
 
 
 

বাাংলাদেদে ক াভিড-১৯ প্রভিদ াধ ও ভিয়ন্ত্রণ এবাং 
অর্থনিভি   ম থান্ড ক্রমান্বদয় চালু   া  সুভবধাদর্থ 

ভবভিন্ন প্রভিষ্ঠাি, স্থাপিা ও কপো  জন্য  াভ গভ  ভিদেথেিা   
 

[কররোনো ভোইরোস মমোকোরেলোয় গৃহিত স্বোস্থ্যরসেো কোর্যক্রম পর্যোরলোচনো এেং 
সমন্বরয়র লরযয স্বোস্থ্য ও পহরেোর কলযোণ মন্ত্রণোলয় কতৃযক দোহয়ত্বপ্রোপ্ত 

জনস্বোস্থ্য হেরেষজ্ঞগণ চীন ও অন্যোন্য মদরের 
সংহিষ্ট কোহরগহর হনরদযেনো অনুসরণ  দ  পুস্ত ভি প্রণয়ি  দ দেি] 
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স্বাস্থয অভধেপ্ত  
স্বাস্থয ও পভ বা   লযাণ মন্ত্রণালয় 



িূভম া 

 

স্বাস্থয ও পভ বা   লযাণ মন্ত্রণালয় গি ২৮ মাচথ ২০২০ কেদে   দ ািা পভ ভস্থভি কমা াদবলায় সহদ াভগিা  জন্য ৮ 
জি জিস্বাস্থয ভবদেষজ্ঞদ  োভয়ত্ব প্রোি  দ । ভবদেষজ্ঞগণদ  বাাংলাদেদে  ভবভিন্ন ভবিাগ এবাং অন্তগথি কজলা ও 
উপদজলা প থাদয় গভৃহি  া থক্রম, স্বাস্থয কসবা প্রস্তুভি ও অন্যান্য  া থক্রম প থাদলাচিা এবাং সুভবধা ক ৌভি  ও 
বাস্তবসম্মিিাদব বৃভি ও  া থ     া  লদযয প ামেথ কেয়া  োভয়ত্ব প্রোি   া হয়। ক াভিড-১৯ ক াগ প্রভিদ াধ ও 
ভিয়ন্ত্রদণ  লদযয জািীয় প থাদয় প্রস্তুভি  সাদর্ সাংগভি ক দে স্বাস্থয অভধেপ্তদ   সাদর্ সমন্বয়   দিও িাদে  বলা হয়। 

ভবদেষজ্ঞগণ ক দহি ুস দলই জিস্বাস্থয ভবষদয়  ভবদেষজ্ঞ, কসদহি ুস্বাস্থয অভধেপ্ত  িাদে  সভম্মভলিিাদব কেদে  
 দ ািা পভ ভস্থভি  গভিভবভধ প থদবযণপূবথ  িভবষ্যি প্রদযপি, অর্থনিভি   মথ ান্ড চালু   া  সম্ভাবয উপায় এবাং 
সি িথামূল  ভ  ভ  পদেযপ কিওয়া ক দি পাদ  কস ভবষদয়ও প ামেথ কেয়া  অনুদ াধ  দ ।   

কস কপ্রভযদিই উি জিস্বাস্থয ভবদেষজ্ঞগণ চীি ও অন্যান্য কেদে  সংহিষ্ট কোহরগহর হনরদযেনোগুদলা অধযয়ি ও 
প থাদলাচিা  দ  বাাংলাদেদে  জন্য এই  াভ গভ  ভিদেথেিাভি প্রণয়ি  দ দেি। 

ভবভিন্ন মন্ত্রণালয়, স  াভ -কবস  াভ  প্রভিষ্ঠাি, বযবসা ক ন্দ্র এবাং বযভি প থাদয় ক াভিড-১৯ পভ ভস্থভি  সম্পূণথ সমাভপ্ত 
িা ঘিা প থন্ত ক োদি ক মি (স্বল্প ঝুুঁভ , মধযম ঝুুঁভ  ও উচ্চ ঝুুঁভ ) কসোদি কিমিিাদব এই পুস্তদ  বভণথি সাংভিষ্ট 
 াভ গভ  ভিদেথেিাগুভল বাস্তবায়ি ও প্রভিপালি   দি হদব। এই পুস্তদ   াই র্াকু  িা ক ি স  া   িৃথ  সমদয় 
সমদয় কঘাভষি  দ া , মধযম বা স্বল্প মাত্রা  পেদযপগুদলা  র্া র্িাদব কমদি চলদি হদব। 

পুস্ত ভি প্রণয়ি   দি  া া সহদ াভগিা   দেি িাদে  স লদ  আন্তভ    ৃিজ্ঞিা জািাই। এভিদি বভণথি  াভ গভ  
ভিদেথেিাগুদলা সমদয়াপদ াগী বদল স্বাস্থয অভধেপ্ত  মদি  দ । স দল  সভম্মভলি উদেযাদগ এগুদলা  বহুল প্রচা  এবাং 
প্রদয়াগ  ামিা  ভ । 

 
মহাপভ চাল  
স্বাস্থয অভধেপ্ত  
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এই পুস্তদ  বভণথি ভিদেথেিাগুদলাদি  াই র্াকু  িা ক ি 
স  া   িৃথ  সমদয় সমদয় কঘাভষি 

 দ া , মধযম বা স্বল্প মাত্রা  পেদযপগুদলা 
অবশ্যই  র্া র্িাদব কমদি চলদি হদব। 



সূভচপত্র 
 

েোহি ও এপোর্যরমন্র্ ভেন
অহিস মেস
মিোরর্ল
েহপং মল
েযোংক
মরস্টরুরন্র্
মসলুন
কৃহষজোত দ্ররেযর েোজোর ও গ্রোময িোর্ েোজোর
পোকয
স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোন
মমহিরকল মকোয়োরোন্র্োইন ও পর্যরেযণ এলোকো
মরলপরে র্োত্রী পহরেিন
সিক পরে র্োত্রী পহরেিন
মনৌপরে র্োত্রী পহরেিন
হসহভল এহভরয়েন
েোস
র্যোহি
েযহিগত গোহি
হেরদে মেরক মিরো েো দূরেহতয স্থ্োন মেরক আগত মলোকজরনর জন্য স্থ্োনোন্তর র্োনেোিন
হরকেো ও হত্রচক্র র্োন
ওয়োিয গ্রোম পোিো েো মিল্লো
প্রহতষ্ঠোন
কোরখোনোর জন্য স্বোস্থ্যহেহি সম্পহকযত হনরদযেনো গোরমযন্র্স মিোহেয়োরী চোমিো ও মর্ির্োইল ইতযোহদ)
হনমযোণ হেল্প
িোক ও এিরপ্রস হেতরণ হেল্প
সরকোহর অহিস
হেশু র্ত্ন মকন্দ্র
হেযো প্রহতষ্ঠোন
েদৃ্ধ হনেোস
কোরোগোর
মোনহসক স্বোস্থ্য হচহকৎসো প্রহতষ্ঠোন
প্রেীণ নোগহরক
গভযেতী মো
হেশু
হেযোেযী
হনজ প্ররয়োজরন হচহকৎসো প্রোহপ্ত
পুহলে সদস্য
মকোম্পোহন স্টোি
কোস্টমস (অহভেোসন পহরদেযন স্বোস্থ্য এেং মকোয়োররন্র্োইন) কমযচোরী
ড্রোইভোর
কুহরয়োর মসেো
ইউহর্হলহর্ মসেো প্রদোনকোহর প্রহতষ্ঠোরনর কমযচোহর
েোেহুচয
হনরোপত্তো কমযী
স্যোহনরর্েন েযেস্থ্ো কমযী
পহরচ্ছন্ন কমযী
খোদয পহররেেনকোরী  
 

 

  



 

েোভি ও এপািথদমন্ি িবি 
 েোভিদি েোরমযোহমর্োর, মোস্ক, জীেোনুনোেক এেং অন্যোন্য প্ররয়োজনীয় সোমগ্রী সংরযণ করুন।  

 পহরেোররর সদস্যরদর স্বোস্থ্য সহক্রয়ভোরে হনরীযণ করুন। প্রহত সকোরল এেং সন্ধ্যোয় তোপমোত্রো পভ মাপ   া 
িাদলা।  

 পর্যোপ্ত েোয় ুচলোচরলর জন্য জোনোলো ২০-৩০ হমহনরর্র জন্য হদরন ২-৩ েোর খুরল হদরয় েোহির অভযন্তররর েোয়ু 
চলোচল উন্নত করুন। 

 জীেোনুনোেক ভেদয় েোহির পহররেে পহরষ্কোর রোখুন । 

 পহরেোররর সদস্যরদর মরিয একহর্ মতোয়োরল সকরল হমরল েযেিোর কররেন নো। ঘন ঘন কোপি এেং মলপ-মতোষক 
মরোরদ হদন। েযহিগত স্বোস্থ্যকর অভযোস গরি তুলনু। র্ত্রতত্র েেু ুমিলরেন নো। িোাঁহচ মদওয়োর সময় মুখ এেং নোক 
হর্স্যয েো কনুইরয়র ভোাঁরজ হদন। 

 সহিক পুহষ্ট মজোরদোর করুন। পর্যোপ্ত ঘুমোন। পহরহমত েযোয়োম করুন। ভবজ্ঞাি-ভিভি  পুভষ্ট   োবা  োি এেং 
ইহমউহনহর্ (ক াগ প্রভিদ াধ যমিা) েৃহদ্ধ করুন।  

 েোইরর মেরক হিরর এেং িোাঁহচ- কোহের মদয়োর পর িোত সোেোন-পোহন ভেদয় িাদলা  দ  িুরয় হনন অেেো দ্রুত শুহকরয় 
র্োয় এমন জীেোনুনোেক হদরয় িোত পহরষ্কোর করুন।  

 েন্য প্রোহণ খোওয়ো েো সংেরেয আসো মেরক হেরত েোকুন। িোাঁস-মুরহগ ও হিম খোওয়োর আরগ সহিক তোপমোত্রোয় 
রোন্নো করুন।  

 মেিোরত র্োওয়ো, দোওয়োত ও আড্ডো মদয়ো মেরক হেরত েোকুন।  

 র্হদ অস্যস্থ্ েোরকন তরে েোইরর র্োওয়ো মেরক হেরত েোকুন। হভরির জোয়গোয় র্োরেন নো এেং েোইরর মেররোরনোর 
সময় অেশ্যই মোস্ক পররেন। 

 জনোকীণয এলোকোয় র্োতোয়োত েো অন্যোন্য মলোরকর সোরে ঘহনষ্ঠ মর্োগোরর্োরগর সময় মোস্ক পভ ধাি  রুি।  

 আপহন র্হদ মোঝোহর এেং উচ্চ ঝুাঁহকপূণয অঞ্চরল েোরকন তরে অপ্ররয়োজনীয় ভ্রমণ কহমরয় আনোর মচষ্টো করুন। 
মকোয়োরোন্র্োইরন েোকো েযহিরদর সোরে েোকোর সময় পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুিকররণর হদরক মরনোরর্োগ হদন। 
েযহিগত স্যরযো মজোরদোর করুন এেং মোস্ক পভ ধাি  রুি। 

 এপািথদমন্ি িবদি বসবাস াভ গণ বািভি সি থিা ভহসাদব এপািথদমদন্ি  ভি াপিা  যী এবাং ক য়া দি া দে  
এসব ভবষদয় িজ  ভেদি বলুিঃ 

• েোরংেোর সংেরেয আসো দরজোর িোতল এেং অন্যোন্য বহুল েযেিোর্য স্যহেিোসমূি মর্মন ভলফি ও  মি 
র্য়রলর্ হনয়হমত পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি   দি হদব।  

• বাইদ   অভিভর্ ও অন্যান্য কমইিদিদিন্স  মথীদ  আসা  বযাপাদ  অনুৎসাভহি   দি হদব।  

• বাইদ  কর্দ  অহতহে বা ক ই আসু  িাদে  িাম, ভ  ািা, কিভলদফাি িম্ব  ও আসা  িাভ ে ভলভপবি 
 দ   ােদি হদব।  

• অভিভর্দে  বসা  স্থাদি  আসবাব ও েোসন-মকোসন প্ররতযকেোর েযেিোররর পর জীেোনুমুি   দি হদব।  

• লহে ও ভলফদি  প্ররেেপে ফ্রন্র্ মিস্ক এেং অন্যান্য কোলা জায়গা পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন  ােদি হদব এেং 
সময়মরতো ময়লো পহরষ্কোর   দি হদব। 

অহিস মেস  
 মোস্ক, তরল িোত মিোয়োর সোেোন, জীেোনুনোেক ইতযোহদর মরতো মিোমোরী প্রহতররোিক েস্তু সংরযণ করুন। জরুহর 
পহরকল্পনো প্রণয়ন  রুি, সাংক্রভমি ভজভিসপত্র সভ  িাদব ভডসদপাজাল   া  বযবস্থা  ােুি, প্রহতহর্ ইউভিদি  
দোহয়ত্ব েোস্তেোয়ন এেং কমযীরদর প্রহেযণ মজোরদোর  রুি। 



 

 কমযচোরীরদর জন্য একহর্ স্বোস্থ্য হনরীযণ েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোরস্থ্যর অেস্থ্ো নহেভুি করুন। 
র্োরো অস্যস্থ্তো মেোি ক দবি তোরদর সময়মরতো হচহকৎসো গ্রহণ ভিভিি  রুি। 

 অহিস িবদি প্ররেে করোর পূরেয কমযচোরীরদর তোপমোত্রো হনরত তোপমোত্রো পর্যরেযরণর সরঞ্জোমগুরলো মসর্ আপ 
করুন এেং মকেলমোত্র সোিোরণ তোপমোত্রোরু্ি েযভিদে ই প্ররেে কররত ভেি। 

 অভফদস েোয় ুচলোচল েোিোন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি। 

 ঘন ঘন সংেরেয আসো জোয়গো মর্মন দরজোর িোতলগুরলো এেং হলির্ ও পোেহলক র্য়রলর্গুরলোর মরতো 
জনসোিোররণর েযেিোর্য িল বা সা দফসগুরলো হনয়হমত পহরষ্কোর এেং জীেোনুমিু করুন। 

 জনসোিোররণর চলোচরলর জায়গা এেং অহিরসর কোলা জোয়গোগুরলো পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং সময়মরতো 
আেজযনো পহরষ্কোর করুন। 

 হাি এবাং দেভহ  পভ চ্ছন্নিা  কযদত্র মদিাদ াগ ভেি। হাুঁভচ, কোহের সময় হর্স্যয েো কনুই-এর িাুঁদজ মুখ এেং নোক 
 ােুন। 

  মথ িথা ও কমযীরো মোস্ক সোরে হনরয় র্োরেি এেং অন্যরদর সোরে সংেরেয আসা  সময় মোস্ক পরর কিদবি। 

 স দল  নজর পদি এমন স্থ্োরন স্বোস্থ্য সম্পহকযত পরোমেয প্রেেথি  রুি এেং হেহভন্ন মোিযরম মকোহভি-১৯ এেং 
অন্যোন্য সংক্রোমক মরোগ প্রহতররোি ও িোরণা সম্পহকযত জ্ঞোন প্রচোর করুন। 

 সভোর সাংেযা  ভমদয় আনুি এেং সভোর সময়কোল ম োর্ করর হদন। সভোর সময় ঘদ   িাপমাত্রা সহিেীল িরল 
জোনোলো েো দরজো খলুুন। হভহিও কনিোররহসং বযবস্থাই উিম। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্বাস্থয  িৃথপদয  হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুিকরণ কররত িরে। 
কসই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর 
আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত হদব নো। 

 মোঝোহর এেং উচ্চ-ঝুাঁহকপূণয অঞ্চরল অহিরস মেরস প্ররেে করো মলোরকর সংখযো করিোরভোরে হনয়ন্ত্রণ করুন এেং 
কমযীরদর আলোদো আলোদো আসরন েসরত েো আলোদো পদ্ধহতরত েসোর েযেস্থ্ো করুন। সম্ভে িরল েোভিদি মেরক 
কোজ   া  পিভি প্রচলি  রুি। অনলোইরন এেং আলোদোভোরে কোজ করুন। 

মিোরর্ল   
 মখোলোর আরগ মিোমোরী প্রহতররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। 
আপদকোলীন পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল 
ইউভিদি   জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো  বযবস্থা  রুি। 

 মিোরর্রল র্োরো ঢুকরেি তোরদর তোপমোত্রো মোপোর জন্য মিোরর্ল লহেরত তোপমোত্রো পর্যরেযণকোরী র্ন্ত্র স্থ্োপন করুন 
এেং শুিুমোত্র স্বোভোহেক তোপমোত্রো সম্পন্ন েযভিদে ই ঢুকরত ভেি। 

 অভফদস েোয় ুচলোচল েোিোন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি।  

 েোরংেোর হাদি  সংেরেয আসো দরজোর িোতল এেং অন্যোন্য সেযসোিোররণর েযেিোর্য স্যহেিোসমূি মর্মন এহলরভর্র 
ও পোেহলক র্য়রলর্ হনয়হমত পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি করুন। অহতহেরদর রুরম র্ন্ত্রপোহত ও েোসন-মকোসন 
প্ররতযকেোর েযেিোররর পর জীেোনুমুি করুন। খোেোর েোলোেোসন (পোন করোর পোত্র) পহরষ্কোর ও জীেোনুমুিক দণর 
উপর মজোর হদন। 

 লহে ও ভলফদি  প্ররেেপে ফ্রন্র্ মিস্ক এেং অহতহেরদর েোরোন্দো পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং সময়মরতো ময়লো 
পহরষ্কোর করুন। 



 

 গণরেৌচোগোরগুরলোরত িোত মিোয়োর জন্য পর্যোপ্ত পহরমোরন হলকুইি সোেোন (েো সোিোরণ সোেোন) প্রদোন  রুি এেং 
পোহন সরেরোহ বযবস্থার সোিোরণ কোর্যকহরতো (মর্মন কল সচল ভ িা) হনহিত কররত িরে। 

 অভিভর্ এবাং পভ েেথি া ীদে  হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখোর কেো মরন কহররয় মদয়োর জন্য ফ্রন্র্ মিরস্কর লোইরন 
১ হমর্োর দূরত্ব েজোয় রোখোর (লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব অন্তর অরপযো করো) েযেস্থ্ো স্থ্োপন  রুি। 

 স্টোিরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর  রুি। মোস্ক পিদি বাধয  রুি। িোরতর িোইহজরনর প্রহত লযয রোখরত িরে। 
লহেরত, এহলরভর্ররর প্ররেেপরে, ফ্রন্র্ মিরস্ক এবাং এ ধ দণ  জায়গায় দ্রুত শুহকরয় র্োয় এ রকম িোত 
জীেোনুনোেক েো িোত জীেোনুনোেক ইন্িোহিভ হিভোইস স্থ্োপন করো  বযবস্থা  রুি। 

 স লদ  িোাঁহচ মদয়োর সময় মখু এেং নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় ঢোকরত িরে। 

 অভিভর্দে  মোস্ক পভ ধাি   দি হদব। 

 একসোরে জমোরয়ত িওয়োর মরতো কমযকোন্ি মর্মন একসোরে খোওয়ো, প্রহেযণ, হমহর্ং এেং আহতরেয়তো কহমরয় 
হদন। 

 মপোস্টোর, ইরলকরহনক হিন এেং েুরলহর্ন মেোরিযর মোিযরম স্বোস্থ্য জ্ঞোন পহররেেন মজোরদোর করুন। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি  রুি। কসই 
সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে এেং মূলযোয়ন িওয়োর আরগ 
পুনরোয় চোলু করো উহচত নো। 

েহপং মল 
 মখোলোর আরগ মিোমোরী প্রহতররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। 
আপদকোলীন পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল 
ইউভিদি  জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো কেয়া  বযবস্থা  রুি। 

 েভপাং মরল র্োরো ঢুকরেি তোরদর তোপমোত্রো মোপোর জন্য মরলর প্ররেেমুরখ তোপমোত্রো পর্যরেযণকোরী র্ন্ত্র স্থ্োপন 
করুন বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  বযবস্থা  ােুি এেং শুিুমোত্র স্বোভোহেক তোপমোত্রো সম্পন্ন েযভিদে ই মরল ঢুকরত 
ভেি। 

 অভফদস েোয় ুচলোচল েোিোন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি।  

 েোরংেোর সংেরেয আসো স্যহেিোসমূি এেং অন্যোন্য সেযসোিোররণর েযেিোর্য স্যহেিোসমূি হনয়হমত পহরষ্কোর ও 
জীেোনুমুি করুন (মর্মন লকোর, এহলরভর্র েোর্ন, এরস্করলর্ররর িোতল, েোেরুরমর দরজোর িোতল, জনসোিোররণর 
জন্য ময়লোর কযোন ইতযোহদ)। 

 এহলরভর্র, তেযরকন্দ্র এেং মসলস এহরয়ো পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং ময়লো সময়মরতো পহরষ্কোর করুন।   

 গণরেৌচোগোরগুরলোরত িোত মিোয়োর জন্য পর্যোপ্ত পহরমোরন হলকুইি সোেোন (েো সোিোরণ সোেোন) প্রদোন  রুি এেং 
পোহন সরেরোি বযবস্থা  সোিোরণ কোর্যকহরতো (কল সচল ভ িা) হনহিত কররত িরে। 

 মক্রতোরদররক মূলয প্রদোন ও মের িওয়োর লোইরন দোাঁিোরনোর সময় হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখোর কেো মরন কহররয় 
মদয়োর জন্য লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব েজোয় রোখোর (লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব অন্তর অরপযো করো) েযেস্থ্ো স্থ্োপন  রুি। 

 মোনুরষর চলাচল হনয়ন্ত্রণ করুন এেং মরল মক্রতোর সংখযো সীহমত করুন।    

 মসলি-সোহভযস েহপং ও েেয েযহতরররক মূলয পহররেোিরক উৎসাভহি করুন। লোইরন োুঁিাদিা  সময়রক কহমরয় 
আনুন। 



 

 স্টোিরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর করুি। মোস্ক পররত বাধয  রুি। িোরতর িোইহজরনর প্রহত লযয রোখরত িরে 
এেং িোাঁহচ মদয়োর সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় ঢোকরত িরে। 

 মক্রতোরদর মোস্ক পররত িরে এেং এহলরভর্র েযেিোর করোর সময় একজরনর মেরক আররকজদি  দূরত্ব েজোয় 
রোখরত িরে। 

 মপোস্টোর, ইরলকরহনক হিন এেং েুরলহর্ন মেোরিযর মোিযরম স্বোস্থ্য জ্ঞোন পহররেেন মজোরদোর করুন। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি কররত িরে। 
কসই সাদর্ একই সমরয় এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমিু কররত িরে। মূলযোয়ন 
িওয়োর আরগ িা পুনরোয় চোলু করো  াদব নো। 

 মৃদু ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয এলোকোয় েহপং মলগুরলোরক তোরদর হেজরনস আওয়োর সংহযপ্ত কররত এেং মক্রতোর সংখযো 
হনয়ন্ত্রণ কররত েলরত িরে। 

েযোংক 
 মখোলোর আরগ মিোমোরী প্রহতররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। 
আপদকোলীন পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল 
ইউভিদি   জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো কেয়া  বযবস্থা ভিি। 

 েযোংরকর প্ররেেমুরখ তোপমোত্রো পর্যরেযণকোরী র্ন্ত্র স্থ্োপন করুন বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  বযবস্থা  ােুি এেং শুিুমোত্র 
স্বোভোহেক তোপমোত্রো সম্পন্ন েযভিদে ই ঢুকরত ভেি। 

 েোয়ুচলোচল েৃহদ্ধ করুন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোররর স্বোভোহেক হক্রয়োরক 
হনহিত করুন। হেশুদ্ধ েোতোস েৃহদ্ধ করুন এেং এয়োর হসরস্টরমর হিরর আসো েোতোসরক েন্ধ্ রোখুন। 

 সেযসোিোররণর েযেিোর্য স্যহেিোসমূি হনয়হমত পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি করুন (মর্মন হকউইং মমহেন, কোউন্র্োর, হচিোর 
মমহেন, মরোলোর মপন, কযোে কোউন্র্োর, এহর্এম, জনসোিোররণর েসোর জোয়গো ইতযোহদ)। 

 জনসোিোররণর চলোচরলর এলোকো মর্মন েযোংরকর লহে, এহলরভর্র এেং তেযরকন্দ্র পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং 
ময়লো সময়মরতো পহরষ্কোর করুন।  

 এহর্এম-এ প্ররেে করোর লোইরন দোাঁিোরনোর েো েযেিোররর সময় হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখোর কেো মরন কহররয় 
মদয়োর জন্য লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব েজোয় রোখোর (লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব অন্তর অরপযো করো) েযেস্থ্ো স্থ্োপন  রুি। 

 েযেসোহয়ক কোরজ েযোংরক আসো মোনুরষর সংখযো হনয়ন্ত্রণ করুন। প্রহতহদরনর েযোেসোহয়ক কোরজর জন্য ই-েযোংহকং 
অেেো এহর্এম েযেিোররর পরোমেয হদি। কোউন্র্োরর জীেোনুনোেরকর েযেস্থ্ো করুি এেং সকলরক িোত পহরস্কোররর 
েযোপোরর সরচতন করুি। 

