কর োনো (COVID 19) জীবোনুমুক্তক ন এবং পর রবশগত সংক্রমন র োধ
সংক্রোন্ত রনরদ েশনো বো স্ট্যোন্ডোর্ ে অপোর টং প্ররসরজও (SOP)
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15.০৩.২০২০

১। উরেশ্যঃ
১.১। রকোরির্-১৯ এ রবস্তো র োরধ পর রবশগত পর ষ্কো পর চ্ছন্নতো এবং জীবোণুর োরধ সঠিক গোইর্লোইন স ব োহ ক ো।
১.২। রসবোদোনকো ী, র োগী এবং পর দশেনকো ী স্বোস্থ্য সু রিত ক ো জন্য রন োপদ, পর ষ্কো এবং স্বোস্থ্যক পর রবশ বজোয় োখো।
২। লিযঃ
২.১। এই পদ্ধরতট জীবোনুমুক্তক ন সম্পরকেত সমস্ত স্বোস্থ্যরসবো রিরে প্ররযোজয যো র োরগ সরেহযুক্ত বো রনরিত হওয়ো রিরে
রমোকোরবলো কর ।
৩। দোরয়ত্বঃ
৩.১। দোরয়ত্ব ত কমী ো পুর ো প্ররক্রয়োট রমরন চলো জন্য দোয়বদ্ধ।
৩.২। সংরিষ্ট স্বোস্থ্যরসবো প্রশোসন উপযুক্ত স ব োহ ক ো জন্য দোয়বদ্ধ।
৪। কোয েপ্রণোলীঃ
৪.১। উপোদোন এবং স ঞ্জোমসমূহ
৪.১.১। দুই/রতন বোলরত পদ্ধরত
৪.১.২। মপ বো রমোছো কোরজ ব্যবহৃত লম্বো হোতলযুক্ত লোঠি (মরপ মোথো ন ম সুরত বো মোইরক্রোফোইবো রদরয় ততর কৃত হরত
হরব)
৪.১.৩। পর ষ্কো ক ো কোপড় বো ন্যোক ো (সুরত বো মোইরক্রোফোইবো রদরয় ততর কৃত)
৪.১.৪। জীবোণুনোশক উপোদোন রযমনঃ রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইট
৪.১.৫। গ্লোিস, গোউন, রফস মোস্ক এবং প্ররত িোমূলক পোরয় রপোশোরক মরতো ব্যরক্তগত সু িো সোমগ্রী
৪.১.৬। রিল রকট (ছরড়রয় পড়ো ত ল পদোরথ ে ব্যবস্থ্োপনো রকট)
৪.১.৭। সোধো ণ সোবোন বো রর্টো রজন্ট
৪.১.৮। হোত পর ষ্কো ক স ঞ্জোমোরদ
৪.১.৯। অযোলরকোহলসমৃদ্ধ হযোন্ড োব
৪.১.১০। রবোতল
৪.১.১১। পর ষ্কো ক কোট ে/ ট্ররল
৪.১.১২। পর ষ্কো কঃ অযোরমোরনয়োম, অযোলরকোহল (ইথোইল বো আইরসোরপ্রোপোইল) বো রলোর নযুক্ত পদোথ ে রযমন রিচ, ইম্প্রুির্
হোইররোরজন পো অক্সোইর্ ইতযোরদ
৪.১.১৩। রিচ বো িো রবহীন রর্টো রজন্ট
৪.২। জীবোনুনোশরক মোেো
৪.২.১। রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইট সমৃদ্ধ দ্রবন/সল্যযশন (রিচ)








রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইট সমৃদ্ধ সল্যযশন রযমনঃ রিরচ ৫০ গ্রোম/রলটো (৫%) রলোর ন থোরক এবং এ চূর্োন্ত ঘনত্ব
যথোক্ররম ১ গ্রোম/রলটো (১%) এবং ৫ গ্রোম/রলটো (০.৫%) রপরত এট ১:৫০ বো ১:১০ পোতলো হরত হরব। বোরনরজযকিোরব
ততর কৃত রিরচ সোধো ণত প্রোয় ১২০ গ্রোম/রলটো পর মোণ রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইরট ঘনত্ব হরয় থোরক। তোই উরেরখত
ঘনমোেো অজেন ক রত অবশ্যই রসই অনুযোয়ী তো পোতলো ক রত হরব।
আশপোরশ রয অংশগুরলো বো বো িশে ক ো হয় তো রনয়রমত পর ষ্কো পর চ্ছন্ন োখরত ঘর োয়ো জীবোণুনোশক রযমন রিরচ
পোতলো রমশ্রণ দ্বো ো পর ষ্কো ক রত হরব। ( সঠিক অনুপোরত জন্য ৯ িোগ পোরনরত ১ িোগ রিচ রমশোরত হরব।)
কযোলরসয়োম হোইরপোরলো োইরট {Ca(ClO)2} দোনো বো ট্যোবরলটগুরলোরত সোধো ণত প্রোয় ৭০% রলোর ন থোরক।
কযোলরসয়োম হোইরপোরলো োইরট দোনো বো ট্যোবরলটগুরলো দ্বো ো ততর কৃত রমশ্রণ যরদ ১.৪ গ্রোম / রল এবং ৭.০ গ্রোম / রল
অনুপোরত হয়, তরব এরত যথোক্ররম ১.১০ গ্রোম / রল এবং ৫ গ্রোম / রল উপলব্ধ রলোর ন থোকরব।
রলোর ন গ্যোস অতযন্ত রবষোক্ত। তোই রযসকল স্থ্োরন বোতোস চলোচল ক ো সুষ্ঠ ব্যবস্থ্ো রয়রছ শুধুমোে রসসকল জোয়গোয় রিচ
সং িণ এবং ব্যবহো ক রত হরব। অযোরসর্ জোতীয় দ্ররব্য সোরথ রিচ রমশোরনো যোরবনো।

৪.২.২। ইথোনল









ইথোনল এবং ২-রপ্রোপোনরল মরে একই ধ রণ জীবো জীবোণুনোশক নোশক তবরশষ্টয রযরছ। এই উপোদোনগুরলো রলরপর্যুক্ত
িোই োরস রবরুরদ্ধ সরক্রয় কোজ ক রলও রিোর রবরুরদ্ধ কোয েক নয়। রলরপর্রবহীন িোই োসগুু্রলোরত এরদ কোয েিমতো
পর বতেনশীল। সব েোরধক কোয েকোর তো জন্য এইসকল উপোদোনগুরলো পোরনরত প্রোয় ৭০% ঘনরত্ব ব্যবহো ক ো উরচত: এ
রচরয় উচ্চত বো রনম্নত ঘনত্ব জীবোণুনোশক রহরসরব কোজ নোও ক রত পোর ।
অযোলরকোহলযুক্ত জলীয় দ্রবণগুু্রলো একট বড় সুরবধো হল এ ো ব্যবহৃত স্থ্োরন রকোনও অবরশষ্টোংশ র রখ যোয় নো।
শুধুমোে অযোলরকোহল ব্যবহো নো কর , এ সোরথ অন্যোন্য এরজরন্ট রমশ্রণ ততর কর ব্যবহো ক রল তো অরধক কোয েক ী
িমতো প্রকোশ কর । রযমনঃ ৭০% অযোলরকোহরল সোরথ ১০০ গ্রোম/ রলটো ফমেোলরর্হোইরর্ এ রমশ্রণ এবং ২ গ্রোম
/রলটো রলোর নযুক্ত অযোলরকোহল।
ইথোনরল ৭০% জলীয় দ্রবণ ত্বরক ব্যবহো সম্ভব। রসই সোরথ কমেস্থ্রল আশপোশ, ল্যোব রটর রবরে, বোরয়োরসফট
কযোরবরনরট এবং রচরকৎসো কোরজ ব্যবহৃত রছোট রছোট যন্ত্র পর ষ্কো কোরজ ব্যবহো ক ো রযরত পোর ।
ইথোনল ব্যবহোর ত্বক শুষ্ক হরয় থোরক রবধোয় এ সোরথ প্রোয়শই ত্বক রকোমলকো ী উপোদোন রমরশ্রত ক ো হয়।
রযসকল জোয়গোয় হোত রধোয়ো জন্য সুরবধোজনক স্থ্োন রনই সোধো ণত রসখোরন অযোলরকোহল রিরিক হযোন্ড োব ব্যবহো
ক রত বলো হয়।

