িয মি মদি। িিযমোি সঙ্কজির সময হকযোরমগভোর

রোখুি - হর্জকোি েরুরী প্রজযোেজি ফোজমসী
য
এিং

মিজেও ঝু ুঁ মকর মজধ্য রজযজছ; সুিরোং সম্ভি জি আপিোর

িজি দোমযজত্ব থোকো হকযোরমগভোরজক িোর দোমযত্ব হথজক

অ্িিোইি শপগুমির সোজথ হর্োগোজর্োগ রোখুি।
হ োম এন্ড কমমউমিটি হকযোর মি. – সোজেদো ফোউজন্ডশজির একটি প্রমিষ্ঠোি

িযোশ্চিগি স্বোজথইয হকযোরমগভোরজক দোমযত্ব হথজক সোমমযক

১৭। অ্মি প্রজযোেি ছোেো মচমকৎসজকর অ্যোপজযন্টজমন্ট

অ্িয মি প্রদোি করুি।

িোমিি করুি।

১৩।

১৮।

িোেীর শর্যোশোযী প্রিীণজদর সুস্থ্িো মিশ্চিি করো

অ্িযন্ত গুরুত্বপূণ য এিং িো পর্জিেণ
য
খুি স জেই
মসমসটিমভ -এর মোধ্যজম সম্ভি।
১৪। প্রিীণ িযশ্চির

আপিোর

কোছোকোমছ

প্রজযোেিীয

সোমগ্রী

সরিরো কোরীর সোজথ হর্োগোজর্োগ রোখুি ।
১৯। প্রমিমিযি গুরুত্বপূণ িথয
য
সম্পজকয অ্িগি থোকুি।

জর ওযযোরজিস ইন্টোরকম এিং

ণ্টো

রোখুি - িোজদর পর্জিেণ
য
করো এিং চোম দো পূরজণ এটি

২০। িোেীর িযস্ক িযোশ্চিটির পছজের কোে গুজিোর একটি

একটি কম খরজচ স েিভয পন্থো ।

িোমিকো তিমর করুি ; হর্মি – িই পেো, দোিো হখিো

১৫। একোন্নিিী সমোেিযিস্থ্োয সোেো হদযো।

েীিোণুমুি করজি জি।

১৬। পমরিোজরর অ্িযোিয সদজসযর সোজথ িযষ্ক িযোশ্চির

২১। অ্মডও িো মভেুযযোি হমোড ((ই-িুকস, মসমরে, হগমস)

হকযোর প্ল্যোি মিজয আজিোচিো করুি। হকযোরমগভোর হকোি

এর মোধ্যজম মিজিোদজির িযিস্থ্ো করুি র্োজি এই

কোরজি অ্সুস্থ্ জয হগজি মিকল্প িযিস্থ্ো ম জসজি পমরিোজরর

পমরমস্থ্মিজি িোরো মোিমসকভোজি সুস্থ্ থোকজি পোজরি।

ইিযোমদ। এই সমস্ত শ্চেমিসগুমি অ্িশযই িযি োজরর পূজি য

সদসযরোই দোমযত্ব মিজি পোরজি এিং পমরিোজরর সুস্থ্িো
মিশ্চিি করজি সেম জি।
এখি, প্রিীণজদর আিোদো এিং আইজসোজিজিড রোখোর পরোমশ য হদওযো

জে। এই আইজসোজিশি একোকীত্ব এিং

মিশ্চেন্নিোর অ্িুভূমি মিজয আসজি পোজর। আইজসোজিশজির কোরজণ প্রিীণরো হর্ি একোকী হিোধ্ িো কজর িো মিশ্চিি করোর
েিয, মপ্রযেিজদর সোজথ কথো িিোর মদিগুমি মফমরজয আিুি। হমোিোইি হফোি, ইন্টোরকম িো িযোন্ডিোইি হর্োগোজর্োগ
িেোয রোখোর স ে উপোয এিং প্রিীণ িযশ্চিরোও এর সোজথ পমরমচি। হর্জ িু