 স্টোিরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর কররত িরে এেং মোস্ক পররত িরে। িোরতর িোইহজরনর প্রহত লযয রোখরত 
িরে এেং িোাঁহচ মদয়োর সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় ঢোকরত িরে। 

 েযোংরক আগত সকলরক মোস্ক পররত িরে।  

 মপোস্টোর, ইরলকরহনক হিন এেং েুরলহর্ন মেোরিযর মোিযরম স্বোস্থ্য জ্ঞোন পহররেেন মজোরদোর করুন। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুিকরণ কররত 
িরে এেং একই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমিু কররত িরে। মূলযোয়ন 
িওয়োর আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত হদব নো। 

 মোঝোহর ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয এলোকোয়, েযোংকগুরলোরক তোরদর হেজরনস আওয়োর সংহযপ্ত কররত এেং আগত মলোরকর 
সংখযো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। 



 

মরস্টুররন্র্ 
 মখোলোর আরগ মিোমোরী হেররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। আপদকোলীন 
পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল ইউহনরর্র 
জেোেহদহিতো ভিভিিন করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো  বযবস্থা  রুি। 

 মররস্তোরো  প্ররেেদ্বোরর তোপমোত্রো পর্যরেযরণর সরঞ্জোম স্থ্োপন কররত িরে এেং মকেলমোত্র সোিোরণ তোপমোত্রো  
েযভিদে ই প্ররেে কররত ভেি। 

 অভফদস েোয় ুচলোচল েোিোন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি।  

 জনসোিোররনর েযেিোর্য স্যহেিোসমূি মর্মন দরজোর িোতলগুহল মচকআউর্ কোউন্র্োর, হলির্ এেং পোেহলক র্য়রলর্ 
পহরষ্কোরক এেং জীেোনুনোেক হদরয়  প্রোয়েঃই পহরষ্কোর কররত িরে। 

 লহে, হলির্, প্ররেেদ্বোর এেং মচকআউর্ কোউন্র্োররক পহরষ্কোর এেং পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে এেং সময়মরতো আেজযনো 
পহরষ্কোর কররত িরে। 

 র্য়রলর্গুহলরত েোয়ু চলোচল েযেস্থ্ো কররত িরে। িোত মিোয়োর জন্য পর্যোপ্ত পহরমোরন হলকুইি সোেোন (েো সোিোরণ 
সোেোন) প্রদোন কররত িরে। সম্ভে িরল পোহন  োিোই িোত পহরষ্কোর করো র্োয় এমন জীেোনুনোেক হদরয় মচকআউর্ 
কোউন্র্োরহর্ সহিত ক দি হদব। 

 েি আকোররর মভোজন সমোরেে হনহষদ্ধ র্া দব। হরজোরভযেন েযেস্থ্োর মোিযরম আগত অহতহেরদর সংখযো হনয়ন্ত্রণ 
  দি হদব। মর্হেল ও মচয়োররর সংখযো হ্রোস ক দি হদব। গ্রোিকরদর প্ররতযরকর এক মর্হেল অন্তর খোওয়োর েযেস্থ্ো 
ক দি হদব। হভন্ন হভন্ন খোেোর (স্বতন্ত্র খোেোররর পহররেেনো) পহররেেন ক দি হদব। মররস্তোাঁরোগুহলরত চপহস্টকস 
এেং চোমচ েযেিোররর েযেস্থ্ো   দি হদব। 

 প্রহতেোর পহররেেন করোর পরর মর্হেল ওয়যোর পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে। 

 কমযীরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর কররত িরে এেং মোস্ক পররত িরে। িোরতর িোইহজরনর প্রহত লযয রোখরত 
িরে এেং িোাঁহচ মদয়োর সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় ঢোকরত িরে। 

 কোরজর সময় গল্প করো হ্রোস ক দি হদব এেং কোরজর পরর হভি এভিদয় চলদি হদব।  

 কমযরযরত্র কমযীরদর মোস্ক পররত িরে এেং গ্রোিকরদরও মোস্ক পররত িরে। মরস্টুদ দন্ি েীঘথযণ ধদ  োওয়া চলদব 
িা। 

 স্বোস্থ্য সম্পহকযত জ্ঞোরনর প্রচোররর জন্য খোেোররর জোয়গোয় মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ সম্পহকযত মনোহর্ে এেং 
মপোস্টোর লাগাদি হদব। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি কররত িরে। 
কসই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর 
আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত নো। 

 মোঝোহর এেং উচ্চ ঝুাঁহকপূণয অঞ্চরল মররস্তোাঁরোগুহলরক হেজরনস আওয়োর কহমরয় আকিি হদব। 

মসলুন 
 মখোলোর আরগ মিোমোরী হেররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। আপদকোলীন 
পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল ইউহনরর্র 
জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 



 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো কেয়া  বযবস্থা  রুি। 

 মদোকোরনর প্ররেেপরে তোপমোত্রো পর্যরেযরণর সরঞ্জোমগুরলো স্থ্োপন করুন এেং মকেলমোত্র র্োরো সোিোরণ 
তোপমোত্রোহেহেষ্ট  তোরোই মর্ন মদোকোরন প্ররেে কররত পোরর িা হনহিত করুন। 

 অভফদস েোয় ুচলোচল েোিোন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি।  

 প্রোয়েঃই েযেহৃত দরজোর হ্যাদন্ডল এেং সরঞ্জোমোহদ মর্মন মচকআউর্ কোউন্র্োর, হসর্, লকোর ইিযাভে পহরষ্কোর 
এেং জীেোনুমুি করুন। 

 িল, মচকআউর্ কোউন্র্োর এেং কোস্টমোররর অরপযোর এলোকো পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং হনয়হমত আেজযনো 
পহরষ্কোর করুন। 

 িয়দলদি পর্যোপ্ত তরল সোেোন সরেরোি এেং কলগুরলোরত পর্যোপ্ত পোহনর স্যহেিো হনহিত করুন। 

 মিয়োর মড্রহসং-এর সরঞ্জোমগুরলো এেং েহুল েযেহৃত সরঞ্জোম (রর্মন মতোয়োরল, এরপ্রোন ইতযোহদ) প্রহতেোর 
েযেিোররর পর জীেোনুমুি করুন। 

 মসলুরন হভি কমোন এেং হরজোরভযেন েযেস্থ্ো প্রবিথি করুন। হসর্ েযেিোন ১.৫ হমর্োররর কম মর্ন নো িয়। 
কোস্টমোররদর হনরোপদ দূরত্ব এেং সংেেয েযহতরররক পোহরশ্রহমক মদয়োর কেো মরন কহররয় হদন। 

 কমযীরদর তোরদর কোপি পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। েযহিগত স্যরযোয় মরনোরর্োগ হদরত হদব এেং কমযরযরত্র 
মোস্ক পররত িরে। িোরতর স্বোস্থ্যহেহি মজোরদোর করুন। িোত পহরষ্কোর রোখুন েো গ্লোভস পরুন এেং প্ররতযক 
কোস্টমোররর জন্য গ্লোভস পহরেতযন করুন। িোাঁহচ মদওয়োর সময় মুখ ও নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় মঢরক রোখুন। 

 কোস্টমোররদরও মোস্ক প দি হদব। 

 মপোস্টোর, ইরলকরহনক হিরনর মোিযরম স্বোস্থ্যজ্ঞোন পহররেেন মজোরদোর করুন। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি কররত িরে। 
একই সমরয় এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর 
আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত হদব নো। 

 মোঝোহর ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয এলোকোয় তোরদর হেজরনস আওয়োর সংহযপ্ত কররত েলরত িরে। 

কৃহষজোত দ্ররেযর েোজোর ও গ্রাময হাি-বাজা  
 কৃহষজোত দ্ররেযর েোজোর ও গ্রাময হাি-বাজা  খুরল মদয়োর আরগ মিোমোরীর সমরয়  প্ররয়োজনীয় হজহনসপত্র মর্মন 
মোস্ক, জীেোনুনোেক ইতযোহদ সাংগ্রহ  রুি। আপদকোলীন পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  
হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল ইউহনরর্র জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক 
মজোরদোর করুন। 

 গ্রাময হাি-বাজা গুদলাদ  বাাংলাদেদে  ক াি ক াি এলা া  বিথমাি পিভি  মি বি মাদ  কোি কোি িাদগ 
ভবিি  দ  গুচ্ছ পিভিদি পভ চালিা  পিভি অবযাহি  ােদি হদব।  

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো কেয়া  বযবস্থা হনরত িরে। 

 প্রহতহর্ েোজোররর প্ররেে মুরখ তোপমোত্রো পহরমোপক র্ন্ত্র বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  েযেস্থ্ো েোকরত িরে এেং শুিুমোত্র 
স্বোভোহেক তোপমোত্রোর মোনুরষর প্ররেেোহিকোর েোকরে। 

 েোয়ু চলোচল-এর পর্যোপ্ত েযেস্থ্ো রোখরত িরে। উন্মুি েোহনহজযক এলো াগুদলাদি মখোলোরমলো এেং েোতোস চলোচরলর 
েযেস্থ্ো রোখো এেং েদ্ধ েোহনহজযক এলোকোগুরলোরত পর্যোপ্ত েোতোস চলোচরলর েযেস্থ্ো রোখরত িরে। 



 

 েোজোরর এলোকো-হভহত্তক অপোররেন েোস্তেোয়ন কররত িরে। েোজোররর মুল েযেসোরকন্দ্রগুরলোরক (ক মি কসোইখোনো, 
প্রহক্রয়োজোত মকন্দ্র) মকোয়োরোন্র্োইন ও স্যরহযত রোখরত িরে। েন্য প্রোণীর হেক্রয় হনহষদ্ধ কররত িরে।  

 েোজোর পহরষ্কোর রোখরত িরে এেং প্রহতহদরনর আেজযনো পহরষ্কোর করর মিলরত িরে। 

 পোেহলক র্য়রলর্গুরলো অেশ্যই পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন এেং জীেোনুমুি কররত িরে এেং িোত মিোয়োর জন্য সোেোন 
হকংেো হলকুইি হ্যোন্িওয়োে-এর েযেস্থ্ো রোখরত িরে। 

 প্রহতহদন েোজোর েরন্ধ্র পর মসখোনকোর মমরঝ এেং অন্যোন্য েযেহৃত সরঞ্জোম, েোস কোউন্র্োর ইিযাভে জীেোনুমুি 
কররত িরে। 

 গ্রোিকগণ তোরদর হেল সম্ভব হদল স্কযোহনং-এর মোিযরম পহররেোি কররে এেং অেশ্যই মকনোকোর্োর সময় হনরোপদ 
দুরত্ব েজোয় রোখরে। 

 হেরক্রতো ও কক্রিা স লদ  অেশ্যই মোস্ক পহরিোন কররত িরে। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি কররত িরে। 
কসই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর 
আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত হদব নো। 

 মিযম ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয এলোকোয়, েযোংকগুরলোরক তোরদর হেজরনস আওয়োর সংহযপ্ত কররত এেং আগত মলোরকর 
সংখযো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। 

পোকয 
 মখোলোর আরগ মিোমোরী প্রহতররোিী সোমগ্রী মর্মন মোস্ক, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ইতযোহদ সংগ্রি করুন। 
আপদকোলীন পহরকল্পনো ততরী করুন। আপদকোলীন সাংক্রভমি বস্তু  হিসরপোজোল এলোকো স্থ্োপন করুন। সকল 
ইউহনরর্র জেোেহদহিতো ভিভিি করুন এেং কমযীরদর প্রহেযণরক মজোরদোর করুন। 

 প্ররতযক কমযচোরীর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন 
এেং র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো  বযবস্থা ভিি।  

 প্রহতহর্ পোরকযর প্ররেে মুরখ তোপমোত্রো পহরমোপক র্ন্ত্র বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  েযেস্থ্ো েোকরত িরে এেং শুিুমোত্র 
স্বোভোহেক তোপমোত্রোর মোনুরষর প্ররেেোহিকোর েোকরে।  

 েোরেোর পোরকযর হেহভন্ন জোয়গো মর্মন েসোর স্থ্োন, গণমেৌচোগোর, েযোয়োরমর র্ন্ত্রপোহত, ময়লোর ঝুহি পহরষ্কোর ও 
জীেোনুমুি কররত িরে। 

 পোকয হনয়হমত পহরষ্কোর রোখরত িরে এেং উহচ্ছষ্ট ময়লো মখুেন্ধ্ পযোরকরর্ েিন কররত িরে।  

 গণদেৌচোগোরগুরলো সেসময় পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি রোখরত িরে। পহরমোণ মরতো হ্যোন্িওয়োে ও সোেোন সরেরোি 
কররত িরে। 

 ভবজ্ঞাি-ভিভি  ও রু্হিসংগত সমরয় পোরকযর মখোলো ও েরন্ধ্র সময় হিক কররত িরে এেং আগমনকোরী 
দেযনোেযীরদর সংখযো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। 

 নগরদ হর্হকরর্র হেক্রয় কহমরয় আনুন এেং েেয  োিোই হর্হকর্ ক্রয় এেং অনলোইন হর্হকর্ ক্রয় এেং মকোি পিভি 
প্রবিথি করর অেয প্রদোরনর পদ্ধহত প্ররয়োগ করুন। 

 হভরির কোরণ িরত পোরর এমন কোর্যোেলী এেং  মথসূভচগুহল স্থ্হগত করুন।  

 অনুমহতপ্রোপ্ত সংখযক দেযনোেযী এেং কোরজর প্ররয়োজনীয়তো অনুসোরর সোমরনর-লোইরনর অেস্থ্োরন হেির্ এেং স্টোি 
র্েোর্েভোরে র্িু করুন। 

 িোাঁহচ মদওয়োর সময় কমযীরদর িোরতর স্বোস্থ্যহেহি, মুরখোে পরো এেং মুখ এেং নোক হর্স্যয বা কনুই হদরয় মঢরক 
মদওয়ো  অিযাস   দি হদব। 

 এ জি আ  এ জদি   াো াভে আসদল দেযনোেযীরদর হচহিত  দ  বা ণ   দি হদব। 



 

 পোরকযর প্ররেে পরে সিরজ নজরর আরস এমন জোয়গোয় একহর্ েুরলহর্ন মেোিয েো েি পদযো (Big Screen) স্থ্োপন 
কররত িরে র্োর মোিযরম পোরকয আগত সকল দেযনোেযী ও কমযকতযো কমযচোরীরদর এই সম্পহকযত সতকযতো, প্রহতররোি 
ও হনয়ন্ত্ররণর েযোপোরর অেহিত করো িরে। পোরকয মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ সম্পহকযত তেয েোর েোর প্রচোর 
কররত িরে। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী েোরক তরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযেনো অনুসোরর জীেোনুমুি কররত িরে। 
কসই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর 
আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত হদব নো। 

 মিযম ও উচ্চ ঝুাঁহক সম্পন্ন এলোকোর অন্তভুযি পোরকযর ভ্রমদণ  সময় কহমরয় আিদি হদব। 

 স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোন 
 সম্পূণয কময পহরকল্পনো ও জরুহর পহরকল্পনো র্া দি হদব। সকল ইউভিদি  োভয়ত্ব ভিধথা ণ   দি হদব।  াজ 
সুসাংগভ ি   দি হদব। কোর্যপদ্ধহতর উন্নহত ক দি হদব। জরুহর প্রহেযণগুদলা প্রদোন   দি হদব। 

 স্যরযো সোমগ্রী, জীেোনুমুিকরণ সোমগ্রী ও মকোয়োরোন্র্োইরন  প্ররয়োজনীয় সোমগ্রী মজুদ  ােদি হদব। সকল হেভোগ 
ভমদল একরত্র কোজ করর জীেোনুমুিকরণ হনহিত   দি হদব। মকোয়োরোন্র্োইন ও স্যরযোর েযেস্থ্ো   দি হদব। 

 ক াগীদে  অনলোইরন মরহজরেেন ও হপ্র-ররহজরেেন প্রর্া চালু করোর জন্য উৎসোহিত ক দি হদব। 

 প্রহতহর্ স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোরনর প্ররেে মুরখ তোপমোত্রো পহরমোপক র্ন্ত্র বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  েযেস্থ্ো েোকরত িরে 
এেং শুিুমোত্র স্বোভোহেক তোপমোত্রোর মোনুরষর প্ররেেোহিকোর েোকরে। 

 মসেো হনরত আসো সকলরক স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোরন প্ররেরের পূরেয মোস্ক পহরিোন কররত িরে। 

 মরোগ হনণযয় ও হচহকৎসো মসেো প্রদোরনর জোয়গোয় পর্যোপ্ত েোয়ু চলোচল েোকরত িরে। 

 স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোরনর সকল জোয়গো পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। েজযয হনষ্কোেন েযেস্থ্োপনো মজোরদোর কররত 
িরে। র্েোসমরয় আেজযনো সহররয় মিলরত িরে। মমরঝ ও অন্যোন্য জোয়গো হনয়হমতভোরে পহরস্কোর ও জীেোনুমুি 
কররত িরে। 

 প্রিোন হেভোগগুরলোর পহরস্কোর-পহরচ্ছন্নিা ও জীেোনুমুিকরণ েযেস্থ্ো মজোরদোর কররত িরে ( হিভোর হিহনক, জরুহর 
হেভোগ, আইরসোরলেন ওয়োিয ইিযাভে)। 

 রোয়োজ এলোকো হনহদযষ্ট   দি হদব মর্খোরন জীেোনুমুিকরণ ও মকোয়োরোন্র্োইন েযেস্থ্ো ও পর্যোপ্ত স্যরযো েযেস্থ্ো 
েোকরে।  

 ওয়োরিয পর্যোপ্ত েোয়ু চলোচল েোকরে। েোয়ুর প্রেোি িরে পহরষ্কোর মেরক সংক্রহমত এলোকোর হদরক। মর্ সকল 
স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোরনর সোমেযয আর  মসখোরন মনরগহর্ভ মপ্রসা  ওয়োিয ও েোয়ু জীেোনুমুিকরণ র্ন্ত্র স্থ্োপন   া ক দি 
পাদ । 

 হভি র্েো সম্ভে কমোরত িরে। লোইরন ১ হমর্োর দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে র্োরত িোসপোতোল মেরক মকউ সংক্রহমত 
নো িয়।  

 স্বোস্থ্যরসেো প্রহতষ্ঠোন হেরেষ  াউদ  োভয়ত্ব কেদব র্োরো সহিকভোরে জীেোনুমুিকরন, সহিক জীেোনুিােক হনেযোচন, 
সহিক জীেোনুমুিকরণ প্রহক্রয়ো হনেযোচন ও েযহিগত স্যরযোর েোস্তেোয়ন কররে। মরোগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতররোি সংস্থাদ  
এ েযোপোরর কোহরগহর হনরদযেনো প্রদোন   দি হদব।  

মমহিরকল মকোয়োরোন্র্োইন ও পর্যরেযণ এলোকো  
 জরুরী পহরকল্পনো ততরী কররত িরে। হনরোপত্তো এেং জীেোনুমুিকরণ পদ্ধহত মোনসম্মত কররত িরে। সকল 
কমযকতযো-কমযচোরীরদর মকোহভি-১৯-এর প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ সম্পরকয জ্ঞোন েোকরত িরে। মোস্ক, গ্লোভস ও 
জীেোনুমুিকরণ দ্রেযোহদর পর্যোপ্ত মজুদ েোকরত িরে।  



 

 জোয়গোহর্ পহরস্কোর-পহরচ্ছন্ন ও জীেোনুমুি রোখরত িরে। আেপোরের পহররেে প্রহতহদন পহরস্কোর ও জীেোনুমুি 
কররত িরে। জনসোিোররণর েহুল েযেহৃত  স্থ্োনসমূরির পহরস্কোরকরন ও জীেোনুমুিকরণ েযেস্থ্ো মজোরদোর কররত 
িরে। 

 পর্যোপ্ত েোয়ু প্রেোি হনহিত কররত িরে। প্রোকৃহতক েো র্োহন্ত্রকভোরে পর্যোপ্ত েোয়ু চলোচল হনহিত করো র্োয়।  

 মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল 
েৃহদ্ধ করুন। কব  হওয়া বািাস ক ি আবা  ঢু দি িা পাদ  কস বযবস্থা  রুি।  

 প্রহতহনয়ত হসর্ কভোর, মেি কভোর, কোপি ইতযোহদ মিোয়ো, পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে।  

 খোেোর হেতরণ করোর জন্য র্েোসম্ভে ভডসদপাদজবল েোলোেোসন েযেিোর   দি হদব। অন্য ধ দণ  র্ালোেোসন 
সভ  িাদব জীেোনুমুি কররত িরে। 

 র্েোসমরয় আেজযনো সংগ্রি ও অপসারণ কররত িরে। আেজযনো পোত্র পহরস্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। 

 কমযীরদর েযহিগত স্যরযোর েযোপোরর মখয়োল রোখরত িরে। মমহিরকল/সোহজযরকল মোস্ক, ভডসদপাদজবল কযোপ এেং 
গ্লোভস পহরিোন   দি হদব। ক ায়োরোন্র্োইরন েোকো েযহির সংেরেয আসোর পূরেয স্যরযো মোস্ক  (KN95 / N95 / 
FF2 বা সমমাদি ) পহরিোন কররত িরে। 

 কমযীরদর িোরতর িোইহজন মমরন চলরত িরে ও স্বোস্থ্য পর্যরেযণ কররত িরে। 

 ক ায়োরোন্র্োইরন েোকো েযহিহর্ সম্ভোেয েো হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী িরল তোরক মকোহভি-১৯ এর জন্য হনহদযষ্ট 
িোসপোতোরল স্থ্োনোন্তর কররত িরে। ক ায়াদ ন্িাইি ক ন্দ্র জীেোনুমুিকরণ কররত িরে। কসই সাদর্ এয়োর কহন্িেহনং 
ও মভহন্র্রলেন হসরস্টমরক পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযোয়ন িওয়োর আরগ পুনরোয় িা চোলু করো উহচত 
হদব নো। 

মরলপরে র্োত্রী পহরেিন 
 মরল কস্টেিগুরলোরত েযহিগত স্যরযো সরঞ্জোম মর্মন মোস্ক, জীেোনুনোেক ইতযোহদ সংরযণ, জরুহর পহরকল্পনো 
প্ররয়োজন, জরুহর বজথ বযবস্থা মযত্র স্থ্োপন, প্রহতহর্ ইউহনরর্র জেোেহদহিতো ভিভিি  ণ এেং কমযীরদর প্রহেযণ 
মজোরদোর করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো  বযবস্থা হনি। 

 তোপমোত্রো পর্যরেযরণর সরঞ্জোমগুরলো মরল কস্টেনগুরলোর প্ররেেপরে স্থ্োপন করুন বা িাপমাত্রা পভ মাদপ  বযবস্থা 
 ােুি এেং মস্টেরন আগত সকরলর তোপমোত্রো পরীযো করুন। মর্সে র্োত্রীর েরীররর তোপমোত্রো ৩৭.৩° মসেঃ-এর 
উপরর েোকরে তোরদররক ওই জরুরী এলোকোয় অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখরত িরে এেং প্ররয়োজনমরতো হচহকৎসো 
মসেো হদরত িরে।  

 েোয়ুচলোচল েৃহদ্ধ করুন। মসন্রোল এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর মযরত্র এয়োর কহন্িেনোর স্বোভোহেক মাত্রায় 
চালাি। হেশুদ্ধ েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ করুন। সকল এয়োর হসরস্টরমর হি ভি েোতোসরক েন্ধ্ রোখুন। 

 জনসোিো দণর েযেিোর্য স্যহেিোসমূি মর্মন দরজোর িোতলগুহল, মচকআউর্ কোউন্র্োর, হলির্ এেং পোেহলক র্য়রলর্ 
পহরষ্কোরক এেং জীেোনুনোেক হদরয়  প্রোয়েঃই পহরষ্কোর কররত িরে। র্য়রলর্গুরলোরত তরল সোেোন (অেেো সোেোন) 
েোকরত িরে। সম্ভে িরল হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর এেং িোত জীেোনুনোেক র্ন্ত্র স্থ্োপন করো মর্রত পোরর। 

 র্োত্রীরদর অরপযো করোর স্থ্োন, মরন কম্পোর্যরমন্র্ ও অন্যোন্য এলোকো র্েোর্র্িাদব পহরস্কোর পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। 

 মরনহর্রক জীেোনুমুি কররত িরে এেং হসর্কভোরগুরলোরক প্রহতহনয়ত মিোয়ো, পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত 
িরে। 

 প্রহতহর্ মররন িোরত-িরো েোরমযোহমর্োর েোকরত িরে। র্েোর্ে স্থ্োরন একহর্ জরুরী এলোকো স্থ্োপন কররত িরে মর্খোরন 
সরন্দিজনক উপসগযগুরলো আদে (মর্মন জ্বর ও কোহে) এমন র্োত্রীরদর অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখো র্োরে।  



 

 র্োত্রীরদর অনলোইরন হর্রকর্ ক্রয় করোর জন্য পরোমেয ভেদি হদব। সোহরেদ্ধভোরে উিোর সমরয় এেং মনরম র্োেোর 
সমরয় র্োত্রীরদর পরের িরত এক হমর্োরররও মেহে দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং ভীি এহিরয় চলরত িরে।  

