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েডিি-১৯ এর ডিস্তার সীমািদ্ধ েরার এেমাত্র উপায় প্রড করাধ । 

ডনকেকে, আপনার পডরিার এিং আপনার সমােকে রক্ষা েরক  নীকের প্রস্তািনাগুডি অনুসরণ েরুন । 

 

     িাডিক  থাকুন 

• মুদি বা গৃহস্থালীর সামগ্রীর মত া অপদরহার্য দিদিসপত্র দিিত  হতল কিবলমাত্র আপিার বাদ়ি হত  কবর হতবি 

• গণপদরবহি, ট্যাদি বা রাইড কেযার পদরতেবাগুদল ব্যবহার িরা কেতি দবর  োকুি 

• আপদি র্দি গণপদরবহতি র্া াযা  এ়িাত  িা পাতরি  াহতল অন্যান্য ভ্রমণিারীতির কেতি দিরাপি দূরত্ব বিায 

রাখুি এবং স্পেযিারী পৃষ্ঠগুদল স্পেয িরতবি িা 

• ভাইরাতসর দবস্তার করাতে সরিাতরর আরও দবদেদিতেে োিত  পাতর - আপিার সংক্রাদম  হওযার ঝুুঁ দি হ্রাস 

িরত  সহায া স্বরূপ এই দবদেগুদল অিুসরণ িরুি  

 

      আপনার হা  ধধাণ 

• আপিার হা  সাবাি এবং পাদিত  িমপতে ২০ কসতিতের িন্য র্ বার সম্ভব প্রাযই েুত  োকুি 

• দিদি  হতয দিি কর্ আপদি দিতির হাত র সামতি ও দপছতি এবং আপিার আঙু্গতলর মাতঝ েুতযতছি 

• কোযা কেতে, আপিার হা গুদল পদরষ্কার ক াযাতল দিতয বা প্রািৃদ িভাতব শুদিতয দিি 

• আতোযা হাত  আপিার ক াখ, িাি বা মুখ স্পেয িরতবি িা 

 

 

িদভড-১৯ এিটি ি ুি ভাইরাস (করাগিীবাণু) র্া সংক্রাদম  ব্যদির িাদে বা হাুঁ দ র সময মুখ কেতি লালা বা িাতির 

ক াুঁ ট্া কেতি ছদ়িতয পত়ি। িদভড-১৯ কিবল “মাত্র”এিটি ফু্ল িই। এটি অতিি কবদে সংক্রামি এবং আমাতির 

সমাতির মাধ্যতম দ্রু  ছ়িাত  পাতর। 

লক্ষণ: 

• সাধারণ: জ্বর, িাদে, োসিষ্ট হওযা 

• গুরু র: বুতি অদবরাম ব্যো এবং  াপ, 

োসিষ্ট, মািদসি দবভ্রাদি, ক াুঁ ট্ বা মুখ িীল 

হওযা ই যাদি 
 

১ 

২ 

উচ্চ ঝুুঁ ডেপূণণ ধেণীিঃ 

• ৭০+ বছর বযসী কলাি 

• গভয ব ী মদহলা 

• হৃিতরাগ, ডাযাতবটিস, হাুঁ পাদি এবং িযান্সাতরর 

মত া অিদিযদহ  স্বাস্থয সমস্যায আক্রাি 

িিসাোরণ। 

•  

 



     অকের সাকথ ধ াগাক াগ এিাকনা 

• িাতির িাযগায, সু্কতল বা অন্যান্য িাযগাগুদলত  র্াতবি িা কর্খাতি অতিি কলাতির সমাগম োিত  পাতর, 

কর্মি িিসাোরণ সমতব  হবার এলািা, সবযসাোরতণর উির্াপি এবং প্রােযিার হলগুতলা 

• হযােতেি এবং আদলঙ্গতির মাধ্যতম অতন্যর সাতে োরীদরি সংস্পতেয আসতবি িা 

• প্রতযািি ছা়িা, আপিার বাদ়িত  অদ দে আিতবি িা (উিাহরণস্বরূপ, স্বাস্থয িমী পদরিেযি িরা) 

• বযস্ক এবং অন্যান্য কবদিতির সাতে কর্াগাতর্াগ এদ়িতয  লুি র্াতির অসুস্থ হওযার ঝুুঁ দি কবদে হত  পাতর 

• িাদ -িা দিতিরতি, িািা - িাদি, িািা – িািী হত  দূতর রাখুি (বযস্ক এবং দুবযলতির কেতি বাচ্চাতিরতি  

দূতর রাখা িরুদর) 

• আপিার বাদ়ির এিতত্র ব্যবহৃ  হওযা িাযগাগুদলত  উপরু্ি বাযুপ্রবাহ দিদি  িরুি; আপদি কর্খাতি পাতরি 

িািালা খুতল রাখুি 

• র্দি ব্যদিবতগযর সংস্পেয এ়িাতিা সম্ভব িা হয  াহতল সবযিা অন্যান্য ব্যদি হত  িমপতে ১ দমট্ার দূরত্ব বিায 

রাখুি 

 

     োডে িা হাুঁ ডে টিসুু অথিা আপনার হাক র েনুই এর ডি কর েরুন 

• আপিার হাত  িাদে দিতবি িা  

• িাদে বা হাুঁ দ  কিবার সময আপিার মুখ এবং িািটি টিসুয দিতয কেতি রাখুি; টিসুযটি োিা বিয য ক লার ঝুদ়িত  

ক তল দিি এবং এরপর আপিার হা  েুতয ক লুি 

 

     আপডন অসুস্থ া ধিাধ েরকি ডনকেকে স্ব-ডিডিন্ন (কসল্ফ আইকসাকিেন) েরুন 

• আপদি র্দি অসুস্থ হি বা উপতর বদণয  কর্তিাি লেণ অিুভব িতরি,  াহতল আপদি অসুস্থ া অিুভব আরম্ভ 

দিি হত  দিতিতি ১৪ দিতির িন্য দবদিন্ন িরুি 

• বাদ়িত , বাসার দভন্ন অংতে অবস্থাি ির  দিতিতি পদরবার কেতি দবদিন্ন রাখার ক ষ্টা িরুি; এিতত্র ব্যবহৃ  

িাযগাগুদলত  আপিার পদরবারবগয হত  িমপতে ১ দমট্ার দূরত্ব বিায রাখুি 

• আপিার র্দি আর জ্বর িা োতি এবং আপিার অন্যান্য লেণগুদল উন্ন  হয  াহতল আপদি ১৪ দিি পতর স্ব-

দবদিন্ন া বন্ধ িরত  পারতবি 

• দিতিতি স্ব-দবদিন্ন িরার পর অন্যতির সাতে আপিার দূরত্ব বিায রাখুি 

• র্দি আপদি ১৪ দিতির পতরও অসুস্থ োতিি,  াহতল পরামতেযর িন্য আপিার দ দিৎসি বা স্থািীয স্বাস্থয 

দিদিতির সাতে কর্াগাতর্াগ িরুি (আসত  বলা িা হতল কিাি দিদিতি র্াতবি িা) 
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