
সেবাকর্মীদের জন্য নন্দেে শাবলী - 

 র্মুখাবরণ – সফাকভীযা চিচকৎায কাজে ফযফহৃত চি-স্তযীয় ভখুাফযণ জে অুস্থ সযাগীয রুজভ প্রজফ কযজফন। 
ভখুাফযজণয াভজনয চিজকয অংজ সকানবাজফ স্পশ কযজফন না । মচি ভখুাফযণ সকানবাজফ চবজে ফা ভয়রা জয় চগজয় 
থাজক, তজফ জে জে াজে চনজত জফ। 

 সফাকভীযা তাজিয চনজেয ভখু, নাক ও সিাজখ াত সিজফন না। 
 সফাকভীযা আক্রান্ত ফযচিজিয / ফযচিয াচযাজশয ংস্পজশ আায যই াত বারবাজফ ধুজত জফ। 
 খাফায ফানাজনা, খাওয়া, সৌিারজয় মাওয়ায আজগ ও জয ফা মখনই াত ভয়রা জয়জে ভজন জফ, াত সধায়া প্রজয়ােন। 

াফান েজর কভজে 40  সজকন্ড াত ধুজত জফ । অযারজকার মুি যাচনটাইোয ফযফায কযা সমজত াজয । মচি 
াজত ভয়রা না সরজগ থাজক। 

 াফান চিজয় াত সধাফায য, কাগজেয নযাচকজন াত ভজুে নযাচকন ভয়রা সপরায াজি সপরনু। নযাচকন না থাকজর, 
চযষ্কায কাজে াত ভেুুন ও চবজে কাে আফায ফযফায কযজফন না। 

 আক্রান্ত বযনির েংস্পদশে  এদল – আক্রান্ত ফযচিয সিয চফজল কজয রারাযজয ংস্পজশ আা সথজক চফযত থাকুন। 
আক্রান্ত ফযচিয ংস্পজশ আায ভয় াজত িস্তানা ফযফায করুন। িস্তানা ো ও সখারায ভয় াত ধুজয় সনজফন। 

 আক্রান্ত ফযচিয ফযফহৃত ফস্তু সমভন চগাজযট, ফান, ানীয়, ফযফহৃত সতায়াজর ও চফোনায িািয প্রবৃচত স্পশ কযজফন 
না। 

 আক্রান্ত ফযচিয ঘজয খাফায াঠিজয় চিজত জফ। 

 আক্রান্ত ফযচিয ফানি িস্তানা জে াফান েজর ধুজত জফ। ফানি ুনযায় ফযফায কযা সমজত াজয। িস্তানা 
সখারায য াফানেজর াত ধুজত জফ। 

 আক্রান্ত ফযচিয োভাকাে, চফোনাি ফা ঘয চযষ্কায ক্রায ভয় নিস্তরীয় নিনকৎেক দ্বারা বযবহৃত র্মুখাবরণ ও 
িস্তানা ফযাফায আফচযক । িস্তানা সখারা ও োয ভয় াত সধায়া িযকায। 

 আক্রান্ত ফযচি মাজত উজেচখত চিচকৎা ফযফস্থা সভজন িজরন তা সিখাও সফাকভীজিয কতশ ফয। 
 প্রজতক সফাকভী এফং সরাকেন মাযা আক্রান্ত ফযচিজিয ংস্পজশ আজেন তাজিয চনজেজিয যীজয COVID-19  চফচবন্ন 

উগশ (জ্বয / চিশ- কাী / শ্বাকষ্ট) ভজে জিতন থাকজত জফ। 

সরাগীদের জন্য নন্দেে শাবলী-  

 সযাগীযা ফভয় চিস্তযীয় চিচকৎক দ্বাযা ফযফহৃত ভখুাফযণ জে থাকজফন। প্রচত ৮ ঘণ্টা আন্তয ভখুাফযণ াজে সপরজত 
জফ। ভখুাফযণ মচি ভয়রা জয় ফা চবজে মায়, তজফ তা জে জে াজে সপরজত জফ।  

 ভখুাফযণ সপজর সিফায আজগ 1%  সাচিয়াভ াইজাজলাযাইি দ্রফজণ ধুজয় েীফাণ ূভিু কযজত জফ। 
 সযাগীযা আরািা ঘজয থাকজফন এফং ফাচেজত ফয়স্ক ফযাচি মায উচ্চিা, াজটশ য সযাগ অথফা সযিজনয ভযা যজয়জে 

তাজিয িজূয যাখজফন। 

 সযাগীযা চফশ্রাভ সনজফন এফং প্রিুয ের খাজফন 

 সযাগীযা শ্বা চক্রয়া সক ির যাখজফন 

 াত ফায ফায াফান েজর কভজে ৪০ সজকন্ড ধুজত জফ ফা অযারজকার মুি যাচনটাইোয ফযফায কযজত জফ। 
 চনজেয ফযফামশ চেচনি আজনযয াজথ ফযাফায কযজফন না 
 সেয ভজধয োয়গা গুচর মা ফাজয ফাজয স্পশ কযা য সমভন সটচফজরয উয, িযোয াতর 1%  সাচিয়াভ াইজাজলাযাইি 

দ্রফজণ ধুজয় েীফাণ ূভিু কযজত জফ। 

 চিচকৎক এয চনজিশ অনুাজয ওলুধ সখজত জফ। 

 সযাগীয চনজেয াযীচযক অফস্থা চনয়চভত রেয যাখজফন। সমভন সযাে সিজয তাাভািা সিখা ইতযাচি। মচি উগশ ফাজে 
তজফ জে জে িািাযজয নেজয আনজফন। 

 

 