 র্োত্রীরদর এেং কমযকতযো-কমযচোরীরদর েযহিগত স্যরযোর মযরত্র মজোর হদরত িরে, মোস্ক পহরিোন কররত িরে এেং 
িোরতর পহরষ্কোর পহরচ্ছন্নতোর হদরক নজর রোখরত িরে। 

 িোাঁহচ মদওয়োর সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয বা কনুই হদরয় মঢরক ভিদি হদব। 

 মপোস্টোর ও ইরলকরহনক হিরনর মোিযরম স্বোস্থ্যজ্ঞোন পহররেেন মজোরদোর কররত িরে। 

 মোঝোহর ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয এলোকো হদরয় র্োতোয়োত করো মররন হর্হকরর্র মোিযরম র্োত্রী সংখযো হনয়ন্ত্রণ ও র্েোসম্ভে 
র্োত্রীরদর আলোদো েসোর েযেস্থ্ো কররত িরে। 

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯-এর মরোগী পোওয়ো র্োয় মসরযরত্র র্োহমযনোলগুরলোরক স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  গোইিলোইন 
অনুর্োয়ী জীেোনুমুি কররত িরে। 

সিক পরে র্োত্রী পহরেিন  
 র্োত্রীেোিী পহরেিন মস্টেরন  জন্য জরুরী পহরকল্পনো ততরী কররত িরে। হনরোপত্তো এেং জীেোনুমুিকরণ পদ্ধহত 
মোনসম্মত কররত িরে। সকল কমযকতযো-কমযচোরীরদর মকোহভি-১৯-এর প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ সম্পরকয জ্ঞোন েোকরত 
িরে। মোস্ক, গ্লোভস ও জীেোনুমুিকরণ দ্রেযোহদর পর্যোপ্ত মজদু েোকরত িরে। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্য পর্যরেযরণর েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো করুন। প্রহতহদন কমযীরদর স্বোস্থ্য হেষয়ক অেস্থ্ো নহেভুি করুন এেং 
র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররে তোরদর সহিক সমরয় হচহকৎসো ভেি। 

 েোস মস্টেরন আগত এেং হনগযত র্োত্রীরদর তোপমোত্রো মোপোর জন্য মস্টেরন তোপমোত্রো হনিযোরক র্ন্ত্র বা ইনফ্রোররি 
েোরমযোহমর্োর হদরয় তোপমোত্রো পহরমোরপর েযেস্থ্ো রোখরত িরে। র্েোর্ে েতযোেলী মমরন একহর্ জরুরী এলোকো 
(Emergency area) স্থ্োপন কররত িরে। মর্সে র্োত্রীর েরীররর তোপমোত্রো ৩৭.৩° মসেঃ-এর উপরর েোকরে 
তোরদর ওই জরুরী এলোকোয় অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখরত িরে এেং প্ররয়োজনমরতো হচহকৎসো মসেো হদরত িরে।  

 েোয় ু হনগযমন পদ্ধহত মর্ন স্বোভোহেক েোরক তো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। েোস চলোচরলর সমরয় সরেযোচ্চ েোয়ু চলোচল 
কররত হদরত িরে। র্েোর্ে তোপমোত্রোয় েোয়ু চলোচরলর জন্য েোরসর জোনোলো খুরল ভেদি হদব। 

 জনগদণ  জন্য েযেিোর্য এেং জনসোিোররণর চলোচরলর স্থ্োনগুরলোরক পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুিকররণর িোর েোিোরত 
িরে। র্য়রলর্গুরলোরত তরল সোেোন (অেেো সোেোন) েোকরত িরে। সম্ভে িরল হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর এেং িোত 
জীেোনুনোেক র্ন্ত্র স্থ্োপন করো মর্রত পোরর।  

 র্োত্রীরদর অরপযো করোর স্থ্োন, েোস কম্পোর্যরমন্র্ ও অন্যোন্য এলোকো র্েোর্র্ পহরস্কোর পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। 

 প্রহতেোর েোস ম রি র্োেোর পূরেয মকহেন এেং বাদস  কমদঝ স্থাি পহরষ্কোর ও জীেোনুমিু কররত িরে। জনগরণর 
জন্য েযেিোর্য হজহনসপত্র মর্মন হসর্গুরলোরক প্রহতহনয়ত পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে। হসর্ কভোরগুরলোরক 
প্রহতহনয়ত মিোয়ো, পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে। 

 র্োত্রীরদর অরপযো করোর স্থ্োরন মোস্ক, গ্লোভস ও জীেোনুমুিকরণ দ্রেযোহদর পর্যোপ্ত মজুদ েোকরত িরে। 

 সকল েোরস িোরত-িরো েোরমযোহমর্োর েোকরত িরে। র্েোর্ে স্থ্োরন একহর্ জরুরী এলোকো স্থ্োপন কররত িরে মর্খোরন 
সরন্দিজনক উপসগয (মর্মন জ্বর ও কোহে) আর  এমন র্োত্রীরদর অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখো র্োরে।  

 র্োত্রীরদর এেং কমযকতযো-কমযচোরীরদর েযহিগত স্যরযোর মযরত্র মজোর হদরত িরে। মোস্ক পহরিোন কররত িরে এেং 
িোরতর পহরষ্কোর পহরচ্ছন্নতোর হদরক নজর রোখরত িরে। 

 র্োত্রীরদর অনলোইরন হর্রকর্ ক্রয় করোর জন্য পরোমেয ভেদি হদব। সোহরেদ্ধভোরে উিোর সমরয় এেং মনরম র্োেোর 
সমরয় র্োত্রীরদর পরের িরত এক হমর্োরররও মেহে দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং ভীি এহিরয় চলরত িরে।  

 র্োত্রীরদর স্বোস্থ্য সরচতন করোর জন্য মরহিও, হভহিও ও মপোস্টোররর মোিযরম সরচতনতোমূলক েিেয প্রদোন কররত 
িরে।  



 

 রু্হিসঙ্গতভোরে পহরেিরনর িোরণযমতো সীভমি কররত িরে এেং সীহমত আকোরর হর্হকর্ হেক্ররয়র মোিযরম 
র্োত্রীরদর সংখযো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। মর্সে েোস মোঝোহর ও উচ্চ ঝুাঁহক সম্পন্ন এলোকো িরত ম রি র্োরে অেেো 
মপৌাঁ োরে অেেো ঐ এলোকো হদরয় র্োরে মসসে মযরত্র র্োত্রীরদর আলোদো হসরর্ হনরোপদ দূরত্ব েজোয় মররখ েসরত 
িরে।   

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ এর মরোগী পোওয়ো র্োয় মসরযরত্র র্োহমযনোলগুরলোরক স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  গোইিলোইন 
অনুর্োয়ী জীেোনুমুি কররত িরে। 

মনৌপরে র্োত্রী পহরেিন  
 মনৌপরে র্োত্রীেোিী পহরেিন মস্টেরন জরুরী পহরকল্পনো ততরী কররত িরে। হনরোপত্তো এেং জীেোনুমুিকরণ পদ্ধহত 
মোনসম্মত কররত িরে। সকল কমযকতযো-কমযচোরীর মকোহভি-১৯ এর প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ সম্পরকয জ্ঞোন েোকরত 
িরে। মোস্ক, গ্লোভস ও জীেোনুমুিকরণ দ্রেযোহদর পর্যোপ্ত মজদু েোকরত িরে। 

 কমযকতযো-কমযচোরীর স্বোস্থ্য পর্যরেযণ েযেস্থ্ো স্থ্োপন কররত িরে এেং তোরদর স্বোস্থ্য অেস্থ্ো প্রহতহদন হলহপেদ্ধ কররত 
িরে। র্োরো অস্যস্থ্তো অনুভে কররেি তোরদর র্েো সমরয় হচহকৎসো মসেো হদরত িরে।  

 মস্টেরন আগত এেং হনগযত র্োত্রীরদর তোপমোত্রো মোপোর জন্য মিহর র্োহমযনোরল তোপমোত্রো হনিযোরক র্ন্ত্র স্থ্োপন কররত 
িরে বা ইনফ্রোররি েোরমযোহমর্োর হদরয় তোপমোত্রো পহরমোরপর েযেস্থ্ো রোখরত িরে। র্েোর্ে েতযোেলী মমরন মিহর 
র্োহমযনোরল একহর্ জরুরী এলোকো (Emergency area) েোকরত িরে। মর্সে র্োত্রীর েরীররর তোপমোত্রো ৩৭.৩° 
মসেঃ-এর উপরর েোকরে তোরদর ওই জরুরী এলোকোয় অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখরত িরে এেং প্ররয়োজনমরতো 
হচহকৎসো মসেো হদরত িরে।  

 েোয় ুহনগযমন পদ্ধহত মর্ন স্বোভোহেক েোরক তো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। মনৌ চলোচরলর সমরয় সরেযোচ্চ েোয়ু চলোচল কররত 
হদরত িরে। র্েোর্ে তোপমোত্রোয় েোয় ুচলোচরলর জন্য মকহেরনর জোনোলো খুরল  ােদি হদব।  

 মিহর র্োহমযনোল গুরলোরত জনগদণর জন্য েযেিোর্য এেং জনসোিোররণর চলোচরলর স্থ্োনগুরলোরক পহরষ্কোর এেং 
জীেোনুমুিকররণর িোর েোিোরত িরে। র্য়রলর্ গুরলোরত তরল সোেোন (অেেো সোেোন) েোকরত িরে। সম্ভে িরল 
হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর এেং িোত জীেোনুনোেক র্ন্ত্র স্থ্োপন করো মর্রত পোরর।  

 মিহর র্োহমযনোল এেং মনৌর্োনগুরলোরক তোরদর পহররেে পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। আেজযনো র্েোসমরয় সহররয় 
মিলরত িরে এেং জনগরণর জন্য েযেিোর্য এেং জনসোিোররণর চলোচরলর স্থ্োনসমূিরক পহরষ্কোর কররত িরে এেং 
প্রহতহনয়ত জীেোনুনোেক হদরত িরে।  

 প্রহতহর্ মনৌর্োরন িোরত-িরো েোরমযোহমর্োর েোকরত িরে। র্েোর্ে স্থ্োরন একহর্ জরুরী এলোকো স্থ্োপন কররত িরে 
মর্খোরন সরন্দিজনক উপসগয (মর্মন জ্বর ও কোহে) আর  এমন র্োত্রীরদর অস্থ্োয়ী মকোয়োররন্র্োইরন রোখো র্োরে।  

 মনৌর্োরনর অভযন্তরীণ তেয মকন্দ্র েো মসেো মকরন্দ্র হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর েোকরত িরে। মসেো প্রহক্রয়ো হনখুাঁত িরত িরে 
এেং খোদয সরেরোি সিজ কররত িরে।  

 প্রহতেোর মনৌর্োন ম রি র্োেোর পূরেয মকহেন এেং ব্রীরজর পৃষ্ঠতল পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। জনগরণর 
জন্য েযেিোর্য হজহনসপত্র মর্মন হসর্গুরলোরক প্রহতহনয়ত পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে। হসর্ কভোরগুরলোরক 
প্রহতহনয়ত মিোয়ো, পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি কররত িরে।  

 র্োত্রীরদর এেং কমযকতযো-কমযচোরীরদর েযহিগত স্যরযোর মযরত্র মজোর হদরত িরে। মোস্ক পহরিোন কররত িরে এেং 
িোরতর পহরষ্কোর পহরচ্ছন্নতোর হদরক নজর রোখরত িরে। 

 র্োত্রীরদর অনলোইরন হর্রকর্ ক্রয় করোর জন্য পরোমেয ভেদি হদব। সোহরেদ্ধভোরে উিোর সমরয় এেং মনরম র্োেোর 
সমরয় র্োত্রীরদর পরের িরত এক হমর্োরররও মেহে দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং ভীি এহিরয় চলরত িরে।  

 মিহর র্োহমযনোল ও মনৌর্োরন র্োত্রীরদর স্বোস্থ্য সরচতন করোর জন্য মরহিও, হভহিও ও মপোস্টোররর মোিযরম 
সরচতনতোমূলক েিেয প্রদোন কররত িরে।  

 রু্হিসঙ্গত ভোরে পহরেিরনর িোরণযমতো সীভমি কররত িরে এেং সীহমত আকোরর হর্হকর্ হেক্ররয়র মোিযরম 
র্োত্রীরদর সংখযো হনয়ন্ত্রণ কররত িরে। মর্সে মনৌর্োন মোঝোহর ও উচ্চ ঝুাঁহক সম্পন্ন এলোকো িরত ম রি র্োরে অেেো 



 

মপৌাঁ োরে অেেো ঐ এলোকো হদরয় র্োরে মসসে মযরত্র র্োত্রীরদর আলোদো হসরর্ হনরোপদ দূরত্ব েজোয় মররখ েসরত 
িরে।  

 র্হদ হনহিত মকোহভি-১৯ এর মরোগী পোওয়ো র্োয় মসরযরত্র র্োহমযনোলগুরলোরক স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  গোইিলোইন 
অনুর্োয়ী জীেোনুমুি কররত িরে। 

হসহভল এহভরয়েন 
 মিোমোরী পহরহস্থ্হতরত ফ্লাইি চলাচল (আন্তজযোহতক এেং অভযন্তরীণ) হেমোনহর্  উচ্চ দযতোর হিল্টোহরং হিভোইস 
এেং ফ্লোইরর্র মলোি িযোির, ফ্লোইরর্র সময় এেং ফ্লোইর্ হমেরনর প্রকৃহতর উপর হনভযর করর। ফ্লোইরর্র মিোমোরী 
প্রহতররোিক অেস্থ্োরক হতনহর্ স্তরর ভোগ করো র্োয়: উচ্চ ঝুাঁহক, মোঝোহর ঝুাঁহক এেং কম ঝুাঁহক। হেমোন েন্দররর 
উড্ডয়রনর পহরহস্থ্হত অনুসোরর হেমোন েন্দররর মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্ররণর স্তরহর্- উচ্চ ঝুাঁহকরত বা হেহভন্ন 
ঝুাঁহকর স্তরর হেভি করো মর্রত পোরর, র্ো মিোমোরী পহরহস্থ্হতর ক্রমেিযমোন অেস্থ্ো অনুসোরর েোস্তে সমরয় সমন্বয় 
ক দি হদব। 

 হেমোরনর অিযন্ত ীণ েোয় ুচলোচল েহিেোলী করুন। হেমোরনর উড্ডয়রনর সময় স্যরযো স্যহনহিত করোর ভিভমি 
সেযোহিক েোয়ুচলোচল হনহিৎ করুন। মোহর্রত হেমোন চলোর সময় হব্রজ মলোি হসরস্টমহর্ েযেিোর নো করো িাদলা। 
হেমোরনর সিোয়ক েহি েযেস্থ্ো েোয়ু চলোচরলর জন্য েযেিোর করো র্োয়। 

 হেমোন পহরষ্কোর ও জীেোনুমুিকরণরক মজোরদোর করুন। নরভোরর্োগয জীেোনুনোেক পণয হনেযোচন করুন। হেমোন 
পহরষ্কোর এেং জীেোনুনোেক কোর্যক্রম পহরচোলনো করুন। প্রহতহদরনর পহরষ্কোর করোর এলোকো এেং েোরংেোর 
প্রহতররোিমূলক জীেোনুনোেকরণ-এর সংখযো, ফ্লোইরর্র ঝুাঁহক স্তর এেং হেমোন পহরচোলনোর হভহত্তরত হনিযোরণ   দি 
হদব। হেমোনহর্ র্খন সরন্দিজনক র্োত্রী েিন ক দব িেি ফ্লাইি কেদষ এহর্ জীেোনুমুি ক দি হদব। 
র্োহমযনোলসমূিও জীেোনুমুি করো উহচত। 

 ইন-ফ্লোইর্ পহররসেোগুরলো অনুকূল করুন। হেহভন্ন মযরত্র উড্ডয়রনর ঝুাঁহক স্তর এেং মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্ররণর 
প্ররয়োজনীয়তো অনুসোরর তোপমোত্রো হনয়ন্ত্রণ করুন। হেমোরনর পহররসেোগুহল অনুকুল ও সিজসোিয করুন। র্োত্রীরদর 
স্বোভোহেকভোরে েো পৃেকভোরে েো একহর্ আসন পর পর েসোর েযেস্থ্ো করুন। হেমোরন মকোয়োররন্র্োইরনর বযবস্থা 
স্থ্োপন করুন এেং সরন্দিজনক র্োত্রীরদর জন্য জরুহর ভিগথমণ প্রহক্রয়ো হিক করুন। 

 হেমোন েন্দরর েোয় ুচলোচল বযবস্থা েহিেোলী করুন। র্োহমযনোল কোিোরমো, হেন্যোস এেং স্থ্োনীয় জলেোয়ু অেস্থ্োর সোরে 
সমন্বয় করর েোয়ুচলোচল েৃহদ্ধর জন্য েযেিোহরক েযেস্থ্ো গ্রিণ করুন। সহিক তোপমোত্রোয় দরজো এেং জোনোলো খুলুন। 
সমস্ত েীতোতপ হনয়ন্ত্রণ হসরস্টমহর্ (all-air condiotioning) েযেিোর করুন। র্েোর্েভোরে সমস্ত হেশুদ্ধ েোতোস 
েযেিোর করুন এেং েোয়ু পহরষ্কোর রোখুন। 

 হেমোনেন্দরর জনসোিোররণর জন্য এলোকোগুরলো পহরষ্কোর এেং জীেোনুনোেকরণরক মজোরদোর করুন। স্বল্প ঝুাঁহকপূণয 
হেমোনেন্দরর প্ররয়োজনীয়তো অনুর্োয়ী পহরষ্কোর এেং প্রহতররোিমূলক জীেোনুমুিকরণ পহরচোলনো করুন। উচ্চ 
ঝুাঁহকপূণয হেমোন েন্দরগুহলরত প্রহতহদনই পহরষ্কোর এেং প্রহতররোিমূলক জীেোনুনোেকরণ পহরচোলনো করুন। 
র্োত্রীরদর জমোরয়ত িেোর জায়গাগুদলা র্েোর্েভোরে জীেোনুমুি করুন। হেমোনেন্দরর র্হদ মকোনও সরন্দিভোজন 
মকস, হনহিত মকস েো সরন্দিজনক র্োত্রী পোওয়ো র্োয় তরে মপেোো ী প্রভিষ্ঠাদি  মোিযরম র্োহমযনোল জীেোনুমুি 
করো প্ররয়োজন। হেমোনেন্দরগুদলাদি আেজযনো স াদিার জন্য এেং মোস্ক েযেিোররর পর পুনেযযেিোররর কোরজর 
মযরত্র হনভেথষ্ট েযেস্থ্ো গ্রিন করুন। কসগুদলা সময়মরতো পহরষ্কোর করুন। 

 ফ্লোইরর্র জন্য অরপযো করো র্োত্রীরদর স্বোস্থ্য েযেস্থ্োপনোয় মরনোরর্োগ হদন। কযোহলরব্ররর্ি নন-কনর্োি তোপমোত্রো 
পর্যরেযণ সরঞ্জোরমর সোিোরর্য র্োহমযনোল হেহডং সহিত করুন এেং র্োত্রীরদর িোত পহরষ্কোর করোর জন্য প্ররয়োজনীয় 
জীেোনুনোেক পণয সরেরোি করুন। হেমোনেন্দরর প্ররেে েো ম রি র্োওয়ো সমস্ত র্োত্রীর তোপমোত্রো হনন। র্োহমযনোল 
হেহডংরয় মকোয়োররন্র্োইন অঞ্চল স্থ্োপন করুন এেং জ্বরজহনত র্োত্রীরদর হনয়ন্ত্ররণ হনরত স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য হেভোগরক 
সিরর্োহগতো করুন। 

 মোরোত্মক মিোমোরী পহরহস্থ্হতরত আক্রোন্ত  মদে / অঞ্চল মেরক আগি হেমোনগুরলোর জন্য হেমোনেন্দরগুহলর একহর্ 
হেরেষ পোহকযং এলোকো স্থ্োপন করো উহচত। র্তদূর সম্ভে দূরেতযী স্টযোন্িগুহলরত পোহকযং করো উহচত। মোরোত্মক 
মিোমোরী পহরহস্থ্হতরু্ি মদে / অঞ্চলগুহলর র্োত্রীরদর জন্য, হেমোনেন্দরর ক্রস সংক্রমণরক েিভোরে প্রহতররোরির 



 

জন্য মকোয়োররন্র্োইন ওরয়হর্ং এলোকো স্থ্োপন, মচক-ইন পদ্ধহতগুরলো সিজকরণ, নন-কন্িযাি মেোহিযং পদ্ধহত 
অেলম্বন, হেরেষ পযোরসজ স্থ্োপন এেং পুররো সমরয়র জন্য  াত্রী  সাদর্ ক াি স্টাদফ  অবস্থাি   া  েযেস্থ্ো   া 
উভচি। 

 ফ্রন্র্লোইরন কোজ করো হসহভল এহভরয়েন কমযীরদর স্বোস্থ্য েযেস্থ্োপনোরক েহিেোলী করুন। প্রহতহদন তোপমোত্রো মোপুন 
এেং র্োরো অস্যস্থ্ মেোি কররন তোরদর সময় মরতো হচহকৎসো ভেি।  উড্ডয়ন এেং হেমোন েন্দররর ঝুাঁহক স্তররর 
হভহত্তরত হেহভন্ন স্যরযোমূলক েযেস্থ্ো গ্রিণ এেং েযহিগত স্যরযো মজোরদোর করোর জন্য হেমোরনর কমযী, হেমোনেন্দর 
হনরোপত্তো কমযী, হেমোনেন্দররর স্বোস্থ্যরসেো কমযী, রযণোরেযণ কমযী এেং পহরচ্ছন্ন কমযীরদর হনরদযে হদন। 

 জরুরী স্থ্োন, দরকোরী হলঙ্ক এেং হসহভল এহভরয়েরনর মূল কমযীরদর হনহদযষ্ট প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্ররণর েযেস্থ্োর জন্য 
পহরেিন হেমোনেন্দর এেং পহরেিন হেমোনেন্দরর মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্ররণর জন্য প্ররু্হিগত হনরদযহেকোর 
(Technical  guidelines  for  Epidemic  Prevention  and  Control  in  Transport   Airlines  
and  Transport  Airports) সেযরেষ সংস্করণহর্ মদখুন। 

েোস 
 জরুহর পহরকল্পনো প্রণয়ন, প্ররতযরকর জেোেহদহিতো হনহিতকরণ, মকোহভি-১৯ প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ হেষরয় 
কমযীরদর প্রহেযণ মজোরদোর এেং র্োনেোিনগুহলরত মোস্ক, গ্লোভস ও জীেোনুনোেক সরেরোি ক দি হদব। 

 কমযচোরীরদর স্বোস্থ্য মহনর্হরং েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো   দি হদব। প্রহতহদন তোরদর স্বোরস্থ্যর অেস্থ্ো মরকিয ক দি হদব এেং 
র্োরো অস্যস্থ্ মেোি কররন তোরদর র্েোর্ে হচহকৎসোর েযেস্থ্ো ক দি হদব। 

 েোয়ুর তোপমোত্রো এেং র্োনেোিরনর গহতর ওপর হভহত্ত করর র্েোর্ে েোতোস চলোচরলর েযেস্থ্ো ক দি হদব। েীতোতপ 
হনয়হন্ত্রত র্োরনর মযরত্র হনয়হমত পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি ক দি হদব 

 প্রহতেোর চলোচরলর আরগ র্োনেোিন পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি ক দি হদব। হসর্ কভোরগুহল হনয়হমত িুরয় পহরচ্ছন্ন 
রোেদি হদব। 

 র্োনেোিন পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোেদি হদব। হনয়হমত আসন পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি ক দি হদব। 

 র্োত্রী এেং কমযীরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর ক দি হদব। মর্মন মোস্ক পহরিোন করো এেং িোত মিোয়ো। 

 র্োত্রীরদর হর্হকর্ েযেিোর েো স্কযোন করর মলূয প্রদোরনর েযেস্থ্ো করো কগদল িাদলা। র্োনেোিরন ওিোনোমোর সময় 
পরেররর মোরঝ ১ হমর্োরররও মেহে দূরত্ব েজোয় রোেদি হদব এেং হভি এহিরয় চলদি হদব। 

 র্োনেোিরন মরহিও, হভহিও, মপোস্টোর ইতযোহদর মোিযরম স্বোস্থ্য সরচতনতো প্রচোর ক দি হদব। 

 গোহিরত হভি কমোরনোর জন্য র্োত্রীর সংখযো অনুর্োয়ী িোরণ যমতোসম্পন্ন র্োনেোিন েযেস্থ্ো ক দি হদব। 

 র্হদ মকোন হনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী হচহিত িয় তরে স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপদয  তত্ত্বোেিোরন পুররো র্োহমযনোল 
জীেোনুমুি ক দি হদব। 

র্যোহি 
 র্োত্রী পহরেিন-এর পূরেয র্যোহিরত হেহভন্ন হজহনসপত্র (রর্মনেঃ মোস্ক, গ্লোভস, জীেোনুনোেক পদোেয) সরেরোি রোখরত 
িরে। 

