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কেরানাভাইরাস রাগ ২০১৯ (COVID-19) এখন ১১৫ রও বশী দেশ পৗঁেছ গেছ, িব ব াপী ১,২৫,০০০-এরও বিশ
লাক এই রােগ আ া এবং ায় ৫,০০০ লাক মারা গেছ।
িব া সং া(WHO) ারা বিণত িকছু সাধারন সতকতা অবল ন কের আপিন COVID -19 এ আ া হওয়ার বা
এর ছিড়েয় পরার স াবনা াস করেত পােরন।
১) ঘন ঘন আপনার হাত পির ার ক ন
সাবান এবং জল, বা অ ালেকাহল িভি ক হ া
পির ার ক ন।

ওয়াস(hand wash) িদেয় ঘন ঘন এবং ভােলাভােব আপনার হাত

কন? সাবান এবং জল বা অ ালেকাহল িভি ক হ া
হােত থাকা জীবাণুেক(Virus) মের ফেল।

ওয়াশ(hand wash) িদেয় হাত পির ার করেল তা আপনার

২) সামািজক দূর বজায় রাখুন
কািশ বা হাঁিচ হে

এমন ব ি

থেক কমপে

1 িমটার (3 ফু ট) দূর বজায় রাখুন।

কন? যখন কউ কািশ বা হাঁিচ দয় তখন তার নাক বা মুখ থেক ছাট ছাট তরল ফাটা বিরেয় আেস যার মেধ এই
জীবাণু(Virus) থাকেত পাের। আপিন যিদ খুব কাছাকািছ থােকন আর সই ব ি যিদ এই রােগ আ া হয় তাহেল
তার নাক বা মুখ থেক বেরােনা তরল ফেটা িল সােথ িমেশ থাকা COVID -19 -এর জীবাণু আপনার াস নওয়ার
সময় আপনার দেহ েবশ করেব।
৩) চাখ, নাক এবং মুখ

শ করা এিড়েয় চলুন

আপনার হােতর য কান অংশ িদেয় চাখ, নাক এবং মুখ

শ করা থেক িনেজেক িবরত রাখুন।

কন? আমােদর হাত অেনক জায়গা শ কের এবং সখান থেক এই জীবাণু আমােদর হােত আসেত পাের। হাত একবার
দূিষত হেয় গেল, এই জীবাণু হাত থেক আপনার চাখ, নাক বা মুেখর মেধ ানা িরত হেত পাের এবং সখান থেক
জীবাণু আপনার শরীের েবশ কের আপনােক অসু করেত পাের।
৪) াস

ােসর

তা অনুসরণ ক ন

িনি ত হন য আপিন এবং আপনার চারপােশর সকেল াস ােসর
তা ভােলাভােব অনুসরণ কেরেছন। অথাৎ এর
অথ হল কািশ বা হাঁিচ দওয়ার সময় আপিন আপনার মুখ ও নাক
সু বা কনুই বাঁিকেয় ঢেক রাখুন এবং তারপের
অিবলে ব ব ত সু িল ডা িবেন ফেল িদন।
কন? এই নাক মুখ থেক বেরােনা তরল ফাটা িলই জীবানু ছড়ায়। আপিন াস- ােসর
তা অনুসরণ কের
আপনার পািরপাি ক লাকজনেক ঠা া, ু এবং COVID -19 এর মত জীবাণু থেক র া করেত পারেবন।
৫) যিদ আপনার র, কািশ এবং াস িনেত সমস া হয় তাহেল তাড়াতািড় িচিকৎসা করান

আপিন যিদ অসু বাধ কেরন তাহেল বািড়েতই থা ন। আপনার যিদ র, কািশ এবং াস িনেত সমস া হয় তেব
িচিকৎসেকর পরামশ িনন এবং আেগ থেকই call ক ন। আপনার ানীয় া কতৃ পে র দওয়া িনেদশাবলী
অনুসরণ ক ন।
কন? জাতীয় ও ানীয় কতৃ পে র কােছ আপনার অ েলর পিরি িত স েক সবািধক যুেগাপেযাগী তথ থাকেব। আেগ
থেক যাগােযাগ করেল আপনার া েসবক আপনােক ত স ক িচিকৎসার িদেক পিরচািলত করেত পারেব। এ
আপনােক র া করেব এবং জীবাণু ও অন ান সং মেণর িব ার রাধ করেত সহায়তা করেব।
6) অবগত থা ন এবং আপনার া েসবকেদর দওয়া পরামশ অনুসরণ ক ন
য সম শহর এবং ানীয় জায়গায় COVID-19 ব াপকভােব ছিড়েয় পড়েছ সই জায়গা িল স েক আপ টু ডট
থা ন। যিদ স ব হয় তেব সই জায়গা িলেত যাওয়া থেক িবরত থা ন - িবেশষ কের আপিন যিদ বয় ব ি হন বা
আপনার যিদ ডায়ােব স, হাট বা ফু সফু েসর রাগ থােক।
কন? এই অ ল িলেত গেল আপনার COVID-19 এ আ া হওয়ার স াবনা বিশ থােক।
৭) বািড়েত থা ন
আপিন যিদ অসু বাধ কেরন, এমনিক যিদ মাথাব থা কের, অ
র থােক (37.3 C/99 F অথবা তার বিশ) এবং
হালকা সিদ হয় তাহেল স ূণভােব সু না হওয়া পয বািড়েতও আলাদাভােব থা ন। যিদ আপনার বাইের যাওয়ার বা
কান িকছু আনার খুব দরকার থােক যমন খাবার িকনেত যাওয়া বা অন িকছু তাহেল মুেখাশ প ন যােত আপনার
কাছ থেক অন ব ি েদর মেধ এই জীবাণু ছিড়েয় না পের।
কন? অন েদর সােথ যাগােযাগ করা থেক িবরত থাকেল এবং িচিকৎসার সুিবধা িল হণ করেল এ আপনােক ও
অন েদরেক স াব COVID-19 এবং অন ান জীবাণু িলর ারা আ া হওয়া থেক র া করেত সহায়তা করেব।
ব : প ান ইি য়া স
হ
প "দ
াইনাল ফাউে শন" িব া সং া ারা ইংেরিজেত জাির করা এই া
িনেদিশকা ম দে আঘাত া ব ি েদর জন তােদর ানীয় ভাষায় অনুবাদ কেরেছ।
কেরানাভাইরাস রাগ ২০১৯ স েক কানও সহায়তার জন ৯৫০৩০ ৭০২৩০ অথবা ৯৭৯০৯ ৩৬৮৪৪ ন র-এ দ
াইনাল ফাউে শেনর
ােসবীেদর সােথ যাগােযাগ ক ন।