োজির কোজছর কোজছই ইন্টোরজিি রজযজছ

িোই প্রিীণজদর এই সুমিধ্োর সজিোচ্চ
য িযি োর মিশ্চিি করুি; স্মোিয জফোি/িযোি িযি োর মশমখজয মদি।িোরো হর্ি সোমোশ্চেক
হর্োগোজর্োগ মোধ্যম মোধ্যম িো মভমডও কজির মোধ্যজম হর্োগোজর্োগ করজি পোজরি হসিো মিশ্চিি করুি।পমরিোর িো
আত্মীযস্বেিজদর মিজয গররুপকি িো গররুপচযোি জি পোজর স ে সমোধ্োি।িোও সম্ভি িো জি িোজদরজক মচটি হিখোর
অ্ভযোস করুি। মচটি িোজদর কোজছ একটি পমরমচি মোধ্যম, িোছোেোও মচটির িোেমি সুমিধ্ো জে িোরো হর্জকোজিো সমজয
এটি পেজি পোরজিি।
মজি রোখজি জি, মূি গুরুত্বপূণ যমিষয জে এই সমজয কীভোজি িোজদর প্রফুল্ল এিং মিশ্চিন্ত রোখো র্োয। পমরিোর এিং
হকযোরমগভোজরর দোমযত্ব িোজদর আশ্বস্ত কজর িিো হর্ র্থোর্থ প্রমিজরোধ্মূিক িযিস্থ্োর মোধ্যজম িোরো পুজরোপুমর সুস্থ্ ও
স্বোভোমিক েীিজি মফজর আসজিি। িযস্ক িযশ্চির তদিশ্চেি রুটিি িেোয হরজখ িোর পোশোপোমশ হেস মযোজিেজমন্ট
হকৌশি অ্িুশীিি কজর, িোজদর একজ জযমম কমমজয মোিমসক ভোজি আশ্বস্ত করো র্োয।
র্মদ হকোিও প্রিীণ িযশ্চির মজধ্য হকোমভড-১৯ এর িেণ হদখো র্োয িজি র্ি িোেোিোমে সম্ভি মচমকৎসোর িযিস্থ্ো মিি।
মিশ্চিি জয মিি হর্ িোইজর র্োওযোর সময িযস্ক িযশ্চিরো িোজদর হফসমোস্ক পজরজছি। র্মদ িোরো হকোমভড-১৯ সিোিকরণ
পরীেোয পশ্চেটিভ জয থোজকি িজি স্বোস্থ্যজসিো দোিকোরী এিং স্থ্োিীয স্বোস্থ্য মিভোজগর মিজদয শোিিী অ্িুসরণ করুি।
মিরোপজদ থোকুি এিং পমরেন্ন থোকুি

হ োম এন্ড কমমউমিটি হকযোর মি. – সোজেদো ফোউজন্ডশজির একটি প্রমিষ্ঠোি

কেরানা ভাইরাস
বতমােন
আেলােক
র্
র্ কেরানাভাইরাস িব�ব্যাপী এক মহামারী আকার ধারণ কেরেছ। বাংলােদেশ এর অিনবায �ভােবর
আমরা আমােদর �িতেবশীেদর এ িবষেয় অবগত করেত চাই।
সাধারণত সিদ, র্ হািঁ চ, কািশ, থু তু ইত্যািদর মাধ্যে ম কেরানাভাইরাস বাতােস ছড়ােত পাের। সরাসির সংস্পেশরর্ মাধ্যে ম খু ব
সহেজ এই ভাইরাস আেরকজনেক স�িমত করেত পাের। এই ভাইরাস একিট িনিদ�র্ �ােন অেনক সময় যাবত অব�ান
করেত পাের। ফল��প েকান সু � মানু ষ ওই �ান পরবিতেত
অনায়ােসই কেরানাভাইরাস �ারা আ�া� হেয়
র্
র্ স্পশ করেল
েযেত পােরন।
কেরানাভাইরাস একজন সু � মানু েষর েচেয়, যারা আমেদর চারপােশর �বীণ িকংবা িবিভ� দু রােরাগ্য েরােগ ভু গেছন
তােদর জন্য েবশী িবপ�নক হেত পাের। আমােদর িনেজেদর এবং এই ভালবাসার মানু ষেদর �ােথ র্িকছু �েয়াজনীয়
িনেদশনাবলী
সম্পেক র্ জানা এবং তা েমেন চলা খু বই �র�পূণ। র্
র্
আসু ন �থেমই েজেন েনই কেরানাভাইরাস �িতেরােধ আমােদর িনেজেদর এবং বাসাবািড়েত যারা সবসময় থাকেছন তােদর
সাধারণ চচাবলী
র্ িক হেত পাের-

ব্যি�গত পিরচ্ছ�তা

চারপাশ জীবাণু মু� রাখা

হাত সাবান-পািন / ৬০% অ্যালেকাহল যু � হ্যা� রাব
িদেয় ২০ েসেক� ধের িকছু�ন পরপর েধায়া