 প্রহতহদন র্োত্রো শুরুর পূরেয র্যোহির মভতর জীেোনুনোেক হদরয় ভোলভোরে পহরষ্কোর কররত িরে। র্োত্রোর সময় র্যোহি 
পহরষ্কোর ও পহরপোহর্ রোখরত িরে এেং িলুোেোহল মুি রোখরত হদব। 

 মোরঝ মোরঝ জোনোলো খুলরত িরে র্খন েোতোরসর তোপমোত্রো এেং গোহির গহত সিনীয় পর্যোরয় েোরক।। 

 পহরেিরনর সময় চোলক এেং র্োত্রী দুইজনরকই মোস্ক পহরিোন কররত িরে। 

 েযহিগত পহরচ্ছন্নতোর হদরক মরনোরর্োগ হদরত িরে। হেরেষ করর একর্ু পর পর অযোলরকোিলরু্ি স্যোহনর্োইজোর 
হদরয় িোত পভ স্কা    দি হদব। িোাঁহচ মদওয়োর সময় হর্স্যয হদরয় েো কনুই হদরয় মুখ নোক মঢরক মিলরত িরে। 



 

 জীেোনুনোেক হদরয় ঘন ঘন হস্টয়োহরং হুইল, গোহির দরজোর হ্যোরন্িল এেং গোহির অন্যোন্য অংে পহরষ্কোর কররত 
িরে। গোহির হভতররর কোপি মর্মন গোহির হসরর্র কোপি প্রহতহদন িুরয় পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি রোখরত িরে। 

 মকোন জনসমোগরম প্ররেরের সময় এেং র্যোহিরত মিরত আসোর পর চোলক এেং র্োত্রী দুইজনরকই িোত 
জীেোনুনোেক হদরয় ভোলভোরে পহরষ্কোর করর হনরত িরে।  

 িযাভিদি এ ই সাংদগ কবেী  াত্রী বহি   া ভ   হদব িা। প্রদিয   াত্রীদ  অবশ্যই মাস্ক পভ ধাি ি দি হদব। 
 ভে র্যোহিরত মকোন সরন্দিজনক লযণরু্ি (রর্মনেঃ জ্বর, কোহে) র্োত্রী র্াদ  িাহদল ঐ লযণরু্ি েযহি মনরম 
র্োেোর পর জোনোলো খুরল েোতোরসর েযেস্থ্ো কররত িরে এেং মর্সে জোয়গোয় েেয কররর  (রর্মনেঃ ভসি, দরজোর 
িোতল, হস্টয়োহরং হুইল) কসসব জায়গা জীেোনুনোেক হদরয় পহরষ্কোর কররত িরে। েীতোতপ হনয়ন্ত্রক েযেস্থ্োও 
পহরষ্কোর কররত িরে। 

 র্হদ মকউ েহম করর িাহদল িৎযণাৎ মিোরোইি রু্ি জীেোনুনোেক ও মেোষনযমতোসম্পন্ন কোপি েো জীেোনুনোেক 
হর্স্যয হদরয় িা মঢরক মিলদি হদব এবাং বভম সভ দয় উি জোয়গো পর্যোপ্ত জীেোনুনোেক হদরয় িুরয় পহরষ্কোর কররত 
িরে।  

 স্বোস্থ্য স্যরযো সম্পহকযত জ্ঞোন মরহিও, মপোস্টোররর মোিযরম েো প্রিীকী মপোস্টোর র্যোহির হপ রন লোহগরয় প্রচোর কররত 
িরে। 

বযভিগি গাভি 
 মকোেোও র্োওয়োর পূরেয েযহিগত গোহিরত স্যরযো সরঞ্জোম মর্মন মাস্ক, গ্লোভস ও জীেোনুনোেক রোখরত িরে। 

 গোিীর মভতর পহরস্কোর পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে এেং চলোচরলর সময় গোহির জোনোলো মখোলো রোখরত িরে মর্ন েোয়ু 
চলোচল কররত পোরর। 

 েযহিগত স্যরযো এেং স্বোস্হ্হ্য হেহির (রর্মন িোাঁহচ, কোাঁহে মদওয়োর সময় মুখ হর্স্যয হদরয় ঢোকো হকংেো কনুইরয়র  
ভোাঁরজ িোাঁহচ মদওয়ো) েযোপোরর সরচতন িরত িরে। 

 জনসোিো দণর মোরঝ মেরক গোহিরত আসোর পূরেয চোলক এেং র্োত্রীরক সময় মত জীবানুিাে  হদরয় িোত পহরষ্কোর 
কররত িরে। 

 র্হদ মকোন র্োত্রীর সরন্দিজনক উপসগয, মর্মন সহদয েো জ্বর েোরক, মসরযরত্র গোহির সকরলর জন্য মোস্ক পিো 
েোিযতোমূলক। র্োহত্র গোহিরত ওিোর পর মভহন্র্রলেন রযোরেয গোহির সকল জোনোলো খুরল হদরত িরে। সরন্দিজনক 
উপসগয েোকো েযহিহর্ মর্ সকল েস্তুর সংেরেয এরসহ রলন (রর্মন- দরজোর িোতল, গোহির হসর্, ভস্টয়াভ াং হুইল 
ইতযোহদ) জীবানুিাে  ভেদয় পহরষ্কোর কররত িরে। 

 র্হদ মকউ েহম করর িাহদল িৎযণাৎ মিোরোইি রু্ি জীেোনুনোেক ও মেোষনযমতোসম্পন্ন কোপি েো জীেোনুনোেক 
হর্স্যয হদরয় িা মঢরক মিলদি হদব এবাং বভম সভ দয় উি জোয়গো পর্যোপ্ত জীেোনুনোেক হদরয় িুরয় পহরষ্কোর কররত 
িরে।  

হেরদে মেরক মিরো বা েূ বভিথ স্থাি কর্দ  আগি মলোকজরনর জন্য স্থ্োনোন্তর 
র্োনেোিন  

 স্থ্োনোন্তর সরঞ্জোমগুহল পহরষ্কোর এেং পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে এেং গোহির অভযন্তররর েস্তু পৃরষ্ঠ প্রহতররোিমূলক 
জীেোনুনোেক েযেিোর ক দি হদব। মর্মন- গোহির অভযন্তরীণ প্রোচীর, হস্টয়োহরং হুইল, গোহিরত আময মরস্টস্, আসন 
ইতযোহদ।   

 র্োত্রীরদর মোস্ক পররত িরে। সোহরেদ্ধ িওয়োর সময় এরক অপররর মেরক ১ হমর্োররর মেহে দূরত্ব রোখরত িরে এেং 
হভি করো এিাদি হদব।   



 

 র্হদ মকউ েহম করর িাহদল িৎযণাৎ মিোরোইি রু্ি জীেোনুনোেক ও মেোষনযমতোসম্পন্ন কোপি েো জীেোনুনোেক 
হর্স্যয হদরয় িা মঢরক মিলদি হদব এবাং বভম সভ দয় উি জোয়গো পর্যোপ্ত জীেোনুনোেক হদরয় িুরয় পহরষ্কোর কররত 
িরে।  

 স্থ্োনোন্তর কমযীরদর েযহিগত স্যরযো মজোরদোর ক দি হদব। স্থ্োনোন্তরকোরল হিসরপোরজেল ওয়োহকযং কহড কযোপ, 
সোহজযকযোল মোস্ক, গাউি পহরিোন   দি হদব। কোরজর মপোেোক, গ্লোভস ইতযোহদ প দি হদব।  

 র্হদ মদরে প্ররেেকোরী েযহি একহর্ হনহিত মকস, সরন্দিরু্ি মকস, জ্বর আক্রোন্ত েযহি, সরন্দিরু্ি েো হনহিত 
মকস-এর সোরে ঘহনষ্ঠ সাংস্পদেথ এদসদেি এমি মকোন েযহি িি, তরে কমযীরদর কোরজর মপোেোক, হিসরপোরজেল 
ওয়োকয কযোপস, হিসরপোরজেল মগ্লোভস, প্রহতরযোমূলক মপোেোক, হচহকৎসা প্রহতরযোমূলক মোস্ক অেেো এয়োর 
হিল্টোর শ্বোসর্ন্ত্র, প্রহতরযোমূলক মিস হেড েো গগলস, কোরজর জুতো েো রোেোর েুর্, জলররোিী েুর্ কভোর ইতযোহদ 
পভ ধাি   া উহচত। স্থ্োনোন্তর সমোহপ্তর পরর প্রভিবা  স্থ্োনোন্তর করো গোহিরক জীেোনুমুি ক দি হদব।  

 স্থ্োনোন্তর র্োনেোিন চলো েন্ধ্ করোর পর েোয় ুচলোচল আরও মজোরদোর ক দি হদব। 

ভ  ো ও ভত্রচক্র  াি 
 ভ  ো ও ভত্রচক্র  াদি মোস্ক, গ্লোভস, জীেোনুনোেক পদোেয রোখরত িরে  াত্রী া প্রদয়াজদি  া মূলয পভ দোধ সাদপদয 
বযবহা    দি পা দবি। 

 প্রহতবা  র্োত্রো শুরুর পূরেয ভ  ো বা  ািভি  ভসি এবাং  াত্রী স্পেথ   দি পাদ ি এমি জায়গাগুদলা জীেোনুনোেক 
হদরয় ভোলভোরে পহরষ্কোর কররত িরে। র্োত্রোর সময় ভ  ো বা  ািভি পহরষ্কোর ও পহরপোহর্ এেং িুলোেোহল মুি 
রোখরত হদব। 

 পহরেিরনর সময় চোলক এেং র্োত্রী উিয়দ ই মোস্ক পহরিোন কররত িরে। এ ান্ত প্রদয়াজি িা হদল এ  জদি  
কবেী  াত্রী পভ বহি িা   াই িাদলা। ভ  োয় উ া  আদগ  াত্রীদ  অবশ্যই কসভিিাইজা  ভেদয় হাি পভ স্কা  
  দি হদব।  

 েযহিগত পহরচ্ছন্নতোর হদরক মরনোরর্োগ হদরত িরে। হেরেষ করর একর্ু পর পর অযোলরকোিলরু্ি স্যোহনর্োইজোর 
হদরয় িোত পভ স্কা    দি হদব। িোাঁহচ মদওয়োর সময় হর্স্যয হদরয় েো কনুই হদরয় মুখ নোক মঢরক মিলরত িরে। 

 জীেোনুনোেক হদরয় ঘন ঘন ভ  ো বা  াদি  হািল, কবল এেং অন্যোন্য অংে পহরষ্কোর কররত িরে। প্রভিভেি 
বযবহা  শুরু  পূদবথ কোপি ভেদয় হসর্ িুরয় পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি রোখরত িরে। 

  ভে ভ  োয় বা  াদি মকোন সরন্দিজনক লযণরু্ি (রর্মনেঃ জ্বর, কোহে) র্োত্রী র্াদ  িাহদল ঐ লযণরু্ি েযহি 
মনরম র্োেোর পর দ্রুি কোলা জায়গায় ভ  ো বা  ািভি ভিদয় ক দি হদব এবাং মর্সে জোয়গোয়  াত্রী েেয কররর  
কসসব জায়গা জীেোনুনোেক হদরয় পহরষ্কোর কররত িরে। 

 র্হদ মকউ েহম করর িাহদল িৎযণাৎ জীেোনুনোেক ও মেোষনযমতোসম্পন্ন কোপি েো জীেোনুনোেক হর্স্যয হদরয় িা 
মঢরক মিলদি হদব এবাং বভম সভ দয় উি জোয়গো পর্যোপ্ত জীেোনুনোেক হদরয় িুরয় পহরষ্কোর কররত িরে।  

ওয়াডথ, গ্রাম, পািা বা মহল্লা 
 একহর্ সোমহগ্রক মিোমোরী প্রহতররোি এেং হনয়ন্ত্রণ পহরকল্পনো র্া দি হদব। কহমউহনহর্-হভহত্তক জরু ী পহরকল্পনো 
 ােুি (ক মি প্রিোন দোহয়ত্বসমূি হচহিত করো, সোংগিহনক প্রহক্রয়োর উন্নয়ন সোিন করো এেং প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ 
 া থক্রমগুদলা আ ও  া থ   করো)। সোমহগ্রক প্রস্তুহত র্া দি হদব। মিোমোরী প্রহতররোিক সোমগ্রীর সংরযণ ও 
বন্িি ভিভিি   দি হদব। স্থ্োনীয় কতৃযপরযর হনরদযে অনুর্োয়ী জরু ী মিিো পহরচোলনো   দি হদব।  

 স্থ্োনীয় কতৃযপরযর, হেভোরগর ও েযহিহেরেরষ  দোহয়ত্বসমূি েোস্তেোয়ন ক দি হদব। েযহির হনজ হনজ দোয়েদ্ধতো 
েোস্তেোয়ন ক দি হদব। মকোরনো হনহদযষ্ট মলোকোলরয়র েসেোসকোরীরদর স্বোরস্থ্যর অেস্থ্ো তদোরহক ও অনুসন্ধ্োন কররত 
মসই প্রেোসহনক অঞ্চরলর কমযচোরীরদর সভক্রয়িাদব  াদজ লাগাদি হদব।  



 

  মথচাভ দে  মাধযদম প্রহতহদন স্বোস্থ্য অেস্থ্ো তদোরহক কররত হদব। র্হদ মকোরনো কমযচোরী জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট অেেো 
এই সংক্রোন্ত লযণ প্রকোে করর তরে িাদ  কোরজ র্োওয়ো িরত হেরত  ােদি হদব এেং র্েোসমরয় হচহকৎসোর 
েযেস্থ্ো ক দি হদব। কোরজ র্োেোর পূরেয র্েোর্েভোরে েযহিগত স্যরযো সোমগ্রী পহরিোন ক দি হদব।  

 কহমউহনহর্র অহিস সংক্রোন্ত মসেোদোনকোরী এেং মর্সে অভযন্তরীণ কোর্যক্ররমর স্থ্ল ররয়র  মসগুরলোরত মভহন্র্রলেন 
েযেস্থ্ো মজোরদোর ক দি হদব। 

 কহমউহনহর্র পহররেে পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন, স্বোস্থ্যসম্মত রোখো এেং প্রহতহদন আেজযনো পহরষ্কোর করো  বযবস্থা   দি 
হদব। মর্সে জোয়গো মেরক আেজযনো সংগ্রি করো িয়, গণ মেৌচোগোর, স্বয়ংক্রীয় হসাঁহিসমূি এেং এরূপ অন্যোন্য 
স্থ্োনসমূি পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি  ােদি হদব।  

  হমউহনহর্রত জনসমোগম র্েোসম্ভে কহমরয় আিদি হদব এেং বন্ধ   দি হদব। 

 সহম্মহলত মিোমোরী প্রহতররোি এেং হনয়ন্ত্রণ মজোরদোর ক দি হদব। অহিক ঝুাঁহকপূণয এলোকোর েযহিরদর র্েোসমরয় 
হিহনং ক দি হদব এেং র্োরো স্যহনহিত মরোগীর সরঙ্গ ঘহনষ্ঠ সংেরেয এরসর ি তোরদর খুাঁরজ মের  দ  
ক ায়াদ ন্িাইি   দি হদব। স্বোস্থ্য হেযো সম্পরকয প্রচোরণো বৃভি  দ  কহমউহনহর্রত েসেোসকোরীরদর প্রহতররোিমূলক 
সরচতনতো েৃহদ্ধ ক দি হদব। 

 কহমউহনহর্রত েসেোসকোরীরদর স্বোস্থ্য সংক্রোন্ত হনরদযেনো ভেদি হদব। েৃদ্ধ, হেশু ও হেরেষ মরোরগ আক্রোন্ত মরোগীরদর 
মযরত্র কন্র্যোি হ্রাস  ণ পিভিদ  গুরুত্ব ভেদি হদব। ২৪ ঘণ্টো ির্লোইন ও অনলোইন মসেো প্রদোরনর জন্য 
মমহিরকল প্রহতষ্ঠোনসমূি ও অন্যোন্য মসেোদোনকোরী প্রহতষ্ঠোরনর মরিয সমন্বয় সোিন   দি হদব। ঘরর ঘরর মসেো 
কোর্যক্রম মপৌাঁর  মদয়োর েযেস্থ্ো ক দি হদব।  

 র্খন কহমউহনহর্রত একহর্ স্যহনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী সনোি হদব, তখন স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর তত্ত্বোেিোরন 
উচ্চমোত্রোর জীেোনুমুিকরণ প্রহক্রয়ো পহরচোলনো   দি হদব। একই সোরে েীতোতপ হনয়ন্ত্রণ ও মভহন্র্রলেরনরও 
স্যেযেস্থ্ো ক দি হদব।  

 রর্সে কহমউহনহর্রত স্যহনহিত মকোহভি-১৯ মরোগী ররয়র  অেেো মিোমোরী মদখো হদরয়র  মসখোরন "কহমউহনহর্রত 
কররোনো ভোইরোস হেস্তোর প্রহতররোি" উপোয় অেলম্বন   দি হদব। আক্রোন্ত পহরেোররর েোসগিৃ জীেোনুমুি ক দি 
হদব। মসই সোরে অহিস, ভেন ও সভোকয এবাং অন্যোন্য জনসমোগমস্থ্ল জীেোনুমুি ক দি হদব। 

 আক্রোন্ত মলোকোলয়সমূি িরত মর্ন মকউ মের িরত েো প্ররেে কররত নো পোরর কসজন্য এলা াভি অেরুদ্ধ   দি 
হদব। 

প্রভিষ্ঠাি 
কম ঝুাঁহকপূণয অঞ্চল 

 বন্ধ অবস্থা কর্দ  কোজ পুনরোয় শুরু করোর আরগ মোস্ক, তরল িোত সোেোন, জীেোনুনোেক, নন-কন্র্োি েোরমযোহমর্োর 
এেং অন্যোন্য মিোমোরী হেররোিী জরুরী কোরজর পহরকল্পনো প্রণয়ন এেং ভবভিন্ন ইউহনরর্র োভয়ত্বেীলিা েোস্তেোয়ন 
করুন। 

 প্রহতহদন কোরজর আরগ এেং পরর কমযীরদর েরীররর তোপমোত্রো হনন। র্োরদর জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট এেং অন্যোন্য 
লযণ ররয়র  তোরদর হিভিাং ও সময় মরতো হচহকৎসো করুন। 

 কম যরযরত্রর অভযন্তরীণ পহররেেহর্ পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি রোখুন। প্রহতহদন আেজযনো পহরষ্কোর করুন এেং 
আেজযনো অপসোররণর জন্য মুখেন্ধ্ েযোগ েযেিোর করুন। 

 পোেহলক র্য়রলর্গুহল পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোেুি এেং সময়মরতো িোত মিোয়োর েযেস্থ্ো এেং তরল সোেোন সরেরোি 
করুি। 

 িোরতর স্বোস্থ্যহেহি মজোরদোর করুন। র্হদ প োহন চলমোন েোরক ত রে ভিয়মানু ায়ী িোত িুরয় হনন। র্খন মকোন পোহন 
সরেরোি েোক রে নো তখন ইসর্যোন্র্ হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর েযোেিোর করুন। 

 প হরষ্কোর প হরচ্ছন্নতো এেং অন্যোন্য স্বোস্থ্যহেহি পালদি গুরুত্ব ভেি। িোাঁহচ েো কোহের সময় হর্স্যয অেেো কনুই হদরয় 
মুখ এেং নোক ঢোকুন। 



 

 অহিস, তেিক করোর জোয়গো, েোকোর জোয়গো  এেং অন্যোন্য েযহিগত  কমযরযত্রগুহল এেং েযোেহৃত হজহনসপত্র 
হনয়হমত জীেোনুমুিকরণ মজোরদোর করুন। প্রোয়েঃই েেয করো িয় এমন েস্তুগুহল  পহরষ্কোরকরণ এেং 
জীেোনুমুিকরণ েৃহদ্ধ করুন (রর্মন হলির্, পুে মেোতোম, দরজোর িোতল ইতযোহদ)। 

 রোন্নো করোর পোত্র এেং খোেোর মর্হেরলর হজহনসপত্র সহিকভোরে জীেোনুমুি করুন। র্ হদ জীেোনুনোরের েযেস্থ্ো  নো 
েোরক তোি রল ওয়োন র্োইম খোেোর পোত্র েযেিোর করুন এেং আলোদো আলোদোিাদব েূদ  বদস খোেোর গ্রিণ করুন। 

 কমযীরো  াদি কোজ মেরষ স্যেৃঙ্খলভোরে েোসোয় হিরর মর্রত পাদ  কসজন্য প্রদয়াজন মত হেরেষ েোস েো চোর্যোিয েোস 
েযেিোর করোর জন্য উৎসোি হদন। মর্ সমস্ত কমযচোরীর র্েোর্ে স্বোস্থ্য পরীযোর  োিপত্র আর  তোরদর মকোয়োররন্র্োইরন 
েোকোর প্ররয়োজন মনই। 

 অন্যরদর সোরে ঘহনষ্ঠভোরে কোজ করোর সময় কমযীরদর উহচত সভ  িাদব এবাং অবশ্যই মাস্ক েযেিোর করো। 

 মর্ সকল ক মযী েোইদ  ভগদয় কোজ ক রর তোরদর স হিক তেয হনেন্ধ্ন করুন এেং েরীররর তোপমোত্রো হনন। 

 জরুরী অঞ্চল স্থ্োপন করুন। র্হদ সরন্দিজনক রকোন মরোগী পোওয়ো র্োয় তোিরল তোরদর জরুরী স্থ্োরন পোহিরয় হদন 
এেং মসখোরনই হচহকৎসোর েযেস্থ্ো করুন। 

 র্হদ মকোনও কম যরযরত্র হনহিত ক স পোওয়ো র্োয় িা হদল মিোমোরীর জোয়গো সিাি  রুি এবাং মিোমোরীহর্র তীব্রতো 
অনুসোরর অস্থ্োয়ীভোরে কমযরযত্রহর্ েন্ধ্ করুি এেং েোহি মেরক কোজ করো  বযবস্থা প্রবিথি  রুি। 

 অহিরস নো ভগদয় কোরজ উৎসোি ভেি এেং কমযীরদর মদধয ো ীভ   মর্োগোরর্োগ হ্রোস করুি। 

 কম যরযরত্র েহিরোগত কমযীর প্ররেে হ্রোস  রুি। 

 হঢরলঢোলো অেেো সিজসোিয কোরজ উৎসোি হদি। 

 া োিা  জন্য স্বাস্থযভবভধ সম্পভ থি ভিদেথেিা (গোরমযন্র্স, মিোহেয়োরী, চোমিো 
ও মর্ির্োইল ইতযোহদ) 

 কোরখোনোয় েোইরর, মঢোকোর সময় ও হভতরর স্বোস্থ্য ও স্বোস্থ্যহেহির হনরদযেনোসমুি িোরপ িোরপ েোস্তেোয়ন ও হনয়হমত 
পোলন কররত িরে। এই হনরদযেনোগুরলো িলেঃ 

কোরখোনোর েোইরর এেং প্ররেেদ্বোর 

• সকল (১০০%) শ্রহমক-কমযচোরী, কমযকতযো, স্যপোরভোইজোর, গোিয েো ভি াপত্তোরযী, ড্রোইভোর, হিনোর সকরলই নোক 
ও মুখ ঢোকো মোস্ক েোিযতোমুলক েযেিোর কররে। তোরো অেশ্যই তোরদর েোসো, মমস, িরভমর্রী েো মিোরস্টল মেরক 
মের িওয়োর আরগই মোস্ক পহরিোন কররে। মোস্ক পহরিোরনর হেষয়হর্ করিোরভোরে পোলন কররত িরে। সোভজথকযোল 
মোস্ক িরল অতযন্ত ভোল িয়। তরে িোরত ততহর কোপরির মোস্কও একই উরযযশ্য সোিন করর। প্ররতযকহর্ মোস্ক প্রহত 
হতন হদরন পহরেতযন করো েোিযতোমুলক।  

• চলোচরলর রোস্তো জীেোনুমুি কররত মিোররিহিহিন (স্যোভলন)-এর পোতলো দ্রেণ েযেিোর করোই মশ্রয়। তো পোওয়ো 
নো মগরল হিহচং পোউিোর েো এ জোতীয় অন্যোন্য দ্রেণ েযেিোর করো র্োরে নো।   

• কোরখোনোর প্রিোন প্ররেেদ্বোররর পোরে র্রেষ্ঠ িোত মিোয়োর মেহসন ও পোহন সরেরোি রোখরত িরে। এরত কোরখোনোয় 
প্ররেরের আরগ সোেোন হদরয় কমপরয ২০ মসরকন্ি করর িোত ধুদয় হনরত পোররে।  

• িোত মিোয়োর পর প্রহতহর্ শ্রহমক শুকরনো হর্স্যয হদরয় িোত মুর  হনরে।  

• কোরখোনোয় প্ররেরের মুরখ প্ররতযকহর্ শ্রহমরকর িি- ন্িযাক্ট র্াদমথাভমিা  েো স্কযোনোর হদরয় র্োচোই কররত িরে। র্হদ 
কোররো তোপমোত্রো মেহে পোওয়ো র্োয় তোিরল তোরক কোরখোনোয় প্ররেে কররত মদয়ো র্োরে নো।  

