
যিদ আপিন োকোিভড - ১৯ আকোন সেনেহ অথবো িনিশতভোেব আকোন হওয়োর 
জন্ জনিবিচন অবসোয় থোেকন, তোহেল    আপনোেক িক করেত হেব

বাসভবন / বাসা েথেক  েবর হেবন না এবং কােরা সােথ েদখা সাকাৎ করেবন না 

ASL েথেক েটিলেফান আসেল তার উতর েদওয়ার জন্ েফােনর সােথ সবসময় সংযুক থাকেবন 

জানালা আেছ এমন একি ঘের থাকুন 
• পায়ই জানালা খুলুন 
• একা ঘুমােবন 
• আপনার িনেজর রুেম খাবার খান 
• আপনার যত েনওয়ার জন্ কাউেক ঢুকেত িদেবন না 
• খুব েবিশ পেয়াজন না হেল ঘেরর অন্ান্ রুেম পেবশ করেবন না 

যিদ আপনােক রুম েথেক েবর হেতই হয় :

• সািজরক্াল মাস পের িনন 
• অন্ েলাকেদর সােথ অনত ১,৮  িমটার  দূরত বজায় রাখুন ( এমনিক তারা ও যিদ  আপনার  মত 

জনিবিচন অবসায় েথেক থােক ) এবং তােদর  সােথ  েয েকান রকম সরাসির সংসশর এিড়েয় 
      চলুন ( হ্ানেশক, চুমন ও জিড়েয় ধরা সহ ) 

    অত্াবশ্ক না হেল অন্ ব্ািকেক ঘের পেবশ করেত েদেবন না । 

সবিকছু পিরষার এবং জীবাণুমুক করুন :
• আপিন েয বাথরুম এবং রুমগেলা ব্বহার কেরন েসগেলার উপেরর ভাগ সবরদা পিরষার করুন, িবেশষত েযগেলা পায়ই সশর করা হয়, পথেম 

সাধারণ সাবান িদেয়, এবং পের  ০.৫%  ঘনেতর েকািরন যুক  ( ভােরিকনা) দব্ িদেয় অথবা ৭০% ঘনেতর অ্ালেকাহল িদেয় জীবাণুমুক করুন
• আপনার কাপড়েচাপড় এবং চাদর েতায়ােল  ইত্ািদ ৬ 0° েত অনত ৩০ িমিনট অথবা অল সময় িনেয়  েবিশ তাপমাতায়  সাধারণ সাবান িদেয় 

ওয়ািশং েমিশেন ধুেবন । আ পনার ময়লা ক াপড় োচাপড়  অ ন  ্োলাোক র ক াপোড় র স াোথ িমশাোবন না এ বং োধায়ার আ গ পযরন  এ ক ি মখু  বন  ব া্োগ 
ঢুিক োয় রাখ োবন 

• রানাঘেরর বাসনপত ( েপট, গাস, ছুির-চামচ ) হাতেমাজা পের  েপট েধায়ার সাধারণ সাবান িদেয়  ধুেয় েফলুন   
• ময়লা আবজর না পািেকর ডাবল ব্ােগ রাখেবন,  বন কের ঢাকনাযুক ডাসিবেন েফলুন ।  

আপিন েকমন আেছন তা পরীকা কের েদখুন :

•  িদেন দু’বার আপনার শরীেরর তাপমাতা েমেপ েদখুন এবং িলেখ রাখুন, এবং শরীেরর েয অংেশর তাপমাতা েমেপেছন তাও িলেখ রাখুন   
• যিদ আপনার নতুন েকান অসুসতা  েদখা েদয় অথবা  জর হয় বা পুরেনা  অসুসতা েবেড় যায়, তাহেল আপনার ব্ািকগত িচিকৎসক অথবা 

পাবিলক েহলথ েকয়ার কমীী েক েফান করুন এবং তােদর িনেদর শনা েমেন চলুন । যিদ আ পনার শাস  িনোত ক ষ হ য়, তাহ োল জ রুরী নামাোর (118 
অ থবা 112 )োফান ক রুন এ বং আ পনার রুোম োথোক  বািক  স াহ াোয র্ জ ন  ্অ োপক া ক রুন  

• িবশাম িনন, পচুর তরল পান ক রুন এ বং পিুক র খ াবার খ ান । 



যিদ আপিন  োকোিভড - ১৯ আকোন সেনেহ অথবো িনিশত আকোন হেয়েছ 
এরকম জনিবিচন থোকো োকোন ব্োিকেক সোহোয্  কেরন, তোহেল আপনোর িক 

করেত হেব

  যিদ পোয়োজন নো হয়, তোহোল েয রুোম জনিবিচন অবসোয় ব্োিকিোক রোখো হোয়োছ েসখোোন পোবশ করোবন নো । 

  িবিল করো – উিেয়  েনওয়ো 

•  যখন েকোন িকছু িবিল করোত হয়   (েযমন, খোবোর, কোপড় েচোপড় ) অথবো িকছু উিেয় িনোত হয়   ( েযমন, উিচষ খোবোর, ময়লো 
কোপড় েচোপড়  আবজর নো ), তোহোল রুোমর িভতোর পোবশ করোবন নো,তোব যো রোখোর এবং উিোয় েনওয়োর  পোয়োজন, তো  দরজোর বোইোর 
েরোখ যোন  । 

• ওয়োন টোইম হোতোমোজো এবং সোিজরক্োল  মোস পরুন ।   
•  িভতর েথোক যো উিোয় এোনোছন, তো অন্ একি ব্োোগ িনোয় মুখ বন কোর িদন । 

েকোিভড – ১৯ আকোন সোনোহ অথবো িনিশত আকোন হোয়োছ এমন ব্োিকর  সোহোয্কোরী েক সুসোোস্র অিধকোরী হেত হোব ।

যিদ জনিবিচন অবসোয় থোকো ব্োিকোক সোহোয্ করোর পোয়োজোন রুোমর িভতোর পোবশ করোত হয় :

• FFP2 মোস পরুন 
•  জনিবিচন অবসোয় থোকো ব্োিকোক সোিজরক্োল মোস পরোত বলুন  
• সমব হোল রুোমর জোনোলো খুোল িদন 
•  জনিবিচন  অবসোয়  থোকো ব্োিকর সোোথ সরোসির সংসশর এিড়োয় চলুন, সমব হোল ১,৮  িমটোর দূরত বজোয় েরোখ চলুন 

 যিদ ওই ব্োিকর কোছোকোিছ েযোত হয় এবং তোর সংসোশর আসোত হয়  ( থুথু, কফ, অথবো শোসযন েথোক িনগরত  হওয়ো  তরল, 
মল ও মূত )  এবং যখন রুমি  অথবো বোথরুম পিরষোর করোত হোব :

• FFP2 মোস ছোড়োও ওয়োন টোইম হোতোমোজো এবং জোমো ব্বহোর করুন 
• এগোলোোক ডোবল ওয়োটোরপুফ ব্োোগ  েফলুন এবং পো িদোয় েখোলো যোয় এমন বন ডোসিবোন েফলুন  
• আপনোর হোত ভোোলো কোর ধুোয় িনন । 
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