কিরেডার, লিব এিরয়া, িলফট এবং অন্যান্য পাবিলক
ে�স িকছু�ন পর পর জীবাণু নাশক িদেয় পির�ার
করােত পােরন।

অপির�ার হােত েচাখ, নাক, এবং মু খ স্পশ নার্ করা

দরজার নব, েচয়ােরর হাতল, েটিবল, িকংবা েযেকােনা
ধরেণর উ�ু � পৃ�তল �িতিদন িনিদ�র্ সময় পর পর
জীবাণু নাশক িদেয় েমাছা

হািঁ চ-কািশর সময় িটসু ্য, পির�ার কাপড় িকংবা বা�র
ভােঁ জ মু খ সম্পূনভােব
র্ েঢেক েফলা
কথা বলার সময় কমপে� ৩ ফুট দূর� বজায় রাখা।
স�ব হেল সবসময় এেক অপেরর েথেক ৩ ফুট দূর�
বজায় রাখার েচ�া করা

কিরেডার িকংবা লিবেত িকছুদূর পর পর হ্যা�
স্যািনটাইজার রাখার ব্যব�া করা
চািরিদেক পযা�র্ আেলা বাতাস চলাচল িকংবা
েভিন্টেলশন এর ব্যব�া করা

বাসায় �বীণ এবং অসু � েরাগীেদর সাবধােন রাখা
বিহরাগতেদর সােথ তােদর যথাস�ব েদখা করেত না েদয়া। ে��িবেশেষ কমপে� ছয় ফুট দূর� বজায় েরেখ তােদর
েদখা করেত েদয়া েযেত পাের
�বীণ িকনবা অসু � েরাগীেদর সম্পূণ আলাদা
এবং জীবাণু মু� পিরেবেশ থাকার ব্যব�া করা। �েয়াজেন তােদরেক
র্
ভয় না পাওয়ার জন্য আ�� করা

�াইভার, েকয়ারেটকার এবং দােরায়ানেক সব সময় �াভস এবং মা� ব্যবহার করেত উৎসাহ েদয়া। তারা েযন িকছু�ণ
পরপর িনেজেদর হাত সাবান পািন িকংবা ৬০% এলেকাহল যু � হ্যা� রাব িদেয় পির�ার করেত পাের েসই ব্যব�া করা
আপনার বাসার পিরচািরকােক সব সময় পির�ার কাপড় পড়েত উৎসাহ িদন। েকান কাজ ��র আেগ এবং কাজিট েশষ
হওয়ার পের তােক যথাযথভােব হাত েধায়ার জন্য বলু ন। স�ব হেল িকছুিদেনর জন্য আপনার পিরচািরকােক বাসায়
�ায়ীভােব িনেয়াগ িদন। এেত কের আপনার পিরচািরকা এবং আপনার, উভেয়র কেরানাভাইরাস সং�মেণর স�াবনা
কেম আসেব
গািড় চালােনার সময় �াইভারেক গািড়র জানালা খু েল রাখেত বলা। যিদ স�ব হয় গািড়েত েপছেনর িসেট িতনজেনর
পিরবেত র্দু ইজন কের বসা এবং িনেজেদর মােঝ দূর� বজায় রাখেত বলা

বাসার বািহের েথেক েকউ আসেল িকংবা বািহের যাওয়ার সময় সাবধানতা অবল�ন করা
বাসার েমইন েগেটর পােশ পযা�র্ সাবান-পািন রাখা এবং েযন �েত্যেক বাসা-বািড়েত �েবশ করার আেগ িনেজর হাত
পা ধু েয় পির�ার হেয় �েবশ করেত পাের তা িনি�ত করা

বাজার েথেক েকনা কাটার পর �ব্যািদ ভােলাভােব পির�ার কের বাসার েভতের েনয়া

বািড়েত েকান অিতিথ আসেল তােক িনেয় একিট িনিদ�র্ �ােন েদখা করা। অিতিথ চেল যাবার পের জায়গািট
জীবাণু নাশক িদেয় পির�ার করা। বিহরাগতেদর যথাস�ব কম জায়গার মেধ্য অব�ান করেত েদয়া

খাবার ��ুত ও �হেণর সময় িবেশষ সাবধানতা অবল�ন করা
খাবার ��ুেতর সময় হাত এবং পা� পির�ার রাখা, ��ুতকৃ ত খাবার স্পশ করা
র্ েথেক িবরত থাকা, মাছ-মাংস রা�ার
সময় ভােলাভােব েস� করা।