• মকোন শ্রহমক-কমযচোরী, কমযকতযো, স্যপোরভোইজোর, গোিয েো হনরপত্তোরযী, ড্রোইভোর, হিনোর-এর র্হদ িোলকো জ্বর, 
সহদয, নোক হদরয় পোহন পিো, গলো েযেো েো কি িরয় েোরক তোরক কোরখোনোয় প্ররেে কররত মদয়ো র্োরে নো। তোরদররক 
হক ু মমহিহসন হদরয় েোসোয় পোহিরয় হদরত িরে এেং হতন হদন পর্যরেযরণ রোখরত িরে। হতনহদন পরও উপসগয 
মেরক মগরল তোরক অেশ্যই মকোহভি-১৯ পরীযো মকরন্দ্র পোিোরনো উহচত। এ রকম মলোকজন পোওয়ো মগরল তোরদর 



 

কোরখোনোর আরেপোরে মকোয়োররন্র্োইরন রোখো উহচত। তোরদর েোসোয় মকোয়োররন্র্োইরন েোকোর পহররেে িয়ত নোও 
েোকরত পোরর।  

• মকোন শ্রহমক-কমযচোরী, কমযকতযো, স্যপোরভোইজোর, গোিয েো হন াপত্তোরযী, ড্রোইভোর, হিিাদ   র্হদ িোলকো জ্বর, সহদয, 
নোক হদরয় পোহন পিো, গলো েযেো েো কি িরয় র্োয় তোরক সোরে সোরে আলোদো করর রোখরত িরে এেং উপররোি 
হনয়ম পোলন করোরত িরে।  

• কোরখোনোর প্ররেেদ্বোর ও হনগযমন পে আলোদো রোখরত িরে।  

কোরখোনোর অভযন্তরর 

• হক ু হক ু কোরখোনোয় শ্রভম  এরপ্রোন পহরিোন করর েোরক। এ রকম এরপ্রোন সকল কোরখোনোয় েোিযতোমুলক কররত 
িরে।  

• সকল শ্রহমরকর মোেো ঢোকোর কিার হদরয় মোেো এেং জুতোর কিার হদরয় জুতো মঢরক রোখরত িরে। কোজ কেদষ তো 
কোরখোনোরত মররখ মর্রত িরে।  

• কোরখোনোর অভযন্তরর ক ালাকুভল ও করমদযন সম্পূণযভোরে েন্ধ্ রোখরত িরে।  

• আিোররর সময় েযহতত অন্য সমরয় নোক, মুখ ও মচোরখ িোত মদয়ো েো েেয করো মেরক হেরত েোকরত িরে। 

• হাুঁহচ-কোহে মদয়োর সময় অেশ্যই হেষ্টোচোর মমরন চলদি িরে। দলেদ্বভোরে েসো সম্পূণযভোরে হনহষদ্ধ কররত িরে। 

• কোরখোনোর অভযন্তরর র্রেষ্ঠ পহরমোরণ িোত মিোয়োর জোয়গো েোকরত িরে। হেরেষ করর কোরখোনোর অভযন্তররর 
র্য়রলর্-এর আরে পোরে।  

• কোরখোনোর অভযন্তরর র্রেষ্ঠ পভ মাদণ হ্যোন্ি-স্যোহনর্োইজোর েোকরত িরে।  

• কোরখোনোর অভযন্তরর আরলো-েোতোস চলোচরলর জন্য েযেস্থ্ো রোখরত িরে। মমরঝ প্রহত ঘণ্টো পরপর স্যোভলন জোতীয় 
জীেোনুনোেক হদরয় মুদে হদরত িরে।  

• একহর্ হনহদযষ্ট সময় পর পর মচয়োর, মর্হেল ও মমহেরনর উপর স্যোভলন জোতীয় জীেোনুনোেক হ হর্রয় হদরত িরে।  

• কোরখোনোর অভযন্তরর মকোন শ্রহমক-কমযচোরী, কমযকতযো, স্যপোরভোইজোর, গোিয েো হনরপত্তোরযী, ড্রোইভোর, হিনোর 
কখরনোই দলেদ্ধভোরে দোাঁিাদব েো েসরে নো। কোরখোনোর অভযন্তরর সোমোহজক দুরত্ব েজোয় রোখো প্রোয়ই অসম্ভে। 
তেুও সোমোহজক দুরত্ব রযোরেয উি হনয়ম মমরন চলরত হদব।  

হনমযোণ হেল্প 
কম ঝুাঁহকপূণয অঞ্চল 

 বন্ধ অবস্থা কর্দ  কোজ শুরু করোর আরগ প্রহতরযোমূলক সরেরোি মর্মন মোস্ক, হলকুইি হ্যোন্ি ওয়োে, জীেোনুনোেক, 
েেয-হেিীন েোরমযোহমর্োর সংগ্রহ  রুি। জরুরী কোরজর পহরকল্পনো প্রণয়ন এেং তো েোস্তেোয়ন করুন। 

 প্রহতহদন কোরজর আরগ এেং পরর কমযীরদর েরীররর তোপমোত্রো হনন। র্োরদর জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট  এেং অন্যোন্য 
উপসগযগুহল মদখো হদরে তোরদর হিহনং ও সময় মরতো হচহকৎসো  বযবস্থা ভিি। 

 অহিস অঞ্চল, অভযন্তরীণ সরকোরী কোর্যকলোরপর অঞ্চল এেং কমযীরদর কোর্যরযরত্রর েোয়ু চলোচলরক মজোরদোর 
করুন। মকন্দ্রীয় েীতোতপ েযেিোররর মযরত্র েীতোতপ হনয়ন্ত্ররকর স্বোভোহেক মাত্রা হনহিত করুন। সরতজ েোয়ু েৃহদ্ধ 
করুন এেং সমস্ত েোয়ু হসরস্টরমর ভফ ভি েোয়ু েন্ধ্ করুন। 

 পহররেেরক পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোখুন। প্রহতহদন আেজযনো পহরষ্কোর করুন এেং আেজযনো অপসোররণর সময় মুে 
বন্ধ বযাগ েযেিোর করুন। 

 পোেহলক র্য়রলর্গুহল পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোেুি এেং িোত মিোয়োর েযেস্থ্ো এেং হলকুইি হ্যোন্ি ওয়োে সরেরোি 
করুি। 

 স্বোস্থ্যকর অভযোস েজোয় রোখুন। িোরতর স্বোস্থ্য স্যরযো এেং অন্যোন্য স্বোস্থ্য আচররণর প্রচোর েৃহদ্ধ করুন। িোাঁহচ মদওয়োর 
সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয েো কনুই হদরয় মঢরক হনন। 



 

 েোসস্থ্োন, অহিস অঞ্চল এেং হনমযোণ অঞ্চলগুরলোর পহররেে পহরষ্কোর করো মজোরদোর করুন। 

 েোরেোর েযেহৃত িয় এমন েস্তু মর্মন হলিরর্র মেোতোম, দরজোর িোতল পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুিকররণ মজোর 
হদন। 

 স্যেৃঙ্খলভোরে কোজ করর হিরর আসোর জন্য কমযীরদর জন্য "পরয়ন্র্-র্-ুপরয়ন্র্" েোস েো হনিযোহরত েোস েযেিোর করোর 
জন্য উৎসোহিত করুন। মোরোত্মক মিোমোরী ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয অঞ্চলগুহল মেরক হিরর আসো কমযচোরীরদর রযোহকং এেং 
এই জোিীয় কমযচোরীরদর স্বোস্থ্য সহিকভোরে পর্যরেযণ ও তোরদর প থাপ্ত স্বাস্থযদসবা ভিভিি করুন। 

 কোরজর প্রহক্রয়োহর্র সহজ ও অনুকুল  রুি। হনমযোণ জোয়গোয় হেহভন্ন দরলর কমযীরদর চলোচল হনয়ন্ত্রণ করুন এেং 
কমযীরদর জরিো িওয়ো মেরক হেরত করুন। হনমযোণ প্রহক্রয়োহর্রক অনুকুল করুন এেং সহিকভোরে পহরষ্কোর এেং 
জীেোনুমুি করুন। 

 েযহিগত স্যরযো মজোরদোর করুন। অরন্যর সোরে কো োকোহ  অেস্থ্োরন েোকোকোলীন মোস্ক পহরিোন করুন। 

 কযোহন্র্রনর রোন্নোর পোত্র এেং েোলোেোসন সহিকভোরে জীেোনুমুি করুন। পৃেকিাদব েূদ  বদস খোেোর গ্রিণ করুন। 

 জরুরী মযত্র স্থ্োপন করুন। মকউ সরন্দিভোজন হদল সময় মরতো জরুরী স্থ্োরন তোরদর সোমহয়কভোরে মকোয়োররন্র্োইরন 
মপ্ররণ এেং হচহকৎসোর েযেস্থ্ো করুন। 

 র্হদ একহর্ হনহিত মকস পোওয়ো র্োয় তরে কপোো  জীেোনুনোেক প্রহতষ্ঠোন দ্বোরো জীবানুমুি  রুি। 

িোক ও এিরপ্রস হেতরণ হেল্প 
কম ঝুাঁহকপূণয এলোকো 

 বন্ধ অবস্থা কর্দ  কোজ শুরুর পূরেয মোস্ক, তরল িোত মিোয়োর সোেোন, জীেোনুনোেক দ্রেয, ইিফ্রাদ ড েোরমযোহমর্োর 
এেং মিোমোরীররোিী দ্রেযসমূি সংগ্রহ  রুি। জরুরী অেস্থ্োর জন্য কমযপহরকল্পনো করর তো েোস্তেোয়ন  রুি। 

 প্রহতহদন কোরজর শুরুরত এেং মেরষ িোক হপয়ন, কুহরয়োর, পহরেিন চোলক এেং মোলোমোল উিোনোমো জন্য 
হনরয়োহজত েযহির তোপমোত্রো মোপুি। র্োরদর জ্বর, কোহে, শ্বোসকরষ্টর সমস্যো আর  তোরদর সময়মত হচহকৎসো মসেো 
হদি। 

 অহিরসর মভতরর হেরেষ করর ক োদি মোনুরষর চলোচল মেেী মসখোরন েোতোস চলোচল েযেস্থ্ো মজোরদোর করুি। 
মর্খোরন েীতোতোপ হনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্ো আর  মসখোরন এর্ো হনহিত কররত িরে র্োরত প্রহতেোর হেশুদ্ধ েোতোস সরেরোি 
িয় এেং একই েোতোস েোরেোর সরেরোি নো িয়। 

 অহিরসর অভযন্তরীণ পহররেে পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন ও জীেোনুমুি রোেুি। ময়লো মিলোর সময় অেশ্যই ঢোকনোরু্ি 
ময়লোর ঝুহি েযেিোর  রুি।  

 গণরেৌচোগোর সেসময় পহরষ্কোর-পহরচ্ছন্ন রোেুি এেং অেশ্যই িোত মিোয়োর েযেস্থ্ো এেং িোত মিোয়োর সোেোন  ােুি। 

 সহিক স্বোস্থ্যহেহি মমরন চলুি। িোত মিোয়ো, িোাঁহচ মদওয়োর সময় হর্স্যয েো কনুই হদরয় মুখ ও নোক মঢরক মিলোসি 
অন্যোন্য স্বোস্থ্যহেহির প্রচোরণা আরও মজোরদোর  রুি। 

 সকল কমযকতযো-কমযচোরীর মোস্ক পহরিোন ভিভিি  রুি। 

 অহিরসর অভযন্তররর জনসমোগরমর জোয়গোসমূি একর্ু পর পর জীেোনুনোেক হদরয় পহরষ্কোর  রুি।  

 স্বোস্থ্যহেহি সম্পহকযত জ্ঞোন সম্মুখ সাভ   কমযচোরী এেং অন্যোন্য সকল কমযচোরীরদর মরিয প্রচোর করুি। পোরসযল 
মদওয়ো এেং মনওয়োর সময় গ্লোভস এেং মোস্ক মখোলো সম্পূণয হনহষদ্ধ। এমনহক কমযচোরীরোও র্োরত অেসর সমরয় 
একহত্রত নো িয়, িমূপোরনর সময় কেো নো েরল, অহিক মোনুরষর সংেরেয আরস এমন হজহনস মর্মন, দরজোর 
িোতল, হলিরর্র মেোতোম র্োরত খোহল িোরত নো িরর তো ভোলভোরে জোনোরত িরে। 

 লযয রোখরত িরে র্োরত িোক হপয়ন, পহরেিন চোলক, মোলোমোল উিোনোমোয় হনরয়োহজত েযহি সেোই কোরজর 
মপোেোক, মোস্ক, গ্লোভস এসে হিকমরতো পহরিোন করর কোজ করর। 



 

 র্োরো একদম সরোসহর েোইররর মোনুষরদর হনরয় কোজ করর তোরদর জন্য প্ররয়োজনীয় হজহনস মর্মন মোস্ক, গ্লোভস  
পর্যোপ্ত পহরমোরন সরেরোি েোকরত িরে এেং েযেিোররর নীহতমোলো সম্পরকয জোনোরত িরে। 

 মোলোমোল আদোন-প্রদোরনর জোয়গো ভোলমত জীেোনুনোেক হদরয় সময়মি পহরষ্কোর কররত িরে। 

 মকোয়োররন্র্োইরনর জন্য জোয়গো হিক কররত িরে। মকোন েযহি র্হদ মকোহভি-১৯-এ আক্রোন্ত বদল সরন্দি িয় তোিরল 
তোরক আলোদো করর মিলরত িরে। তোর সংেরেয এরসর  এমন েযহিরকও আলোদো করর মিলরত িরে অন্যোন্যরদর 
মেরক। 

 কোগজহেিীন এেং সংেেযহেিীন অহিস েযেস্থ্োরক উৎসোহিত কররত িরে। 

 েযহিগত মমলোরমেো েো একত্র িওয়ো কমোরত িরে এেং একত্র িরত িয় এমন কোজ মর্মন হমহর্ং, মরহনং এসে কোজ 
সীহমত করর মিলরত িরে। 

মিযম এেং অহিক ঝুাঁহকপণূয এলোকো 

উপররর ১৫হর্ হনয়ম  োিোও িীদচ  ভবষয়গুদলা বাস্তবায়ি   দি হদব। 

 মানুদষ  সাংস্পেথ োিাই  াজ   া  জন্য ইিদিভলদজন্ি ফাস্ট কফ্রইি বি কসবা চালু  রুি। সম্ভব িা হদল ডা  
গ্রহণ, কপ্র ণ এবাং ফাস্ট কফ্রইদি  জন্য আলাো জোয়গো ভিবথাচি  রুি। 

 নমনীয় কমযঘন্র্ো েযেস্থ্োরক উৎসোহিত কররত িরে। 

স  াভ  অভফস 
 বন্ধ অবস্থা কর্দ  কোজ আেোর শুরু করোর আরগ মোস্ক, হলকুইি হ্যোন্িরসোপ, জীেোনুনোেক, নন-কন্র্োি েোরমযোহমর্োর 
এেং অন্যোন্য মিোমোরী প্রহতররোিক হজহনসপত্র মপ্রোভোইি কররত িরে এেং একর্ো জরু ী কোরজর পহরকল্পনো 
রোখরত িরে এেং প্ররতযরকর দোহয়ত্ব িাগ  দ  ভেদি িরে। 

 প্রদিয   মথ িথা- মচাভ   েরীররর তোপমোত্রো হনরত িরে।  া ও জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট এেং অন্যোন্য লযণ েোকরল 
ভচভ ৎসা হদরত িরে। 

 েোইরর মেরক আগি বযভিদে ও েরীররর তোপমোত্রো মোপরত িরে। জ্ব  র্া দল  াউদ  ঢুকরত মদয়ো র্োরে নো। 

 অহিস, কযোহন্র্ন এেং র্য়রলরর্ মভহন্র্রলেন স্যহেিো েোিোরত িরে। 

 মসন্রোল বা নরমোল এয়োর কহন্িেন স্বািাভব  মাত্রায় েযেিোর কররত িরে। েোইরর মেরক র্োরত ধলুোেোহল নো আসরত 
পোরর মসহদরক মখয়োল রোখরত িরে। 

 কযোহন্র্ন, িরহমর্হর, র্য়রলর্সি অন্যোন্য জোয়গো পহরষ্কোর রোখরত িরে। 

 খোেোর গ্রহণ প্রভক্রয়া দ্রুিিম সমদয় সা দি হদব। মভতররই খোেোররর েযেস্থ্ো রোখরত িরে। েোইরর মেরক খোেোর 
স ব াহ করো র্োরেনো। 

 সোমোহজক দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে। 

 অহিরস কোগরজ নহেগত কোজ  িিা সম্ভব  ম   দি হদব এেং দূরত্ব েজোয় ক দে  াজ   দি হদব। 

 জনসমোগম িয় এমন কোজ করো র্োরেনো মর্মন মেোর্যস, হমহর্ং ইতযোহদ। 

 অহিস, কযোহন্র্ন, র্য়রলরর্ িোত মিোয়োর জরন্য সোেোন অেেো জীেোনুনোেক স ব াহ কররত িরে। 

 র্হদ িোত মিোয়োর েযেস্থ্ো নো েোরক তোিরল হ্যান্ড কসভিিাইজা  ভেদি হদব। 

 কমযচোরীরো মোস্ক পররে। 

 হাুঁহচ অেেো কোহে কেয়া  সময় মুখ এেং নোক, কনুই অেেো হর্স্যয হদরয় মঢরক ভিদি হদব। 

 েযেহৃত হর্স্যয মুে বন্ধ ময়লা  ভবদি কফলদি হদব। 

 হাুঁভচ-কোহে মেরষ হলকুইি হ্যোন্ি মসোপ হদরয় িোত ধুদয় ভিদি হদব। 



 

 মপোস্টোর, সরচতনোমূলক হভহিও এেং হেহভন্ন সোমোহজক মর্োগোরর্োগ মোিযম হদরয় স লদ  সরচতন কররত িরে। 

 ইমোরজযহস এহরয়ো ততহর করররত িরে মর্খোরন র্োরো আক্রোন্ত িরে অেেো আক্রোন্ত িরয়র  এমন মরন িরচ্ছ তোরদররক 
মকোয়োররন্র্োইরনর েযেস্থ্ো ক া হদব। লযণ র্া দল ভচভ ৎসা ভেদি হদব। 

 র্হদ মকোন স্থাদি এ ভিও ক াহভি-১৯ মকস পহজহর্ভ পাওয়া  ায় িয় তোিরল ঐ স্থাদি  এয়োর কহন্িেন  ন্ত্র 
গোইিলোইন অনুর্োয়ী জীেোনুনোেক হদরয় পহরষ্কোর কররত িরে। 

  মথ ঘন্িা  ভমদয় ভেদি হদব। নমনীয় কোরজর েযেস্থ্ো কররত িরে এেং েোসোয় মেরক কোরজর জরন্য উদু্বদ্ধ কররত 
িরে। 

হেশু র্ত্ন ক ন্দ্র  
 মোস্ক, িোত মিোয়োর তরল সোেোন সোেোন, জীেোনুনোেক, হিহজর্োল েোরমযোহমর্োর ও অন্যোন্য মিোমোরী প্রহতররোিক 
প্ররয়োজনীয় সোমগ্রী সংরযরণ রোখরত িরে। মর্ মকোরনো ইমোররজহস পহরহস্থ্হতরত করণীয় সূত্রেদ্ধ করর রোখরত িরে। 
কমযী ও হেশুেোলো পহরচোলক / পহরচোভল া  দোহয়ত্বরেোরির সত্ত্বোরক েোস্তেোয়ন করোর প্রয়োস েোকরত িরে এেং 
প্রহেযণ মজো দোর কররত িরে। 

 হেশু, কমযী এেং হেশুেোলো পহরচোলক / পহরচোহলকো হনয়হমত স্বোস্থ্য পরীযো করর মদখরে। হনয়হমত সকোরল ও 
হেকোরল হনহদযষ্ট সমরয় হেশুর স্বোস্থ্য পরীযো কররত িরে এেং ‘মিইহল হররপোর্য’, ‘হজররো হররপোর্য’ হসরস্টম প্রবিথি 
 ররত িরে।  

 কমযচোরী, হেশুেোলো পহরচোলক / পহরচোহলকো, হেশু এেং প্ররেেপরে আগত সকরলর েরীররর তোপমোত্রো ভিদি কররত 
িরে। কোররো তোপমোত্রো মেহে পোওয়ো মগরল তোরদর প্ররেে কররত মদওয়ো র্োরেনো।  

 হেহভন্ন জোয়গোয় মর্মন কোজ করোর ও অেস্থ্োরনর জোয়গোয় েোয়ু চলোচরলর স্যেযেস্থ্ো েোকরত িরে। এয়োর কহন্িেনোর 
হসরস্টরমর মযরত্র পহরশুদ্ধ েোয়ু চলোচল ও েোয়ু হনগযমরনর পর্যোপ্ত েযেস্থ্ো হনহিত কররত িরে।  

 পোবভলক র্য়রলর্, েোরেোর েেয করো িয় এমন জোয়গো মর্মন দরজোর িোতল, হসাঁহির মরহলং ও মখলোিুলোর সোমগ্রী 
ইতযোহদ পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি রোখরত িরে।  

 খোেোররর আরগ ও পরর খোেোরর েযেহৃত েোলো / েোহর্, গ্লোস ইতযোহদ ভোলভোরে পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। 
সম্ভে িরল প্ররতযরকর আলোদো আলোদো খোদয সোমগ্রী অেেো ভডসদপাদজবল োেয সোমগ্রী বা ওয়োন র্োইম মের্ / 
গ্লোস-এর েযেস্থ্ো করো উত্তম। 

 আেজযনো েো োই করো এবাং সময়মত আেজযনো অপসোরণ করো সম্পরকয উপরু্ি পহরকল্পনো েোস্তেোয়ন কররত িরে। 
অপসোররণর পর আেজযনো রোখোর পোত্র অেেো িোস্টহেন ভোলভোরে পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে।  

 খুে মেহে হভি করর গ্রুপহভহত্তক কোজ করো মেরক হেরত েোকরত িরে।  

 িোত পহরষ্কোররর েযোপোরর সতকয িরত িরে। িোত মিোয়োর জন্য প্ররয়োজনীয় সোমগ্রী মর্মন হলকুইি জীেোনুমুিকরণ 
সোেোন অেেো যোররু্ি সোেোন সরেরোরির েযেস্থ্ো কররত িরে। িোত মিোয়োর সভ   পদ্ধহত সম্পরকয সেোইরক অেগত 
কররত িরে।   

 কমযচোরী, হেশুেোলো পহরচোলক / পহরচোহলকো অেশ্যই মোস্ক পহরিোন কররে এেং িোাঁহচ-কোহের সময় কনুইরয়র ভোাঁজ 
অেেো হর্স্যয েযেিোর কররে এেং েযেহৃত হর্স্যয ঢোকনোরু্ি ময়লা  হেরন মিলরে।  

 মকোন কমযচোরীর র্হদ সরন্দিজনক মকোন উপসগয মর্মন জ্বর, শুকনো কোহে, মোেো মঘোরো ইতযোহদ লযয করো র্োয় তরে 
তৎযণোৎ তোর কোজ েন্ধ্ করর হদরত িরে। অন্যোন্যরদর সংেেয মেরক তোরক দূরর রোখরত িরে এেং হচহকৎসো  
বযবস্থা কররত িরে।  

  ভে মকোন হেশুর সরন্দিজনক উপসগয মর্মন জ্বর, শুকনো কোহে, মোেো মঘোরো ইতযোহদ লযয করো র্োয় তৎযণোৎ 
তোরক মকোয়োররন্র্োইরন হনরত িরে। তোর েোেো-মোরক জোনোরত িরে এেং প্ররয়োজনীয় হচহকৎসো  েযেস্থ্ো কররত িরে।  



 

 একহর্ ইমোররজহস ইউহনর্ অেেো কয অেেো এলোকোর েযেস্থ্ো  দ   ােদি হদব। র্হদ মকোন কমযচোরী, হেশুেোলো 
পহরচোলক / পহরচোহলকো অেেো হেশুর মোরঝ মকোহভি-১৯-এর সরন্দিজনক উপসগয লযয করো র্োয় তরে তৎযণোৎ 
তোরক ইমোররজহস করয স্থ্োনোন্তর কররত িরে এেং প্ররয়োজনীয় হচহকৎসোর েযেস্থ্ো কররত িরে।  

 ভিভিিিাদব মকোহভি-১৯-এ সংক্রহমত েযহি েনোি করো মগরল উি এলোকোর এয়োর কহন্িেনোর হসরস্টম ও েোয়ু 
চলোচরলর েযেস্থ্োগুরলো গাইডলাইি অনুর্োয়ী পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে এেং মূলযোয়ন নো িওয়ো পর্যন্ত িা 
চোলু করো র্োরেনো। 

ভেযা প্রভিষ্ঠাি 
 ভেযা প্রভিষ্ঠাি মখোলোর পূরেয মিোমোহর প্রহতররোিক মোস্ক, জীেোনুনোেক এেং নন-কন্র্যোি েোরমযোহমর্োর সংগ্রহ করর 
জরুরী কোরজর পহরকল্পনো প্রণয়ন করুন। প্রহতহর্ ইউহনরর্র জেোেহদহিতো েোস্তেোয়ন এেং ভেয  ও হেযোদোন 
কমযীরদর প্রহেযণ মজোরদোর করুন। 