জনব�ল এলাকা বা জায়গা এিড়েয় চলা

ল�ণ েদখা িদেল িকংবা �েয়াজন িবেশেষ েহাম
েকায়ােরন্টাইন বা সবসময় বাসার েভতের থাকা।

বয়� এবং েকয়ারিগভারেদর জন্য �িতেরাধমূলক পদে�প
বয়�েদর জন্য �িতেরাধমূলক পদে�প

বয়� মানুষেদরেক একিট িবিচ্ছ�
�ম এ রাখু ন

শারীিরক েযাগােযাগ সীমাব�
ক�ন

বিহরাগতেদর সােথ যথাস�ব
েদখা করা সীিমত ক�ন

সতকতার
র্ সােথ খাবার
��ুত এবং পিরেবশন ক�ন

�ধু মা� েকয়ারিগভার এবং ডা�ার
যােদর সে� যথাযত PPE আেছ
তােদর �বীণেদর কােছ েযেত িদন

�বীণেদর এমন ঘের রাখু ন েযখােন
পযা�র্ বা� চলাচল হয়

�িত ২-৩ ঘন্টা
পরপর চারপাশ জীবাণু মু� ক�ন

�িত েবলায় পু ি�কর খাবার
খাইেয় �বীণেদর েরাগ
�িতেরাধ �মতা বািড়েয় তু লু ন

খাবােরর জন্য পৃথক
পা� ব্যবহার ক�ন

�বীণেদর �েয়াজনীয় পযা�র্
পিরমান ওষু ধ বাসায় রাখু ন

িকছু�ন পরপর তােদর
গরম সূপ ও পানীয় পান করান

একিট িবক� পিরক�না
ৈতির রাখু ন
a

z
ঠা�া এড়ােত েগাসল বাস্পে�র জন্য
ঠা�া পািন ব্যবহার করা এিড়েয় চলু ন

�েয়াজন ব্যািতত ডা�ােরর
সে� সা�াৎ েথেক িবরত থাকু ন

�েয়াজনীয় �ু শট
সরবরাহ ক�ন

ল�ণ েদখা িদেল জ�িরিভি�েত
সহায়তার জন্য আেবদন ক�ন

েকয়ারিগভারেদর জন্য �িতেরাধমূলক পদে�প
েসবা দান এর আেগ ও পের কমপে�
২০ েসেকে�র জন্য সাবান এবং পািন
িদেয় হাত ধু েয় িনন

সাধারণ �িতেরাধমূলক িনেদশাবলী
র্
েমেন চলু ন

�িতিনয়ত ব্যব�ত সারেফস েযমন
িচিকৎসা সর�াম,ওয়াকার, এবং
হ্যাে�ল পির�ার ক�ন

আপনার এবং আপনার পিরবােরর
মানিসক �াে�্যর য� িনন

িডসেপােজবল ে�াভ�িল ব্যবহােরর
পর যথাযথ উপােয় েফেল িদন

েরাগীর বািড় েছেড় যাওয়ার
পের িপিপই অপসারণ ক�ন এবং
এিটেক আবজনার
র্ বাে� েফেল িদন

িপিপই অপসারেণর পের অিবলে�
হাত সাবান বা হ্যা� স্যািনটাইজার
িদেয় পির�ার ক�ন

�েত্যক িশফট েশেষ কাপড় ভালভােব
ধু েয় িনন

�র বা �াসক�জিনত অসু খ থাকেল সু পারভাইসার েক জানান এবং আপনার ছুিটর আেবদন �ি�য়াধীন হেব

িশফট চলাকালীন কেরানা েরাগ এর ল�ণ েদখা িদেল

০১

০২

০৩

০৪

অিবলে� সু পারভাইসার েক
জানান

েপেশন্ট এর বািড় েথেক েবর হেয়
আসু ন

েকান ব্যি�, সর�াম এবং
জায়গায় স্পশ বার্ েযাগােযাগ
হেয়েছ তা উে�খ ক�ন

আপনার ছুিটর আেবদন
�ি�য়াধীন হেব

কেরানা ভাইরাস
আমরা েকািভড- ১৯ এর ‘তৃ তীয় ে�জ’ এ �েবশ কের েফেলিছ। মােন ‘কিমউিনিট েস্�ড’ হেত যােচ্ছ
এবার। এই ে�ে� িক হেব এবং আমােদর িক করেত হেব জানু ন, েমেন চলু ন এবং অন্যেকও জানান
‘তৃ তীয় ে�জ’ মােন কার, িকভােব, েকাথা েথেক, কার েথেক কেরানা ভাইরাস সং�মণ হেচ্ছ তা আর জানা
স�ব না।