 হেয , ভেযাদোন কমযী ও হেযোেযীরদর স্বোস্থযােস্থ্ো পর্যরেযণ মজোরদোর করুন। সকোল ও দুপুদ  পরীযো  েযেস্থ্ো 
েোস্তেোয়ন এেং "প্রহতহদরনর প্রহতরেদন" এেং "শুন্য প্রহতরেদন" পদ্ধহত প্রবিথি করুন। 

 ভেযা প্রভিষ্ঠাদি  প্ররেেপরে ভেয , হেযোকমযী, হেযোেযী এেং েহিরোগত হেযোদোন কমযীরদর েরীররর তোপমোত্রো 
হনন। র্োরদর েরীররর তোপমোত্রো কবেী পোওয়ো র্োরে তোরদর প্ররেে হনরষি করুন। 

 মশ্রহণ কয, মখলোর মোি এেং পোিোগোররর মরতো গুরুত্বপূণয জোয়গোগুরলোরত েোয়ু চলোচল েযেস্থ্ো েহিেোলী করুন। 
হদরন ২-৩ েোর প্রোয় ২০-৩০ হমহনরর্র মরতো উন্মুি েোয়ু চলোচল হনহিত করুন। মকন্দ্রীয় েীতোতপ হনয়ন্ত্রক 
েযেিোররর মযরত্র েীতোতপ হনয়ন্ত্ররকর স্বোভোহেক মাত্রা হনহিত করুন। হেশুদ্ধ েোয়ু চলোচল েৃহদ্ধ করুন এেং ভফ ভি 
েোয়ু চলোচল েন্ধ্ করুন। 

 মশ্রহণ কয, সেযসোিোরণ কতৃযক েযেহৃত িয় এমন জোয়গোসি অন্যোন্য জোয়গোর মমরঝ ও ঘররর দরজোর িোতল, 
হসাঁহির িোতল এেং মর্সে েস্তু েোরেোর েযেহৃত িয় মসসে েস্তুর তল / পৃষ্ঠ ঘি ঘি পহরস্কোর ও জীেোনুমুি করুি। 

 খোেোর েোলোেোসন (পোহনর পোত্র) পহরষ্কোর ও জীেোনুমিু করুন এেং প্রহতেোর পহররেেরনর পরর পুনরোয় 
েযেিোররর্োগয খোেোর েোলোেোসন (পোহনর পোত্র) জীেোনুমুি করুন। 

 েূদ  েূদ  বদস খোেোর গ্রিণ এেং সম্পূণয হনজস্ব েোলো েোসন বা ওয়াি িাইম র্ালা বাসি েযেিোর করুন।  

 প্রভিভেি ভেযা প্রভিষ্ঠাি চত্বররর আেজযনো পহরস্কোর এেং আেজযনো সংরযণকোরী পোত্র জীেোনুমুি করুন। 

 অহিস কোর্যোলরয় কোগরজর সীহমত েযেিোররক উৎসোহিত করুন। হেযোদোন কমযীরদর পা স্পভ   োভ  ী  
মর্োগোরর্োগ কমোন এেং দূরেতযী েো অনলোইন হেযোরক অগ্রোহিকোর হদন। 

 স্বািাভব  অবস্থা িা আসা প থন্ত মকোরনো প্রকোর অভযন্তরীণ জমোরয়ত েো হক্রয়ো কলোরপর আরয়োজন কররেন নো। 
মর্রকোন েদ্ধ েো ঘন জনেহুল স্থ্োন েো অরন্যর সোরে ঘহনষ্ঠ মর্োগোরর্োরগর মযরত্র এক হমর্োররর কম েো সমোন দু ত্ব 
বজায়  ােুি। 

 ভেয , হেযোদোন কমযী এেং হেযোেযীরদর েহিগযমণ কহমরয় হদন। 

 হেযোদোন কমযকতযো এেং হেযোেযীরো মোস্ক েযেিোর করুন। িোত মিৌতকরণসি অন্যসে স্বোস্থ্যহেহি েহিেোলী করুন। 
দ্রুত িোত শুকোরনো জীেোনুনোেক েো জীেোনুনোেক হর্স্যয েযেিোর করুন। িোাঁহচ মদওয়োর সময় মুখ এেং নোক ঢোকরত 
হর্স্যয েো কনুই েযেিোর করুন।  

 মিোমোরী প্রহতররোিরক মজোরদোর করুন। হেয , ভেযাদোনকমযী ও হেযোেযীরদর ভেযাোি সময় হনয়ন্ত্রণ করুন এেং 
মোনহসক স্বোস্থ্য সিোয়তো ও পরোমেয প্রদোন করুন। 

 ভেয , হেযোদোনকমযী েো হেযোেযীরদর মরিয মকোহভি -১৯ এর সরন্দিভোজন মকোরনো মকস েোকরল তোৎযহণকভোরে 
স্থ্োনীয় স্বাস্থয  িৃথপযদ  জোনোন এেং র্োরো এই মকরসর সোরে ঘহনষ্ঠ সাংস্পদেথ এদসদেি িাদে  দ্রুত সিাি ও 
ক ায়াদ ন্িাইি  রুি। 



 

 মকোয়োররহন্র্রন অেস্থ্োনরত ভেয , হেযোকমযী েো হেযোেযীরদর হপতোমোতোর স্বোরস্থ্যর অবস্থা জািা এেং তোরদর সোরে 
সেযযণ মর্োগোরর্োগ করোর জন্য একজন হেরেষ েযহিরক হনরয়োগ করুন। 

 মকোরনো হনহিত মকোহভি-১৯ মকস পোওয়োর সোরে সোরে স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য কতৃযপরযর হনরদযে অনুর্োয়ী েীতোতপ হনয়ন্ত্রণ 
এেং েোয়ুচলোচল েযেস্থ্ো পহরষ্কোর ও জীেোনুমুি করুন। মলূযোয়ন নো িওয়ো িওয়ো পর্যন্ত এহর্র পুনরোয় েযেিোর শুরু 
করো মেরক হেরত েোকুন। 

 এ দত্র বদস োওয়া  মি ডাইভিাং পভ দষবা বন্ধ  ােদি হদব। 

বৃি ভিবাস 
কম ঝুাঁহকপূণয অঞ্চল 

 মোস্ক, তরল িোত সোেোন, জীেোনুনোেক এেং অন্যোন্য মিোমোরী প্রহতররোিক সোমগ্রী সংরযণ কররত িরে। জরুরী 
কময পহরকল্পনো ততহর, জরুরী জোয়গো হনেযোচন, কমযীরদর প্রহেযদণ েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে।  

 েয়স্ক ও কমযীরদর প্রহতহদরনর স্বোরস্থ্যর অেস্থ্ো পর্যরেযণ করোর জন্য স্বোস্থ্য পর্যরেযণ েযেস্থ্ো প্রহতষ্ঠো কররত িরে 
এেং মর্ মকউ অস্যস্থ্ মেোি কররল মস মযরত্র সময় মরতো হচহকৎসা ভেদি িরে । 

 ভিবাদস প্ররেেকোরী কমযীরদর েরীররর তোপমোত্রো হনরত িরে। জ্বর, কোহে, সহদয এেং িোয়হরয়োর মরতো সরন্দিজনক 
লযণহেিীন েযহি প্ররেে কররত পোররন। প্ররেে এেং প্রস্থ্োন হনেন্ধ্ন কররত িরে।  

 র্হদ মকন্দ্রীয় এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করো িয় তরে অহিরসর জায়গাগুহলরত এেং অভযন্তরীণ জনসোিোররণর 
হক্রয়োকলোরপর মযরত্র েোয়ু চলোচলরক েহিেোলী কররত িরে। এয়োর কহন্িেনোর সোিোরণ মাত্রায় চালাদি িরে। 
হেশুদ্ধ েোয়ু চলাচল েৃহদ্ধ কররত িরে এেং ভফ ভি েোয়ু চলাচল েন্ধ্ কররত িরে । 

 েৃদ্ধরদর েোকোর ঘরর েোয়ু চলোচল েহিেোলী কররত িরে। তোপমোত্রো সিনীয় িরল প্রোকৃহতক েোয়ু চলোচলরক 
অগ্রোহিকোর হদরত িরে। হস্হ্ের্ এয়োর কহন্িেনোর েযেিোর করোর সময় রুমহর্ হনয়হমত পহরষ্কোর এেং জীেোনুমুি 
কররত িরে।  

 অহিস, কযোহন্র্ন এেং অভযন্তরীণ সোিোরণ কোরজর জোয়গো পহরষ্কোর এেং জীেোনুনোেক েযেিোর মজোরদোর ক দি 
হদব। 

 পহররেে পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন  ােদি হদব। আেজযনো িাদলািাদব পহরষ্কোর এেং আেজযনো পহরেিরন ঢোকনো রু্ি 
গোহি েযেিোর কররত িরে।  

 পোেহলক র্য়রলর্ পহরষ্কোর পহরচ্ছন্ন রোেদি হদব এেং িোত মিোয়ো  স্যহেিো  ােদি হদব এেং তরল সাবাি বা সোেোন 
 ােদি হদব। 

 দেযিার্থী সংখযো, েেথিার্থী   াদজ  এলা া এেং েেথিার্থী  পভ েেথি সাংেযা ভিয়ন্ত্রণ   দি হদব এেং েেথিার্থীদের 
নোম হনেন্ধ্ন  দ   ােদি িরে।  

 স্বোস্থ্য সাংক্রান্ত মরকিয পূণথাাংগরূদপ  ােদি হদব। েয়স্ক ভিবাসীদে  মূল মরোগ ও লযণগুহল  পর্যরেযণ মজোরদোর 
ক দি হদব। িোসপোতোল, হাসপািাদল  কসবা  সময়, র্োনেোিন, সদে  াওয়া  জন্য কমযী, পরীযোর দ্রবযাভে 
ইতযোহদ ভবষয় সম্পরকয আদগ কর্দ ই পহরকল্পনো ততহর  দ   ােদি হদব  াদি দ্রুি বযবস্থা গ্রহণ   া  ায়। 

  মথচাভ দে  মোস্ক পররত িরে। বা  বা  িোত পহরস্কোর   দি হদব। হাুঁভচ- াভে  সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয হদরয় 
মঢরক রোেদি হদব বা বা  নুই বযবহা    দি হদব। 

 েোকোর ঘরর ভিবাসীদে  মোস্ক পভ ধাি   া  প্রদয়াজি িাই। িদব েহি াঙ্গন হক্রয়ো কলাদপ অন্যরদর সোরে ঘহনষ্ঠ 
সংেরেয আসোর সময় মাস্ক পভ ধাি   া উভচি।  র্া বলদি হদব বা োুঁিাদি হদব এক হমর্োররর মচরয় কম েো 
সমোন দু দত্ব। 

মধযম এেং উচ্চ ঝুাঁহকপূণয অঞ্চল 

উপররোি পদরযপগুভল  পোেোপোহে হনম্নহলহখত পদরযপগুহলও গ্রিণ   দি হদবঃ 



 

  ভে ভিবাদস মকোন হনহিত মকস পোওয়ো নো র্োয় এবাং মকোন ভিবাসী অস্যস্থ্ মেোি কররন িদব তোর পহরেোররর 
সদস্যরদর সোরে মর্োগোরর্োগ ক দি হদব। হচহকৎসা প্রহতষ্ঠোরন মিোন   দি হদব এবাং িা  ভচভ ৎসা  েযেস্থ্ো 
কররত িরে।  

 ক াভিড-১৯ মমহিরকল প্রহতষ্ঠোন মেরক হিরর আসো েযহি এেং তোর সোরে েোকো স্টোি সদস্যরো ১৪ হদরনর 
মকোয়োররন্র্োইরন েো দবি। 

 র্হদ  া ও জ্বর, শুকরনো কোহে এেং িোহন্তর মরতো লযণ েোরক তরে তোৎযহণকভোরে িাদ  হনহেি পর্যরেযদণ 
আিদি হদব এেং হিহনং করর হচহকৎসা কররত িরে।  

 র্হদ ক উ সরন্দিজনক মকস েো হনহিত মকস হিসোরে হচহিত িি, তরে অহেলরম্ব তো  ভচভ ৎসার বযবস্থা   দি 
হদব এেং িা   য এেং েযহিগত হজহনসপত্র জীবানুমুি   দি হদব। িা  হনকর্স্থ্ েযহিরদর পর্যরেযণ কররত 
িরে।  

 এ ধ দণ  ঝুুঁভ পূণথ অবস্থায় দেযনোেযীরদর বৃি ভিবাদস প্ররেে কররত কেয়া  াদব িা।  

কোরোগোর 
কম ঝুুঁহকপণূয অঞ্চল 

 কোরোগোররর অেস্থ্ো অনুর্োয়ী প্ররতযক ইউহনরর্র জন্য প্ররয়োজনীয় মিোমোরী প্রহতররোিক হজহনসপত্র মর্মন মোস্ক, 
গ্লোভস, জীেোনুনোেক সরেরোি, প্ররয়োজন অনুর্োয়ী জরুরী পহরকল্পনো েোস্তেোয়ন এেং অভযন্তরীণ েযেস্থ্োপনো 
মজোরদোর কররত িরে। মসই সোরে কোরোরযীরদর প্রহেযণ মজোরদোর কররত িরে এেং অপরোহিরদর মিোমোরী 
প্রভিদ াধ ও হনয়ন্ত্রণ সম্পরকয প্রভেযণ হদরত িরে। 

 কোরোরযী (পুহলে), কমযকতযো, কমযচোরী এেং অপরোহিরদর স্বোরস্থ্যর অেস্থ্ো প্রহতহদন পর্যরেযরণর জন্য হেরেষ 
প্রহতহনহির (স্বোস্থ্যকমযী) েযেস্থ্ো কররত িরে। র্োরদর সরন্দিজনক লযণ মদখো র্োরে- মর্মন জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট 
ইতযোহদ তোরদর অেশ্যই হিহনং কররত িরে। 

 মোনুরষর প্ররেে েো মের িওয়োর মযরত্র পহরপূণয হনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্ো েোস্তেোয়ন কররত িরে। কোরোগোরর কোরোরযী, কমযকতযো 
এেং কমযচোরী ১৪ হদন মকোয়োররন্র্োইরন েোকোর পর পরীযো হনরীযোর মোিযরম স্যস্থ্  হনহিত িরল কোরোগোরর প্ররেে 
কররত পোররেন। নতুন অপরোধীদে  ১৪ হদন মকোয়োররন্র্োইরন েোকোর পর েোরীহরক পরীযো, েরীররর তোপমোত্রো 
এেং ভপভসআ  প ীযা  মোিযরম স্যস্থ্যতো হনহিত িরল মিিোজরত মনয়ো র্োরে। মিোমোরীর সময় মুরখোমুহখ সোযোত 
েন্ধ্ রোখরত িরে এেং প্ররয়োজদি হভহিও কনিোরররসর আদয়াজি কররত িরে। 

 হনয়হন্ত্রত এলোকো এেং প্রেোসহনক ভেরন তদহনক ২-৩ েোররর জন্য ২০-৩০ হমহনর্ করর অেোি েোয়ু চলোচরলর েযেস্থ্ো 
হনহিত কররত িরে। র্হদ এহস েযেিোর করো িয় মসরযরত্র এহসর স্বোভোহেক মাত্রা হনহিত কররত িরে। হেশুদ্ধ 
েোতোস চলাচল েৃহদ্ধ কররত িরে এেং ভফ ভি েোতোস প্রবাহ েন্ধ্ কররত িরে। 

 আেোসন, কোরজর এলোকো, কযোহন্র্ন, মগোসলখোনো, গণরেৌচোগোর, জনসমোগরমর এলোকোর মমরঝসমূি এেং েোরেোর 
িররত িয় এমন হজহনসপত্র মর্মন দরজো এেং হসাঁহির িোতল জীেোনুনোেক দ্বোরো েোরেোর পহরষ্কোর কররত িরে। 

 েোলোেোসন এেং গ্লোস প্রহতেোর েযেিোররর পর জীেোনুনোেক দ্বোরো ভোরলোভোরে পহরষ্কোর কররত িরে। 

 খোেোর গ্রিণ করোর সময় েূদ  েূদ  অেস্থ্োন কররত িরে এেং হনজস্ব েোলোেোসন েযেিোর কররত িরে। 

 কোহন্র্ন এেং গণরেৌচোগোরর িোত মিোয়োর েযেস্থ্ো হনহিত কররত িরে এেং পর্যোপ্ত সোেোরনর েযেস্থ্ো কররত িরে। 

 তদহনক ময়লো পহরষ্কোর কররত িরে এেং ময়লো সংগ্রি করোর স্থ্োন জীেোনুনোেক দ্বোরো পহরষ্কোর কররত িরে। 
হনষ্কোষণ নল, মেহসন এেং ঝণযো ঘি ঘি পহরষ্কোর কররত িরে র্োরত এগুদলা  কোর্যকোহরতো অবযািত েোরক। 

 হেহচ্ছন্নভোরে হেরনোদন এেং হেশ্রোরমর েযেস্থ্ো করো মর্রত পোরর। তরে এদ  আপদ   মোরঝ হনিযোহরত দূরত্ব েজোয় 
রোখরত িরে এেং মদখো সোযোত হ্রোস কররত িরে। 

 জমোরয়ত এেং দলগত কোজ েন্ধ্ রোখরত িরে। 



 

 কোরোগোরর কোরোরযী, কমযকতযো এেং কমযচোরীরদর অেশ্যই মোস্ক পররত িরে। েযহিগত পহরস্কোর পহরচ্ছন্নতোর প্রহত 
নজর রোখরত িরে। িোাঁহচ মদয়োর সময় মুখ ও নোক হর্স্যয অেেো কনুই হদরয় মঢরক রোখরত িরে এেং সোরে হ্যোন্ি 
স্যোহনর্োইজোর রোখরত িরে। 

 স্বোস্থ্য পরোমেযগুদলা এমনভোরে রোখরত িরে মর্ন সিরজ দৃহষ্টরগোচর িয়। ক াভিড-১৯ হকভোরে প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ 
করো র্োয় এেং এ হেষরয় আতহঙ্কত নো িওয়োর জন্য হেহভন্ন মোিযরম প্রচোর কররত িরে। 

 একর্ো জরুরী অঞ্চল গিন কররত িরে। র্খন কোরোরযী, কমযরত কমযকতযো, কমযচোরী এেং ক াি অপরোিীর ক াভিড-
১৯ সম্পহকযত উপসগয মদখো হদরে (রর্মন জ্বর) তখন তোৎযহণকভোরে তোরদর এই পৃেক স্থ্োরন রোখোর েযেস্থ্ো কররত 
িরে এেং সময়মত হচহকৎসো হদরত িরে। 

 ক াভিড-১৯ সংক্রোমক মরোগী সনোি িরল এহস ও েোয়ু চলোচরলর েযেস্থ্ো গাইডলাইি অনুসরণ করর পহরষ্কোর ও 
জীেোনুমুি কররত িরে। মূলযায়ি নো হওয়া পর্যন্ত িা েন্ধ্ রোখরত িরে। 

মিযম ও উচ্চ ঝুাঁহকপূণয অঞ্চল 

উপররর হনরদযহেত পদরযপ  োিোও হনরচ েহণযত পদরযপসমূি গ্রিণ কররত হদবঃ 

 মোনুরষর প্ররেে েো মের িওয়োর মযরত্র পহরপূণয হনয়ন্ত্রণ েযেস্থ্ো েোস্তেোয়ন কররত িরে এেং িোইহনং (খোেোর) 
পহররসেো েন্ধ্ রোখরত িরে। 

 কোরোরযী, কমযকতযো, কমযচোরী অেেো অপরোিী হর্হন মকোন মমহিকযোল ইসহর্হর্উর্ মেরক হিরর এরসর ন র্তযণ 
পর্যন্ত হতহন ক াভিড-১৯-এর জন্য প ীযা দ্বোরো স্যস্থ্য েরল হেরেহচত িরেন িা, ততযণ পর্যন্ত ভিভি কোরোগোরর প্ররেে 
কররত পোররেন নো।  

 কোরোগোরর মকউ ক াভিড-১৯ সনোি িরল কোরোরযীসি সকল অপরোহিরদর কোরও মরিয ক াভিড-১৯-এর উপসগয 
আর  হকনো মসর্ো হনহিত কররত িরে। মর্খোরন ক াভিড-১৯ সনোি িরয়র  কসখোনকোর সকল অপরোিীরক স্থ্োনোন্তর 
এেং মরোগীরদর জন্য আলোদো অঞ্চল, মকোয়োররন্র্োইন পর্যরেযণ অঞ্চল এেং একহর্ সোিোরণ অঞ্চল ততরী কররত 
িরে। প্রেোসহনক কময িথার অিীরন একহর্ সংরহযত দল হনর্িু কররত িরে। 

 পর্যোপ্ত আদলা েোতোস প্ররেে ক াদিা  জন্য েোয়ু চলোচল েযেস্থ্ো উন্নত কররত িরে। মর্খোরন মরোগী সনোি িরয়র  
মস স্থ্োন জীেোনুমুি করো এেং কোরোগোর পহরপূণযভোরে জীেোনুমুি করোর জন্য হেরেষ কলা েল হনরয়োগ কররত 
িরে। 

 র্হদ কোরোগোরর ক াভিড-১৯ সংক্রমণ  হিরয় র্োয় তোিরল সনোি মরোগী এেং র্োরদর মরিয এ ক াদগ  লযণ আর  
তোরদররক আলোদো রোখোর েযেস্থ্ো কররত িরে। র্হদ কোরোগোরর মকোয়োররন্র্োইন এেং হচহকৎসো েযেস্থ্ো নো েোরক 
তোিরল মুমূষুয মরোগীরদর র্েোসমরয় মুমূষুয মরোগীরদর জন্য স্বীকৃত িোসপোতোরল স্থ্োনোন্তর কররত িরে। র্োরদর মরিয 
উপসগয লযণীয় তোরদর স্বীকতৃ িোসপোতোরল স্থ্োনোন্তর করো এেং কিো নজরদোরী ও পহরপণূয হচহকৎসোর েযেস্থ্ো কররত 
িরে। 

 মর্খোরন ঐ মরোগী েসেোস ক দিি মস স্থ্োনরক হেরেষ মলোকেরলর মোিযরম পহরপূণয জীেোনুমুি কররত িরে। 

মোনহসক স্বোস্থ্য হচহকৎসো প্রহতষ্ঠোন 
 মিোমোরী প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রণ মনতৃত্বদোনকোরী একহর্ দল প্রহতষ্ঠো করুন। জরুরী পহরকল্পনো ও কমযপদ্ধহত ততরী 
করুন। মকোহভি-১৯-এর প্রহতররোি ও হনয়ন্ত্রদণ  উপর প্রহেযরণর েযেস্থ্ো করুন এেং সুরযো সামগ্রী সরেরোি ও 
জীেোনুমুিকোরী উপোদোন সংরযণ করুন। 

 কমযীরদর স্বোস্থ্যগত অেস্থ্ো পর্যরেযণ মজোরদোর করুন। সরন্দিজনক উপসগয মর্মন জ্বর, কোহে, শ্বোসকষ্ট সম্পন্ন েযহি 
িীহনংরয়র জন্য সময়মরতো হচহকৎসো সিোয়তো ভিি। 

 মোনহসক স্বোস্থ্য হচহকৎসো প্রহতষ্ঠোরনর প্ররেেমুরখ কমযী এেং েহিরোগতরদর েরীররর তোপমোত্রো হনন। কবেী তোপমোত্রো 
সম্পন্ন েযহিরদর প্রহতষ্ঠোরন প্ররেে হনহষদ্ধ  রুি। 



 

 মকোভিি-১৯ হনণযয় ও হচহকৎসো হদরত সমেয এমন স্থ্োনীয় সোিোরণ হচহকৎসো প্রহতষ্ঠোরনর সোরে মর্োগোরর্োগ প্রহতষ্ঠো 
করুন। হেরেষোহয়ত মোনহসক িোসপোিাদল মকোয়োররন্র্োইন-এ  জন্য অেজোররভেন ওয়োিয স্থ্োপন করুি। সোিোরণ 
িোসপোতোরলর মোনহসক স্বোস্থ্য হেিাদগও মকোয়োররন্র্োইন জরুহর ওয়োিয স্থ্োপন করো উহচত। 

 সকল হেভোগ একসোরে কোজ কররত িরে র্োরত িোসপোতোলঘহর্ত হেহভন্ন সংক্রমণ প্রহতররোি করো র্োয়, 
জীেোনুমুিকরণ হনহিত করো র্োয় এেং মকোয়োররন্র্োইন এেং স্যরযো পদ্ধহত হনহিত করো র্োয়। 

 পহররেেগত স্যোহনরর্েন এেং সকল এলোকোয় মভহন্র্রলেরনর হদরক নজর হদন এেং র্েোর্ে পহরষ্কোর ও 
জীেোনুমুিকরণ  েযেস্থ্োপনো প্রভিষ্ঠা করুন। 

 করিোর অন্তহেযভোগ এেং েহিহেযভোগ হেহিহনরষি গ্রিণ করুন। হেজ্ঞোনসম্মতভোরে এেং স্যেৃঙ্খলভোরে হচহকৎসোরসেো 
প্রদোন করুন। পরপর আউর্-মপরেন্র্ হভহজর্রক কমোরনোর মচষ্টো করুন এেং িোসপোতোরল েোকোর সময়রক সংহযপ্ত 
করোর মচষ্টো করুন। 

 িোসপোতোরল প্ররেে ও েহিগযমনরক কমোন এেং প্ররেে ও েহিগযমনরক করিোরভোরে হনয়ন্ত্রণ করুন। 

 পহরেোররর সদস্য কতৃযক হভহজর্ কহমরয় হদন এেং মরোগীর সোরে আসো েযহির সংখযো সীহমত করুন। 

 নতুন ভহতয িওয়ো মোনহসক মরোগীরদর ১৪ হদন মকোয়োররন্র্োইন মরোগীরদর এলোকোয়/ওয়োরিয পর্যরেযরণর পর 
সোিোরণ মরোগীরদর এলোকোয়/ওয়োরিয স্থ্োনোন্তর করো উহচত। 

 ইন-মপরেন্র্ হেরেষ করর গুরুতর মোনহসক স্বোস্থ্য সমস্যোরু্ি ভহতয মরোগীর হচহকৎসো এেং তত্ত্বোেিোন মজোরদোর 
করুন। েোইররর কমযকোন্িরক কহমরয় হদন এেং অপ্রতযোহেত আচররণর ঝুাঁহক মেরক আনীত ঝুাঁহকরক কমোন। 

 অন্তভবিাদগ র্হদ মকোরনো সরন্দিভোজন েো হনহিত মকোভিি-১৯ মকস পোওয়ো র্োয়, িদব তোৎযহণকভোরে মরোগীরক 
মকোয়োররন্র্োইন করোর েযেস্থ্ো গ্রিণ করুন। তোরক মরনোনীত মকোরনো িোসপোতোরল হচহকৎসোর জন্য স্থ্োনোন্তর করুন 
এেং সময়মত স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য প্রেোসনরক হররপোর্য করুন। 

 মকোহভি-১৯ এর হনহিত মকস র্োরক ঐ সমরয়র জন্য একহর্ মরনোনীত িোসপোতোরল স্থ্োনোন্তর করো সম্ভে হদব নো, 
িাদ  ঐ হাসপািাদলই তোৎযহণকভোরে একহর্ জ্বররর ওয়োিয স্থ্োপন  দ  িভিথ   দি হদব। ক াভিড-১৯ মরোগ 
হনণযয় ও হচহকৎসোর জন্য উপ ুি এ ভি হচহকৎসো প্রহতষ্ঠোনরক পরোমেয প্রদোরনর জন্য কমযী পোিোরত আহবাি কররত 
িরে। মোনহসক স্বোস্থ্য প্রহতষ্ঠোনভিদি সংেরেয আসো হচহকৎসো কমযী ও মরোগীরদর ১৪ হদন মমহিরকল পর্যরেযরণর 
জন্য মকোয়োররহন্র্রন মনয়োর েযেস্থ্ো কররত িরে এেং ওয়োিযগুরলোরক সম্পূণযভোরে জীেোনুমুি কররত িরে। 

 কপোো ী ক াি প্রভিষ্ঠািদ  ভেদয় জীবানুমুি  দণ   াজভি  ভ দয় ভিদি হদব।  

প্রবীণ নোগহরক 
 প্রেীণ বযভিদের মদধয েোরেোর িোত মিোয়োর অভযোস গরি তুলদি উৎসোহিত কররত িরে। িোত মিোয়োর পর হ্যোন্ি-
ক্রীম েো মলোেন েযেিোরর মরনোরর্োগী িরত িরে।  

 হনরজর েযেহৃত হজহনসপত্র মর্মন মতোয়োরল অন্য কোররো সোরে অদল েদল করো র্োরেনো। 

 পর্যোপ্ত পহরমোরণ ঘুম এেং পুহষ্টগুণ সমৃদ্ধ স্যষম খোেোর গ্রিণ কররত িরে এেং স্বোভোহেক জীেনর্োপরনর হনয়ম মমরন 
স্যস্থ্ভোরে মোঁরচ েোকোর প্রয়োস চালাদি হদব।  

 হনয়হমত েরীররর তোপমোত্রো এেং রিচোপ পরীযো করর মদখরত িরে। সরন্দিপ্রেণ লযণ মর্মন জ্বর, কোহে মদখো 
হদরল সরচতনতো অেলম্বন কররত িরে এেং অেশ্যই িোিোররর পরোমেয হনরয় হচহকৎসো শুরু কররত িরে। 

 একোন্ত প্ররয়োজন নো িরল ঘররই অেস্থ্োন করো মশ্রয়। জনেহুল এলোকো ও অস্বোস্থ্যকর পহররেে র্েোসম্ভে এহিরয় 
চলরত িরে। মর্ মকোন জনসমোগম মর্মন অনুষ্ঠোন, চোরয়র মদোকোরন আড্ডো ইতযোহদ পহরিোর কররত িরে।  

 েোহিরর র্োওয়োর সময় হনরজর হনরোপত্তোর জন্য উপরু্ি েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে মর্মন মোস্ক পহরিোন করো এেং ১ 
হমর্োর অেেো তোর মচরয় মেহে দূরত্ব েজোয় মররখ চলোরিরো কররত িরে। 



 

 র্োরো িসুিসু অেেো িোরর্যর হেহভন্ন সমস্যোয় ভুগর ন তোরদররক অেশ্যই িোিোররর পরোমেয মমরন র্েোর্ে উপোরয় 
মোস্ক পহরিোন করর েোইরর মের িরত িরে। উি সমস্যোয় আক্রোন্ত েযহিগরণর িোিোররর পরোমেয  োিো ওষুি েন্ধ্ 
করো র্োরেনো। 

 মর্ মকোন স্বাস্থয সমস্যোয় হচহকৎসোর জন্য অেেো পরোমরেযর জন্য হনকর্েতযী হচহকৎসো মকরন্দ্র র্োওয়ো মর্রত পোরর 
অেেো দীঘযরময়োদী ওষুি মসেরন অগ্রসর িরয় েোরেোর হচহকৎসো মকরন্দ্র র্োওয়ো মেরক হেরত েোকো উত্তম সমোিোন।   

 হনকর্েতযী হচহকৎসো মকরন্দ্র র্োওয়োর সমরয়ও অেশ্যই হনরোপত্তো েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে অেযোৎ মোস্ক পহরিোন 
কররত িরে। মরোগীর েদরল পহরেোররর অন্য সদস্যও ওষুি আনো মনওয়োর েযোপোরর সিরর্োহগতো কররত পোরর।  

 মর্ সকল েয়স্ক মরোগীরদর সেযযণ র্রত্নর প্ররয়োজন মসরযরত্র তোরদর পহরচর্যোকোরীরদররকও হনরজরদর স্বোরস্থ্যর প্রহত 
র্ত্নেোন িরত িরে। র্তর্ো সম্ভে ঘররই অেস্থ্োন কররত িরে। েোইদ  র্োওয়োর প্ররয়োজন িরল অেশ্যই হনজস্ব স্যরযো 
সোমগ্রী তেো মোস্ক পরি েোইদ  মর্রত িরে। 

গভযেতী মো   
 গভযেতী মোরক অেশ্যই পর্যোপ্ত পহরমোরণ ঘুম এেং পুহষ্টগুণ সমৃদ্ধ স্যষম খোেোর গ্রিণ কররত িরে এেং স্বোভোহেক 
জীেন র্োপরনর হনয়ম মমরন চলরত িরে। 

 িোত পহরষ্কোর রোখরত িরে। িোাঁহচ-কোহের সময় কনুইরয়র ভোাঁরজ অেেো হর্স্যয েযেিোর করর নোক ও মুখ ঢোকরত 
িরে। িোাঁহচ-কোহের পর েযেহৃত হর্স্যয ঢোকনোরু্ি িোস্টহেরন মিরল হদরত িরে। 

 হনরজর েযেহৃত হজহনসপত্র অন্যরক েযেিোররর জন্য মদওয়ো র্োরেনো। 

 হনয়হমত েরীররর তোপমোত্রো এেং রিচোপ পরীযো কররত িরে এেং ওজন মমরপ মদখরত িরে। মসই সোরে গরভযর 
েোচ্চোর িোর্য হের্ এেং নিোচিো পরীযো করর মদখরত িরে। েোচ্চোর নিোচিো েুঝো নো মগরল অেেো মকোন পহরেতযন 
মদখো হদরল তৎযণোৎ িোিোররর পরোমেয হনরত িরে। 

 সম্ভে িরল মর্হলরমহিহসন মসেোর মোিযরম ঘরর েরস িোিোররর েরণোপন্ন িওয়ো অহিক হনরোপদ। 

 েোইদ  র্োওয়োর সময় হনরজর হনরোপত্তোর জন্য উপরু্ি েযেস্থ্ো গ্রিণ অেযোৎ মোস্ক পহরিোন কররত িরে এেং ১ হমর্োর 
অেেো তোর মচরয় মেহে দূরত্ব েজোয় মররখ চলোরিরো কররত িরে। গভযেতী মাদয়র জন্য িোাঁর্ো অহত গুরুত্বপূণয। তোই 
র্েোসম্ভে ঘরর হনয়হমত িোাঁর্োর মচষ্টো কররত িরে। 

 েোইদ  মেরক হিরর এরস কোপি পহরেতযন কররত িরে এেং মসই সোরে িোত ও মুখ ভোল করর িুরয় হনরত িরে। 

 জনসমোগম পূণয এলোকো, অস্বোস্থ্যকর পহররেে এহিরয় চলরত িরে। অনুষ্ঠোন, দোওয়োত, আত্নীয়-স্বজরনর েোহিরত 
গমন ইতযোহদ িরত আপোতিঃ হেরত েোকো উত্তম। জনেহুল এলোকো পহরিোর করর েোন্ত পহররেরে মর্মন পোরকয 
র্োওয়ো মর্রত পোরর। 

 িোত পহরষ্কোররর হেষরয় মরনোরর্োগী িরত িরে। িোত হদরয় নোক, মুখ, মচোখ েেয করো মেরক হেরত েোকরত িরে।  

 গভযকোলীন সমরয় প্রেম ১-১২ সপ্তোি এেং হদ্বতীয় ১৩-২৬ সপ্তোি-এর মোরঝ মকোন সমস্যো মদখো নো হদরল পরেতযী 
গভযকোলীন পরীযোগুরলো মিোমোরীর অেস্থ্ো হেরেচনো করর িোিোররর পরোমেয হনরয় করোরত িরে। 

হেশু 
 হেশুরদররক সোিোরণ েযহিগত স্বোস্থ্যহেহি মর্মন- েোরেোর িোত মিোয়ো, আরেপোরের পরি েোকো হজহনসপত্র নো িরো, 
িোত িা ঘষা, নোরক আঙুল নো ঢুকোরনো, মচোখ ঘষোঘহষ নো করো ইতযোহদ অভযোসগুরলো সম্পরকয হেযোদোন কররত িরে 
এেং সহিকভোরে চোলনো করোর জন্য সিোয়তো কররত িরে।  

 পর্যোপ্ত পহরমোরণ ঘুম এেং পুহষ্টগুণ সমৃদ্ধ স্যষম খোেোর খোওয়োরত িরে।  

 হেশুরদর েযেহৃত খোেোররর েোলো / েোহর্, মতোয়োরল এেং অন্যোন্য সোমগ্রী আলোদো রোখরত িরে র্োরত অন্য মকউ 
েযেিোর নো করর। 



 

 জনসমোগম পূণয এলোকো, অস্বোস্থ্যকর পহররেে এহিরয় চলরত িরে। হেশুরদর মখলোিুলোর জন্য কম ঘনেসহতপূণয 
এলোকো অেেো পোকয মর্খোরন আরলো-েোতোস-এর স্যগম চলোচল েোরক মসসে জোয়গোর েযেস্থ্ো করর হদরত িরে। 
অভযন্তরীণ অেযোৎ ঘররর মভতররর মগম েো মখলোিুলো মেরক হেশুরদর হেরত রোখরত িরে।  

 েোইদ  র্োওয়োর সময় হেশু, েোেো-মো, অহভভোেকগণ সেোইরক অেশ্যই হনরজরদর স্যরযো মমরন চলরত িরে। মর্মন- 
হেশুরদর মযরত্র চোইড মোস্ক েযেিোর করো মর্রত পোরর। েোইদ   াওয়া পভ হা    দি হদব। এ ান্ত ক দি হদল 
বাইদ  মেরক হিরর এরস কোপি পহরেতযন কররত িরে এেং মসই সোরে িোত ও মুখ ভোল করর িুরয় হনরত িরে। 

 মিোমোরীর সমরয় হেশুর হর্কোদোরনর সময় চরল এরল অহভভোেকগণ মর্ভলদফাদি  মোিযরম ভি াোি  মথী  সোরে 
পরোমেয করর হর্কোদোরনর সময়কোল হিক করর হনরত পোররন। তরে র্েোর্ে স্যরযো েজোয় মররখ র্েোসমরয় হেশুরক 
হর্কোদোন মকরন্দ্র হনরয় ভগদয় হর্কো মদওয়ো উহচত। হক ু হক ু হর্কোর মযরত্র সময় পহরেতযন করো র্োয়। মসরযরত্র 
অেশ্যই ভি াোি  মথী  পরোমেয হনরত িরে।   

 েোেো-মো, অহভভোেক অেেো হেশুর তত্ত্বোেিোয়ক অেশ্যই সে সময় িোত পহরষ্কোর রোখরেন। হেশুর সোমরন কখরনো 
িোাঁহচ-কোহে হদরেন নো অেেো িুাঁ হদরেন নো। হেশুরক চমুু খোওয়ো মেরক হেরত েোকুন। খোওয়োরনোর সময় িুাঁ হদরয় 
গরম খোেোর িোন্িো করো মেরক হেরত েোকুন। আরগ মেরক খোওয়ো মকোন হক ু হেশুর মুরখ হদরেন নো।  

 হেশুর পহরচর্যোর সময় েোেো-মো অেেো হেশুর তত্ত্বোেিোয়ক, মোস্ক পহরিোরনর মচষ্টো কররেন।  

 েোেো-মো, অহভভোেক অেেো হেশুর তত্ত্বোেিোয়ক এর র্হদ জ্বর, িোন্িো, শুকনো কোহে, গলো েযেো ইতযোহদ লযণ মদখো 
মদয় তরে তৎযণোৎ হেশুর পহরচর্যো ম রি হদরয় অন্য কোররো িোরত মসই দোহয়ত্ব হদরয় হদরেন এেং হনরজরক মিোম 
মকোয়োররন্র্োইরনর আওতোয় হনরয় হনরেন।  

 হেশু র্হদ মকোন ঝুাঁহকপূণয এলোকোয় গমন করর েোরক অেেো মকোন মকোহভি-১৯ মরোগীর সংেরেয এরস েোরক তরে 
তো অেশ্যই িোিোর, সমোজ ও সু্করল জোহনরয় সরচতনতো অেলম্বন কররত িরে। 

হেযোেযী 
 স্বোভোহেক জীেনর্োপরনর হনয়ম মমরন চলরত িরে। পর্যোপ্ত পহরমোরণ ঘুম এেং পিোরলখোর পর পর্যোপ্ত হেশ্রোম 
মনওয়োর্ো জরুরী। মেহেযণ েরস েোকো র্োরেনো। মরোগ প্রহতররোি েযেস্থ্োপনোরক সচল রোখরত ও কিভিবাচ  মরনোেৃহত্ত 
দূর কররত হদরন সোমোন্য েযয়োম করো মর্রত পোরর।  

 পুহষ্টগুণ সমৃদ্ধ স্যষম খোেোর মখরত িরে। িোস্টিিু এহিরয় চলরত িরে। িলমুল খোওয়োর পূরেয ভোল করর িুরয় মখরত 
িরে।  

 সোিোরণ স্বোস্থ্যহেহিগুরলো মর্মন েোরেোর িোত মিোয়ো, িোাঁহচ-কোহের সময় কনুইরয়র ভোাঁজ অেেো হর্স্যয েযেিোর করর 
নোক, মুখ ঢোকো ইতযোহদ অভযোসগুরলো আয়রত্ত্ব রোখোর মচষ্টো কররত িরে। িোাঁহচ-কোহের পর েযেহৃত হর্স্যয ঢোকনোরু্ি 
িোস্টহেরন মিরল হদরত িরে। 

 হনরজর খোেোররর জন্য েযেহৃত হজহনসপত্র, মতোয়োরল ইতযোহদ অদল েদল করো র্োরেনো।  

 র্েোসম্ভে ঘরর েোকোর মচষ্টো কররত িরে। জনসমোগমপূণয এলোকো, স্টুরিন্র্ পোহর্য ইতযোহদরত অংেগ্রিণ করো মেরক 
হেরত েোকরত িরে।  

 েোইদ  র্োওয়োর সময় অেশ্যই স্যরযো সোমগ্রী মর্মন মোস্ক পহরিোন কররত িরে। িোত পহরষ্কোর রোখরত িরে। 
মসরযরত্র হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর েযেিোর করো মর্রত পোরর।  

 েোহিরত েরস অনলোইন িোস করোর সময় অেশ্যই মচোরখর ভেদ  মখয়োল রোখরত িরে। কহম্পউর্োর অেেো মর্ মকোন 
ইরলকরহনক র্ন্ত্র েযেিোররর সময় অেশ্যই তোর পৃষ্ঠতল পহরষ্কোর রোখরত িরে র্োরত মচোরখর অস্যহেিো নো িয়।  

 হনয়হমত েরীররর তোপমোত্রো এেং রিচোপ পরীযো কররত িরে। সরন্দিপ্রেণ লযণ মর্মন জ্বর, কোহে মদখো হদরল 
েোহির সদস্যরক, হেযো প্রহতষ্ঠোরনর প্রিোন হেযকরক এ হেষরয় অেগত কররত িরে এেং অেশ্যই িোিোররর 
পরোমেয হনরয় হচহকৎসো শুরু কররত িরে। 



 

হনজ প্ররয়োজরন হচহকৎসো প্রাভপ্ত 
 হনকর্স্থ্ িোসপোতোরল মর্রত িরে। র্হদ সম্ভে িয় মর্হলরিোরনই করণীয় সম্পরকয মজরন মনয়ো উিম। এহর্ সম্ভে নো 
িরল িোসপোতোরল খুে কম সময় অেস্থ্োন ক দি হদব। 

 িোসপোতোরল অেস্থ্োনকোলীন মোস্ক পহরিোন ক দি হদব এেং হনজ স্যরযোর প্রহত র্ত্নেোন হদি হদব। িোাঁহচ-কোহের 
সময় হর্স্যয হদরয় েো কনুই হদরয় নোক-মুখ মঢরক রোেদি হদব। 

 িোত পহরষ্কোর রোখো, দরজোর িোতল, মিস্ক এসে িোত হদরয় িরো  াদব িা। িোত র্েোর্ম্ভে সোেোন েযেিোর করর 
পহরষ্কোর রোেদি হদব। 

 লোইরন দোাঁিোরনোর সময় কমপরয এক হমর্োর দূররত্ব দোাঁিাদি হদব। হলির্ েযেিোর নো করর হসাঁহি েযেিোর ক দি 
হদব। হলির্ েযেিোর কররত িরল পোলোক্ররম র্োওয়ো িাদলা মর্ন জনসমোগম মেহে নো িরয় র্োয়। 

 েোইরর র্োওয়োর সমরয় েযহিগত গোহি েযেিোর করো ক দি পাদ । গণপভ বহণ েযেিোররর মযরত্র হনরোপদ দূরত্ব 
েজোয় রোখরত িরে এেং েোতোস চলোচরলর জন্য জোনোলো খুরল রোখরত িরে। 

 েোসোয় হিরর সোেোন হদরয় িোত িুরত িরে। 

 র্ত দ্রুত সম্ভে েোসোয় হিরর পহররিয় জোমো পোল্টোরত িরে এেং মসহর্ িুরয় মিলরত িরে। িোসপোতোরল সরন্দিজনক 
মকোরনো মরোগীর সংেরেয এরল পহররিয় েস্ত্র ৫৬°মস.-এ ৩০ ভমভিি ধদ  গ ম পাভিদি ফভুিদয় ভিদি হদব। 
প্ররয়োজরন রোসোয়হনক জীেোনুনোেক হদরয় জীেোনুমুি কররত িরে। 

পহুলে সেস্য 
 পুহলে সেস্য েোইরর হিউহর্রত অেস্থ্োয় অেশ্যই মোস্ক পহরিোন কররেি এেং িোত পহরষ্কোর রোখরেি। 

 র্খন মকোরনো বযভি অেেো সরন্দিভোজন কোররোর সোরে কেো েলরেি তখন অেশ্যই মোস্ক পহরিোন কররেি এেং 
হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখরেি (কমপরয এক হমর্োর) এেং ঐ েযহিরকও মোস্ক পহরিোন করোরত িরে। 

 িোত স্যরহযত রোখরত িরে। িোাঁহচ কোহের সময় নোক-মুখ হর্স্যয হদরয় ঢোকরত িরে। 

 হমহর্ং কররত িরল হভহিও কনিোরররসর মোিযরম কররত িরে। র্হদ একোন্তই মুরখোমুহখ িেোর প্ররয়োজন িয় িাহদল 
হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে। সিা  সদস্য সংখযো কমোরনোর সোরে সোরে হমহর্ং-এর সময়কোলও কমোরত িরে।  

 সময়মত খোেোর মখরত িরে। িোইহনং হদল জনেল কমোরত িরে। খোওয়ো মেষ িরল খোেোর সম্পহকযত বাসি-ক াসি 
জীেোনুনোে  ভেদয় পভ স্কা  কররত িরে। 

 তদহনক হনরজর েরীররর পর্যরেযণ কররত িরে। েরীররর তোপমোত্রো মমরপ মরকিয কররত িরে। র্হদ মকোরনো 
সরন্দিজনক লযণ মদখো র্োয় তোিরল হচহকৎসরকর েরণোপন্ন িরত িরে। অস্যস্থ্ মকোরনো পুভলে সেস্য হিউহর্ কররত 
পোররেি নো। 

মকোম্পোহন স্টোি 
 িোত পহরষ্কোর রোখরত িরে। সেোই েযেিোর করর এমন হজহনস িরোর পর িোত ভোল করর িুরয় মিলরত িরে। 

 েযহিগত স্যরযোর প্রহত সরচতন িরত িরে। িোাঁহচ-কোহের সমরয় হর্স্যয হদরয় নোক-মুখ মঢরক রোখরত িরে। িোরতর 
কোর  হক ু নো েোকরল কনুই হদরয় ঢোকরত িরে। েযেহৃত হর্স্যয অেশ্যই িোস্টহেরন মিলরত িরে।  

 অহিরসর জোয়গো এেং আরেপোরের এলোকো র্েোসম্ভে পহরষ্কোর রোখরত িরে। েজযয হরসোইরকল করর েযেিোর করো 
মগরল কররত িরে। প্রহতহদন কোরজর মেরষ অেশ্যই সে হক ু পহরষ্কোর কররত িরে।  

 মর্খোরন েরস কোজ করো িয় সপ্তোরি অন্তত একেোর করর িরলও িা পহরষ্কোর কররত িরে। মর্মনেঃ অহিরসর মিস্ক, 
মচয়োর, হেশ্রোরমর জোয়গো ইতযোহদ।  



 

 স্যষম খোেোর মখরত িরে।কোরজর মেরষ প্ররয়োজনমত হেশ্রোম গ্রিণ কররত িরে। েরীররর প্রহতরযো েযেস্থ্ো উন্নহত 
করোর জন্য েযোয়োম কররত িরে পহরহমতভোরে। 

 প্রহতহদন হনরজর েরীররর প্রহত মখয়োল রোখরত িরে। মদরির তোপমোত্রো মমরপ একর্ো চোর্য ততহর করর মরকিয রোখো 
মর্রত পোরর। সরন্দিজনক মকোরনো লক্ষ্মণ মদখরল (রর্মন জ্বর,কোহে ইতযোহদ) মকোম্পোহনরক জোিাদি হদব এেং 
আক্রোন্ত িরল হচহকৎসো ভিদি হদব। মকউ র্হদ অস্যস্থ্ েোরক তোিরল তোর কোরজ র্োওয়ো হনরষি। 

 কোজ করোর সময় মোস্ক পহরিোন কররত িরে। মোস্ক পহরিোরনর আরগ িোত অেশ্যই ভোল করর িুরয় হনরত িরে। 

 খোেোর খোওয়োর জন্য আলোদো মর্হেল রোখরত িরে এেং মসহর্ অেশ্যই পহরষ্কোর রোখরত িরে। 

 কোরজর মেরষ জনেহুল এলোকো এলোকোয় র্োওয়ো র্োরেনো মর্মনেঃ েহপং মল, মরস্টুররন্র্। 

 জনসমোগম িরে এমন জোয়গোয় র্োওয়ো পহরিোর করো। 

কোস্টমস (অহভেোসন পহরদেযন, স্বোস্থ্য এেং মকোয়োররন্র্োইন) কমযচোরী  
 আত্মস্যরযোর েযোপোরর সরচতন িরত িরে। কমযরযরত্র সম্ভোেয ঝুাঁহকর েযোপোরর সরচতন িরত িরে এেং এ জন্য 
র্েোর্ে প্রহতরযোমূলক েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে। 