এই অব�ায় আমােদর যা করণীয়
েযেকােনা বয়েসর শারীিরক ভােব দু বল,র্ ডায়ােবিটস,
ে�সার, িকডিন, িলভার, ফুসফুেসর সমস্যা ইত্যািদ
েরাগীেক ঘেরর বাইের েযেত েদয়া যােবনা, কারন
তােদর শরীের েরাগ �িতেরাধ �মতা কম থােক।
বয়�েদর ভু েলও ঘেরর বাইের েযেত েদয়া যােব না

বাসার বািহের থাকা অব�ায় হাত সাবান বা হ্যা�
স্যািনটাইজার িদেয় পির�ার করার আেগ েকােনা
ভােবই মু খ, েচাখ এমন িক কােনও হাত দাওয়া যােব না
বাইের ব্যব�ত জু তা ঘেরর বাইেরই রাখেত হেব

ঘেরর িভতের ঝা� েদয়া যােবনা। বরং সরাসির lizol
জাতীয় ে�ার ি�নার িদেয় মু ে ছ েফলেত হেব।
েকােনাভােবই ধু েলা উড়েত েদয়া যােব না।

�ধু মা� ঘের রা�া করা খাবার খান। েকােনা খাবার
অপচয় বা ন� করেবন না। বাসায় বাজার/তিরতরকাির
যা আেছ েস�েলা সিঠক স�্যবহার করার েচ�া ক�ন

িবেশষ দরকাের সু � সবল যু বক/যু বতী যিদ েবর হেতই
হয় তেব কমপে� গড় এ ৩ িমটার দু র� বজায়
রাখেতই হেব েযেকােনা বাইেরর জানা/অজানা েলােকর
সােথ। জনব�ল এলাকায় েকােনা ভােবই যাওয়া যােব না

সািজক্য
র্ াল মা� ব্যাবহার করেত হেব যিদ বাজার করার
সময় 3 িমটার এর কম দু রে� কােরা সােথ কথা বলার
�েয়াজন পের আর N-95/N-99/P-95 মা� ব্যাবহার
করেত হেব যিদ হাস্পাতােল েকােনা কাজ থােক

হাতেধায়া েশষ হেল বাজাের ব্যব�ত জামা-কাপড়
িডটারেজন্ট েগালা পািনেত কম কের ১/২ ঘন্টা
িভিজেয় তারপর ধু েত হেব এবং েগাসল করেত হেব।

ভাল ভােব ধু েয় িভটািমন-C যু � ফল েবশী েখেল ভাল
।ফল�েলা আধ ঘন্টা পািনেত িভিজেয় েরেখ তারপর
খােবন। বাইের েথেক আনা িব�ু ট, েকক ইত্যািদর
েযেকােনা প্যােকট ব্যবহার এর আেগ ধু েয় িনেত হেব

গরম চা, গরম কিফ, গরম পািন ১-২ ঘন্টা অ�র
েখেত পারেল ভাল। গলার মেধ্য িকছু জেম আেছ
এমন মেনহেল গরম পািন লবন অথবা Betadine
জাতীয় িলকু ইড িদেয় গাগলর্ ব্যবহার করা দরকার

েযেহতু Stage-3 েত �েবশ কেরিছ বাইেরর েযেকােনা
ব্যাি� েকই েকািভড-১৯ আ�া� েরাগী ভাবু ন এবং
যথাযথ িনেজেক সেচতন রাখু ন

খবেরর কাগজ, পােসল,র্ কােজর েলাক, বাইেরর
েযেকােনা েলাক ঘের আসেত চাইেল সরাসির না বলু ন
। েকােনা খরব জানেত অনলাইন এ জানুন

ঠা�া খাবার/পানীয় সম্পূণ ভােব
র্ পিরহার ক�ন

িবঃ�ঃ এই সমেয় ঠা�া,কািশ,�র,গলা ব্যাথা,নাক িদেয় পািন পড়া ইত্যািদ জাতীয় সমস্যা হেল রা�ার
পােশর ফােমিসওয়ালা/েকায়াকেদর
কাছ েথেক েদয়া েকােনা ঔষধ েসবন করেবন না(কারন তােদর
র্
ম্যাি�মাম ে�সি�পশেনই এিন্টবােয়ািটক /ব্যাথার ঔষধ থােক যা িকনা েখেল এখন িহেত িবপরীত হেত
পাের। উপের উে�িখত সমস্যা�েলা হেল িনকট� ডা�ােরর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।সৃি�কতা র্ আমােদর
সকলেক র�া ক�ন।