 েযহিগত স্বোস্থ্যহেহির প্রহত নজর হদরত িরে। িোাঁহচ-কোহের সমরয় হর্স্যয হদরয় নোক-মুখ ঢোকরত িরে। প্ররয়োজরন 
কনুই হদরয়ও নোক-মুখ ঢোকো র্োরে। 

 কমযরযরত্র মোস্ক এেং হিসরপোরজেল গ্লোভস পহরিোন কররত িরে। 

 প্রহতহদন হনরজর েরীররর অেস্থ্ো পর্যরেযণ কররত িরে (তোপমোত্রো) এেং কতৃযপরযর কোর  অেহিত কররত িরে। 
র্হদ কোররোর লযণ সরন্দিজনক িয় তরে র্েোর্ে েযেস্থ্ো গ্রিরণর জন্য কতৃযপযরক জোনোরত িরে। 

 পোরসযোনোল হিহনং-এর পর গ্লোভস পহরেতযন কররত িরে এেং ভোলভোরে িোত িুরত িরে। 

 িোত মিোেোর জন্য হলকুইি সোেোন েো সোেোন অেেো হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর (জীেোনুনোেক) েযেিোর কররত িরে। সে 
সময় িোত হদরয় িরো িয় এমন হজহনসপত্র (রর্মন কহম্পউর্োররর হকরেোিয) হনয়হমত জীেোনুমুি কররত িরে।  

 হমহর্ং করোর মযরত্র সোমনোসোমহন নো করর মর্মন (হভহিও হমহর্ং)-এর েযেস্থ্ো কররত িরে। র্হদ এমন িয় মুরখোমুহখ 
হমহর্ং কররত িরেই মসরযরত্র হনরোপদ দূরত্ব েজোয় মররখ হমহর্ং-এর সদস্য সংখযো কহমরয় এেং সময় সংহযপ্ত মররখ 
কররত িরে। 

 স দল এ  সাদর্ কেদি িা ভগদয় হেহভন্ন কোি েযোচ করর খোেোর খোওয়ো এেং কযোহন্র্রন জনোসমোগম েজযন করো 
উভচি। খোেোররর মোরঝ কেো েলো এভিদয় চলুি। 

 জনসমোগম এলোকোয় র্েোসম্ভে  াদবি িা। মর্মন- জনসমোগম িরে এমন অনুষ্ঠোন, েোজোর ইতযোহদ।  

 ঝুাঁহকর মোত্রো মেরি মগরল আত্মরযোমূলক েযেস্থ্ো ভিি। মসজন্য ইউহনিময, হিসকপাদজবল কযোপ, গ্লোভস, 
প্রহতরযোমূলক সুযর্, ক -৯৫ বা সমমাদি  মোস্ক, প্রহতরযোমূলক মিস হিি অেেো গগলস, জুতো ইতযোহদ পহরিোন 
  া িাদলা।  

ড্রোইভোর  
 ড্রোইভোররদর অেশ্যই লোইরসস হনরয় কোরজ মর্রত িরে এেং তোরদর হনরজর স্যস্বোরস্হ্হ্যর হেষয়হর্ হনহিত কররত 
িরে।   

 র্োত্রী পহরেিরনর আরগ গোহির অভযন্তরীণ সেহক ুই (দরজোর িোতল, হ্যোরন্িল, হস্টয়োহরং হুইল) প্রহতহদন 
হনয়হমতভোরে পহরস্কোর ও জীেোনুমুি কররত িরে। 

 েযহিগত পহরস্কোর-পহরচ্ছন্নতোর প্রহত সরেযোচ্চ নজর  হদরত িরে। িোাঁহচ েো কোাঁহের সময় নোক ও মুখ হর্স্যয েো কনুই 
হদরয় মঢরক হনরত িরে।  



 

 িোত সেসময় পহরস্কোর-পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। এরযরত্র সোেোন পোহন অেেো জীেোনুনোেক হদরয় েোরেোর িোত 
পহরস্কোর কররত িরে।  

 গোহি চোলোরনোর সময় গ্লোভস, মোস্ক পহরিোন কররত িরে। সংক্রমণ কমোরত ও হনরোপদ দুরত্ব হনহিত কররত 
র্োত্রীরদরও এ েযোপোরর সতযক েোকরত িরে।  

 ড্রোইভোররো গোহি চোলোরনোর হেরহতরত েো হেশ্রোরমর মোরঝ একহত্রত নো িরয় র্েোসম্ভে হনরোপদ দুরত্ব েজোয় মররখ 
চলোচল ও মর্োগোরর্োগ কররত িরে। মকউ অস্যস্থ্ িরল তোরক কোরজ মর্রত হনরষি কররত িরে।  

 সরন্দিজনক মকসহর্ পহরেিন করোর পর সম্পুণয গোহিরক (হসর্, হস্টয়োহরং, িোতল, জোনোলো) জীেোনুমুি কররত 
িরে।  

 হনরজর স্বোরস্হ্হ্যর প্রহত সদো সরচতন েোকরত িরে এেং সরন্দিজনক উপসগয মদখো হদরল হচহকৎসরকর হনরদযে 
অনুর্োয়ী প্ররয়োজনীয় েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে।  

 হেশ্রোম ও খোেোর খোওয়োর জন্য মখোলো জোয়গো মের  হনরত িরে অেেো গোহিরতই খোেোর গ্রিণ কররত িরে।  

 মর্ মকোরনো মলোকসমোগম েো ঘনেসহতপূণয জোয়গো (রর্মন- সভো, সমোরেে) এহিরয় চলরত  িরে। 

কুহরয়োর কসবা 
 কুহরয়োর েিনকোরীরদর ইউহনিময পহরিোন কররত িরে এেং হনরজরক পহরস্কোর ও পহরচ্ছন্ন রোখরত িরে। 

 কোজ করোর আরগ কুহরয়োররদর অেশ্যই হনহিত কররত িরে মর্, তোরো েোহররীকভোরে স্যস্থ্ আর ন। র্হদ কোরও 
কোহে, জ্বর এেং অন্যোন্য সরন্দিজনক মকোরনো লযণ েোরক তরে অহেলরম্ব সরন্দিজনক েযহির সময়মরতো 
হচহকৎসোর েযেস্থ্ো  কররত  িরে। অস্যস্থ্ কোউদ  হিউহর্রত মর্রত হনরষি কররত িরে।  

 িোত জীেোনুমুি রোখরত িরে। এরযরত্র সোেোন পোহন হদরয় েোরেোর িোত পহরস্কোর কররত িরে।  

 প্রহতহদন হনরজর স্বোরস্থ্যর প্রহত লযয রোখরত িরে। র্হদ কোরও মরিয সরন্দিজনক লযণ েোরক মর্মন জ্বর, কোহে 
ইিযাভে তরে র্েোর্ে হচহকৎসোর েযেস্থ্ো গ্রিণ কররত িরে।  

 কমযরযরত্র মোস্ক পহরিোন কররত িরে এেং েোরেোর  জীেোনুনোেক হদরয় িোত পহরস্কোর কররত িরে।  

 কোরজর সময় র্তর্ো সম্ভে হলির্ েযেিোর মেরক হেরত েোকরত িরে এেং হলিরর্ চলোচরলর সময় অরন্যর সোরে 
হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে।  

 দরজো  হািল, হসাঁহির িোতল, হলিরর্র মেোতোম এেং অন্যোন্য জনসোিোররণর েযেিোর করো হজহনসপত্র সরোসহর 
িোরত েেয করো এভিদয় মর্রত িরে।  

 গ্রোিকরদর সোরে ঘহনষ্ঠ মর্োগোরর্োগ এিোরত পোরসযল হেতরণ করোর সময় হপকআপ কযোহেরনর্হর্ মের  মনওয়ো মর্রত 
পোরর।  

 অন্যরদর মেরক দুরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং মর্ মকোরনো মলোক সমোগম েো ঘনেসহতপূণয জোয়গো এহিরয় 
চলরত  িরে।  

 পোহর্য, িোে েো আরলোচনো  সভোর মরতো স্থ্োনগুহল এহিরয় চলদি হদব। 

ইউভিভলভি কসবা প্রোি াভ  প্রভিষ্ঠাদি   মথচাভ  
 কোরজ কপ্র দণ  আরগ কমযী সদস্যরদর স্যস্বাস্থয সম্পদ থ হনহিত কহাি। প্রহতহদন কোরজর শুরুদি তোরদর েরীররর 
তোপমোত্রো গ্রিণ কররত িরে। অহতহরি কোজ মদওয়ো এহিরয় চলরত িরে। অস্যস্থ্ কমযীর কোরজ র্োওয়ো হনহষদ্ধ কররত 
িরে। 

 কোরজ েোকো অেস্থ্োয় িোরতর পহরচ্ছন্নতো েজোয় রোখরত িরে। তরল সোেোন (অেেো সোেোন) হদরয় িযাদপ  চলমোন 
পোহনরত িোত িুরত িরে অেেো শুহকরয় র্োয় এমন জীেোনুনোেক হদরয় িোত পহরষ্কোর কররত িরে। 



 

 কোররো সরন্দিজনক উপসগয মর্মন জ্বর, কোহে ইতযোহদ েোকরল তো অেশ্যই কতৃযপযরক জোনোরত িরে এেং 
সরন্দিজনক েযহি অেশ্যই র্েোসমরয় হচহকৎসোরসেো গ্রিণ কররে। 

 অহিরস হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং দল মোঁরি গল্প করো মেরক হেরত েোকরত িরে।  

 ঘরর ঘরর মসেো প্রদোরনর পূরেয কমযীরো মর্হলরিোরন গ্রোিরকর সোরে মর্োগোরর্োগ কররে এেং মসেো প্রদোরনর সময় 
র্েোর্ে েযহিগত স্যরযো গ্রিণ  কররে। 

 কোরজর সময় র্েোর্ে েযহিগত স্যরযো েযেস্থ্ো গ্রিণ এেং মোস্ক েযেিোর কররত িরে। 

 ঘরর ঘরর মসেো প্রদোরনর সময় সম্ভে িরল বাভি  ভলফি েযেিোর এহিরয় চলরত িরে। ভলফদি  হভতরর অরন্যর 
সোরে হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে।  

 দরজোর িোতল, হসহির দু’পোরের িোতল, হলিরর্র মেোতোম এেং অন্যোন্য সেযজনীন স্যরর্োগ-স্যহেিোগুরলো সরোসহর 
িোত হদরয় েেয করো মেরক হেরত েোকোর মচষ্টো কররত িরে।  

 কোরজর সময় গ্রোিরকর সংেেয মেরক হেরত েোকরত িরে। ১ হমর্োর েো তোর মেহে দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে এেং 
করেোপকেন সংহযপ্ত কররত িরে। 

 গণসমোরেে মর্মন পোহর্য, মভোজসভো ইতযোহদরত অংেগ্রিণ মেরক হেরত েোকরত িরে। 

বাবভুচথ  
 কমযরযরত্র মর্োগদোরনর আরগ রোাঁিুহনর স্যস্বোস্থ্য ররয়র  হকনো তো হনহিত করোর জন্য একহর্ স্বোস্থ্য সিেপত্র েোকরত 
িরে। র্হদ মকউ অস্যস্থ্ েোরক তোরক কময হেরহতরত েোকরত িরে। 

 কমযরযরত্র িোত মিোয়োর স্বোস্থ্যহেহি মমরন চলুন। িোত জীেোনুমুি রোখোর জন্য তরল সোেোন (েো মর্ মকোরনো সোেোন) 
অেেো হ্যোন্ি স্যোহনর্োইজোর েযেিোর করুন।  

 েযহিগত স্বোস্থ্যহেহি মমরন চলনু। িোাঁহচ েো কোহের সময় মুখ এেং নোক হর্স্যয েো িোরতর কনুই এর সোিোরর্য মঢরক 
রোখুন এেং েযেহৃত হর্স্যযহর্ একহর্ মুেবন্ধ আেজযনোর পোরত্র কফলুি।  

 কমযরযরত্র মোস্ক, এদপ্রান, কযোপ এেং গ্লোভস পহরিোন করুন এেং পহররিয় মপোষোক পহরস্কোর ও পহরচ্ছন্ন রোখুন।  

 খোদয প্রহক্রয়োক ণদ  মোরনোপদ াগী করুন। হেহভন্ন িররনর কোাঁচো খোেোর আলোদোভোরে সংরযণ এেং প্রহক্রয়োজোত 
করুন। সে খোেোর ভোলভোরে রোন্নো করুন এেং রোন্নো করো খোেোর কোাঁচো খোেোর মেরক আলোদো রোখুন।  

 েন্য প্রোণী েো অস্যস্থ্ পশু-পাভে িতযো েো রোন্নো হনহষদ্ধ।  

 প্রহতহদন হনরজরোই হনরজরদর স্বাদস্থয  অবস্থা পর্যরেযণ করুন এেং র্েোর্েভোরে সংস্থ্োরক হররপোর্য করুন। র্হদ 
কোররো মরিয সরন্দিজনক মকোরনো লযণ েোরক, তৎযণোৎ সংস্থ্োরক জোনোন এেং তোরক দ্রুত হচহকৎসরকর পরোমেয 
মনওয়োর উপরদে হদন। 

 েোলোেোসন, গ্লোস, েোহর্, িোহি পোহতল ইতযোহদ সরঞ্জোম সহিকভোরে পহরস্কোর এেং জীেোনুমুি করুন।  

 কমযরযত্র হনরোপদ দূরত্ব েজোয় রোখুন এেং জনসমোগম এহিরয় চলুন।  

 কমযস্থ্রল র্োওয়ো আসোয় র্েোসম্ভে গণপহরেিন এহিরয় চলুন। র্হদ একোন্তই গ্রিণ কররত িয় তরে পুররো রোস্তোয় 
মোস্ক পহরিোন করুন এেং র্োনেোিরনর মকোন হজহনস সরোসহর েেয   া মেরক হেরত েোকুন। 

হনরোপত্তো কমযী 
 কমযরযরত্র মোস্ক পহরিোন করো এেং উপরু্ি েযহিগত স্যরযো েযেস্থ্ো গ্রিণ করো উহচত।  

 প্রহতহদন হনরজরোই হনরজরদর স্বোস্থ্য হস্থ্হত পর্যরেযণ করুন এেং র্েোর্েভোরে সংস্থ্োরক হররপোর্য করুন। র্হদ কোররো 
মরিয সরন্দিজনক মকোরনো লযণ র্াদ , তৎযণোৎ সংস্থ্োরক জোনোন এেং তোরক দ্রুত হচহকৎসরকর পরোমেয মনওয়োর 
উপরদে হদন। 



 

 হিউহর্ রুম ও আস্তোনো পহরস্কোর এেং পহরচ্ছন্ন রোখুন এেং প্ররয়োজরন জীেোনুনোেক েযেিোর করুন।  

 কমযস্থ্রল িোত জীেোনুমুি রোখোর হেহিমোলো মমরন চলুন।  

 কমযস্থ্রলর মপোেোক পহরস্কোর পহরচ্ছন্ন রোখুন। হনয়হমত জীেোনুনোেক ভেদয় কোপি পহরস্কোর করুন।  

 মর্সে হনরোপত্তো কমযীরো েোহহ্যক মোনুরষর তোপমোত্রো মোপো ও মরকিয রোখোর কোরজ জহিত, িা া নুযিতম ১ হমর্োর 
েো তোর মেেী দূরত্ব েজোয় রোখুন।  

 কোরজর সময় র্হদ মকোরনো মকোহভি-১৯ আক্রোন্ত সরন্দিভোজন েযহি পোওয়ো র্োয়, তৎযণোৎ মোহলক প্রহতহনহিরক 
অেগত করুন এেং েযহিগত স্যরযোমুলক হেষ্টোচোর গ্রিণ করুন।  

 হনরোপত্তো কমযী র্োরো মমহিরকল েো মকোয়োররন্িাইন মযরত্র দোহয়ত্বরত, তোরো অেশ্যই পহরহস্থ্হত অনুর্োয়ী েযহিগত 
স্যরযো নীহতমোলো মমরন চলুন । 

 র্েোসম্ভে জনসমোগম এহিরয় চলুন এেং দলেদ্ধভোরে আড্ডো মদওয়ো মেরক হেরত েোকুন। 

স্যোহনরর্েন েযেস্থ্ো কমযী 
 ময়লো এেং নদযমো পহরস্কোর-এর সময় পহরচ্ছন্ন কমযী অেশ্যই মুরখ মোস্ক, িোরতর গ্লোভস এেং মচোরখ চেমো েযেিোর 
কররেন। মুরখর মোস্ক এককোলীন েযেিোর কররেন। মোস্ক দূগযন্ধ্রু্ি, ময়লো হকংেো কেুঁিো/নষ্ট িরল তো েযেিোর করো 
র্োরে নো। 

 িোত পহরস্কোররর মযরত্র হেরেষ নজর হদরত িরে। েোরেোর িোত সোেোন হদরয় ভোলভোরে িুরত িরয়। পহরস্কোররর কোরজ 
েযেিোর করো িয় এমি সকল র্ন্ত্রপোহত এেং সরঞ্জাম জীেোনুনোেক হদরয় পহরস্কোর কররত িরে। 

 রোস্তো পহরস্কোররর সময় মোস্ক, গ্লোভস, গোউন মপরল তো পহরস্কোর সরঞ্জোম হদরয় ভযোরন তুলরত িরে। মকোন অেস্থ্োরতই 
িোত হদরয় সরোসহর িরো র্োরে নো। 

 জনেহুল এলোকোয় কোজ করোর সময় সোমোহজক ও েোরীহরক দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে। এমনভোরে কোজ কররত 
িরে মর্ন জর্লো নো পোকোয়। 

 কোজ করোর সময় হনহদযষ্ট কোপি পিুন এেং প্রহতহদন কোপি জীেোনুমুি করুন। 

 পুহষ্টকর খোেোর খোরেন এেং কোচো খোেোর খোওয়ো মেরক হেরত েোকুন। িল খোওয়োর আরগ অেশ্যই ভোলভোরে 
পহরস্কোর করর হনন। রোন্নো করোর সময় পহরচ্ছন্নতো েজোয় রোখুন। 

 হনয়মতোহন্ত্রক জীেনর্োপরনর মচষ্টো করুন এেং পর্যোপ্ত ঘমু হনহিত করুন। পহরহমত েযোয়োম করুন। এরত মরোগ 
প্রহতররোি যমতো েৃহদ্ধ পোরে। 

 কোরজ র্োওয়োর পূরেয েরীররর তোপমোত্রো মমরপ হনন। কররোনোর মকোন উপসগয মদখো হদরল স্যপোরভোইজোররক জোনোন। 
মর্ মকোন িররণর স্বোস্থ্য হেষয়ক সোিোর্য জন্য প্ররয়োজনীয় েযেস্থ্ো হনহিত করুন। 

 পহরচ্ছন্নতো কোরজ হনরয়োহজত েোকো অেস্থ্োয় সিকমযীরদর এরক অপররর কো োকোহ  আসরেন নো হকংেো কেো েলরেন 
নো। 

 কোজ মেষ করোর পর জনেহুল এলোকো হকংেো আরলো েোতোরসর চলোচল কম এমন জোয়গো মর্মন মরস্টুররন্র্, েোজোর, 
মদোকোন, েহপং মল ইতযোভেদি র্োরেন নো। এক সোরে জমোরয়ত িওয়ো হকংেো েরস খোওয়ো এহিরয় চলুন। 

পহরচ্ছন্ন কমযী 
 স্যস্থ্ কমযীরো  োিো অস্যস্থ্ কমযীরদর কমযরযরত্র র্োওয়ো হনরষি। প্রহতহদন েরীররর তোপমোত্রো মোপরত িরে। মকোন উপসগয 
মদখো হদরল অেশ্যই মকোম্পোহনর দোহয়ত্ব প্রোপ্ত কমযকতযোরক জোনোরত িরে এেং প্ররয়োজনীয় েযেস্থ্ো হনহিত কররত 
িরে। পহরচ্ছন্ন কোরজ উপ ুি সরঞ্জাম বযবহা  হনহিত  রুি। 

 পহরচ্ছন্ন কোরজ হনহদযষ্ট মপোেোক পহরিোন কররত িরে এেং পহররিয় কোপিরক র্েোর্েিাদব পহরস্কোর এেং প্ররয়োজন 
িরল তোরক জীেোনুমুি কররত িরে। 



 

 পহরস্কোররর পর পহরচ্ছন্নতোর কোরজ েযেিোর করো কোপি ও েোলহত ইতযোহদ ভোলভোরে পহরস্কোর কররত িরে এেং 
জীেোনুমুি কররত িরে । 

 জনেহুল জোয়গোগুরলো হক ুযণ পর পর পহরস্কোর কররত িরে। 

 পুহষ্টকর স্যষম খোদয গ্রিন কররত িরে এেং পর্যোপ্ত ঘুম হনহিত কররত িরে। 

 অহিরসর হভতরর অংে মর্মন হমহর্ং রুম, র্য়রলর্, মকহেন ইতযোহদ  পহরচ্ছন্নতো েোিোরত িরে। মর্সে জোয়গোয় েোর 
েোর িোত লোগোরত িয় মর্মন দরজোর হ্যোরন্িল, হসর্, মর্হেল ইতযোহদ হকংেো মর্সকল সরঞ্জাম েোর েোর েযেিোর 
কররত িয় তো ভোলভোরে েোর েোর পহরস্কোর কররত িরে। এ মযরত্র পহরচ্ছন্নতোর তেয সংগ্রি করো উহচত। 

 ময়লো পহরস্কোররর সময় মোস্ক মপরল তো িোত হদরয় িরো র্োরে নো। অেশ্যই সরঞ্জাম হদরয় মোস্ক িররত িরে। 

 পহরচ্ছন্নতোর সময় হনরজর স্যরযো হনহিত কররত মোস্ক, গ্লোভস েযেিোর কররত িরে। জীেোনুনোেক েযেিোর করোর 
মযরত্র সতকয েোকরত িরে। 

 েো ীভ ক দূরত্ব হনহিত কররত পহরচ্ছন্নতোর সময় সিরর্োগীরদর কো োকোহ  আসা র্োরে নো এেং মকোন জমোরয়ত 
মর্মন একসোরে েরস খোওয়ো ইতযোহদ করো র্োরে নো। 

 আলোদোভোরে খোেোর খোন এেং খোওয়োর পর মর্হেল মচয়োর পহরস্কোর করুন। 

খোদয পহররেেনকোরী 
 খোদয পহররেেনকোরীরক অেশ্যই স্যস্থ্ েোকরত িরে। কমযস্থ্রল অেশ্যই তোপমোত্রো মোপরত িরে। হনহদযষ্ট সমরয়র 
েোহিরর হিউহর্ করো র্োরে নো। অস্যস্থ্ েযহিরক কমযরযরত্র হনরয়োগ করো র্োরে নো। 

 কমযরযরত্র হনহদযষ্ট মপোেোক পহরিোন কররত িরে এেং পহররিয় কোপিরক র্েোর্েিাদব পহরস্কোর এেং প্ররয়োজন িরল 
তোরক জীেোনুমুি কররত িরে । 

 েযহিগত পহরচ্ছন্নতোর হদরক হেরেষ নজর হদরত িরে। িোাঁহচ কোহের সময় মুখ হর্স্যয মপপোর হদরয় মঢরক ভিদি হদব 
এেং েযেিোররর পর হর্স্যয হনহদযষ্ট ঢোকনো র্িু হেরন মিলরত িরে। 

 খোেোর পহররেেন করোর সময় হনহদযষ্ট দূরত্ব েজোয় রোখরত িরে। 

 িোরতর পহরচ্ছন্নতোর হদরক হেরেষ নজর হদরত িরে। িোত হলকুইি সোেোন বা সাবাি হদরয় িযাদপ  চলমোন পোহনরত 
িুরত িরে। মিোয়ো  পর িোত ভোলভোরে শুহকরয় হনরত িরে। 

 পুহষ্টকর স্যষম খোদয মখরত িরে এেং পর্যোপ্ত ঘুম হনহিত কররত িরে। িোল্কো েোরীহরক েযোয়োম করো উহচত। এরত 
মরোগ প্রহতররোি যমতো েৃহদ্ধ পোরে।  

 মর্ মকোন উপসগয মদখো হদরল অেশ্যই মকোম্পোহনর দোহয়ত্বপ্রোপ্ত কমযকতযোরক জোনোরত িরে এেং প্ররয়োজনীয় েযেস্থ্ো 
হনহিত কররত িরে। অস্যস্থ্ েযহিরক কমযরযরত্র হনরয়োগ করো র্োরে নো। 

 মুরখ মোস্ক েযেিোর কররত িরে এেং এক হমর্োর েো তোর অহিক দূররত্ব মেরক কেো েলরত িরে। 

  মযরযরত্র েযহিগত র্ালাবাসি েযেিোর করো উহচত। সেোর সোরে একহত্রত িরয় খোেোর নো মখরয় আলোদোভোরে 
খোেোর গ্রিণ   দি হদব। এরযরত্র হভন্ন হভন্ন সমরয় খোেোর খোওয়ো হকংেো হনহদযষ্ট দূররত্ব েরস খোেোর খোওয়ো উহচত। 
ঝুুঁহক এিোরত খোেোররর সময় কহমরয় মদয়ো মর্রত পোরর। 

 মর্ মকোন িররনর জমোরয়ত হকংেো সোমোহজক কোর্যকলোপ মেরক হেরত েোকরত িরে। 

----------- 