সাজেদা ফাউজেশজের
COVID-19 ফাইট িং ররাবট র পক্ষ থেজে
সাজেদার মাঠেমীজদর েেয
কিছু কবটেষ বার্তা রজ়েজে
পরবর্তী থপে গুজ াজর্ত

মুজঠাজফাজের মাধ্যজম আমাজদর থরাবটটটর পরামশ আপোরাও
শ
নেজর্ত পারজবে !
থফাে ইন্টারজেট নদজ়ে এখাজে নিজেট েরুে –> https://m.me/CovidBotBD

covid
fightin
g
parts

বাসা েথেক কাজ করা

মা-বাবার জন্য পরামশর্
একিট র�িটন ৈতির কর�ন
শা� থাকু ন
যিদ আপিন অিতির� উে�িগত হেয় যান
িনেজেক দম েনয়ার সময় িদন।
িনেজেক মেন কিরেয় িদন আপিন আপনার সব
দািয়ে� েবশ ভােলা ভারসাময্ রক্ষা করেছন।

বাধািবে�র জন্য ��ুত থাকু ন

িনেজর কাজ থািমেয় তােদর েখয়াল
েনয়ােত েকােনা সমসয্া েনই।
তােদর বয্� রাখার জনয্ িকছু
পিরক�না কের রাখুন।

তােদর ঘুেমর সমেয় কাজ কর�ন

তােদর ঘুেমর সময়েক কােজ লাগান। আপিন
এই সময় বয্বহার কের এমন কাজ েশষ কের
রাখেত পারেবন যা করেত আপনার একিন�
মেনােযাগ িদেত হেব।

িনেজর আর বা�ােদর, উভেয়র জনয্ই
রুিটন কের িকছু লক্ষয্ ি�র করুন

একটা অ�ায়ী অিফস সাজান
আপনার কাজ করার আলাদা জায়গা ৈতরী
করুন
দরজায় এমন িচ� িদন যা বলেব - “িমিটং
এ আিছ”, “�েবষ িনেষধ”, “িনেজর
েহামউয়াকর্ কেরা”, বা “ফলমূ ল খাও”।
এটা আপনার বা�ােক বাসার বতর্মান
অব�ার সােথ মািনেয় িনেত সাহাযয্
করেব।

বাচ্চােদর িবেনাদন িদন

আলাদা একটা সময় রাখুন বা�ােদর
সােথ েখলেত, েযটার জনয্ তারা
আকাি�ত হেয় থােক।

এই অথর্ৈনিতক অিন�য়তার সমেয় েযভােব

িনেজরেখয়াল
মানিসক
�াে�র
রাখেবন

িনেজেক মেন কিরেয় িদন,
ভিবষয্ত িনেয় অিনি�ত
হওয়াটা ভুল িকছু না।
সাহােযয্র জনয্ হাত বািড়েয় িদন।
যােদর সােথ আপিন েখালাখুিল কথা বলেত
পারেবন তােদর খুঁেজ েবর করুন।
িনেজর দুঃিচ�া আর উে�গ িলেখ রাখুন।
এগুেলােক �ীকার কের িনেয়, এক এক
কের এগুেলােক িনেয় ভাবুন।
িনেজর গুেণর উপর ভর কের চলুন আর
জীবেনর যত বাধা আপিন অিত�ম কেরেছন,
তা িনেজেক মেন কিরেয় িদন।
�েয়াজেন েপশাদার
মানিসক সাহাযয্ িনন।

িনেজর উপর ৈধযর্ রাখুন।
মেন রাখুন, েযেকােনা িকছু িঠক
হবার �ি�য়া একটু সময় েনয়।

েজেন রাখুন েয আপিন একা নন
কেরানা ভাইরাস মহামারীর জনয্ যার
জীিবকায় �ভাব পেড়েছ। িব��
সহকমর্ীেদর সােথ কথা বলুন।
ভাইরােসর সং�মন িনেয় দুঃিচ�ার
সাগের েভেস না েযেত খবর পড়ার
পিরমাণ সীিমত রাখুন।
�া�য্কর ডােয়ট আর িনয়িমত
বয্ায়ােমর অভয্াস গেড় তুলুন।

নিরাপদে থাকুি, সুস্থ থাকুি ।