৪.৩। স্থ্োনীয় পর রবশ পর ষ্ক ণ
৪.৩.১। রমরে পর ষ্কো







োখো পদ্ধরত

দুই বোলরত পদ্ধরত (রনয়রমত পর ষ্কোর জন্য); একট বোলরতরত রযরকোন পর ষ্কো ক বো রর্টো রজন্ট রনরত হরব এবং অপ
বোলরতরত পোরন।
রতন বোলরত পদ্ধরত (জীবোণুনোশক রহরসরব); একট বোলরতরত রযরকোন পর ষ্কো ক বো রর্টো রজন্ট রনরত হরব, একট
বোলরতরত পোরন এবং আর ক বোলরতরত রযরকোন জীবোণুনোশক উপোদোন থোকরব।
মোেোরতর ক্ত দূরষত স্থ্োন এবং বস্তুরক অরধকহোর পর ষ্কো োখরত হরব।
রয স্থ্োনগুরলো বো বো িশে ক ো হয় তো পর ষ্কো োখরত হরব।
স ব োহ পয েোপ্ত রয়রছ রকনো তো রদখো জন্য প্রোথরমক সোইট মূল্যোয়ন পর চোলনো ক রত হরব, রয রকোনও সমস্যো সমোধোন
বো রকছু প্ররতস্থ্োপন ক ো প্ররযোজন রকনো তো লিয োখরত হরব।
পর ষ্কো স্থ্োন হরত পয েোয়ক্ররম ময়লো স্থ্োন পর ষ্কো ক ো; অরধক ময়লো স্থ্োন পর ষ্কো ক ো পূরব ে পর ষ্কো স্থ্োনগুরলো আরগ
পর ষ্কো ক রত হরব রযন জীবোণু নো ছড়োয়।





উচ্চস্থ্োন হরত রনচুস্থ্োন পর ষ্কো ক ো; রমরে পর ষ্কোর
পর ষ্কো কোরয ে একট রনরদ েষ্ট রনয়ম রমরন চল্যন।
দ্রুত শ ী পর ষ্কো করুন।

পূরব ে বোতোস িশে কর এমন স্থ্োনগুরলো আরগ পর ষ্কো ক রত হরব।

৪.৩.২ র োগীরদ রসবো জোয়গো এবং স ঞ্জোরম জীবোণুমুক্তক ণঃ
 রযখোরন র োগীরদ রসবো রদওয়ো হয় এবং যো প্রোয়ই িশে হয় রসসব জোয়গো পর ষ্কো এবং সংক্রমণমুক্ত করুন।
 প্রথরম পর ষ্কো ক ো জন্য সোবোন বো রর্টো রজন্ট যো আম ো ঘর ব্যবহো কর তো ব্যবহো ক রত হরব। তো প ধুরয়
রফলো প , রনয়রমত ঘর ব্যবহৃত জীবোনুনোশক ০.৫% রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইট (রযমন ৫০০০ রপএম সমতুল্য বো ৯
িোগ পোরন সোরথ ১ িোগ রিচ) প্ররয়োগ ক রত হরব।
 পর ষ্কো এবং সংক্রমণমুক্ত ক রত প্ররশরিত ও দি রলনো / পর চ্ছন্নতোকমী রনরয়োগ করুন।
 সংক্রমণমুক্তক রন পদ্ধরত এ ব্যোপোর আরগই তোরদ প্ররশিণ রদন এবং জীবোনুনোশক পদ্ধরত তদো রক করুণ।
 পর ষ্কো এ কোজ শুরু ক ো আরগ যথোযথিোরব ব্যরক্তগত সু িো উপক ন (PPE) পর ধোন করুন।
 রর্টো রজন্ট ও পোরন রদরয় রযসব জোয়গো সংক্রমণমুক্ত ক রত হরব তো পর ষ্কো করুন।
 জীবোনুনোশক এমন রবোতরল োখরত হরব রযন রবোতল রচরপ রচরপ (Squeeze Bottle) জীবোনুনোশক ঢোলো / রব ক ো
যোয়।
 পয েোপ্ত সময় রনন যোরত জীবোণুনোশক সঠিকিোরব কোজ কর ।
 একবো ব্যবহো ক ো যোয় বো সোবোন পোরন শুরষ রনয় এমন কোপড় দ্বো ো খুবই যত্ন সহকোর পোরন অরিদ্য জোয়গো পর ষ্কো
করুন।
 ঘর ব্যবহোর রর্টো রজন্ট/সোবোন ও পোরন বো কোপড় রধোয়ো রমরশন দ্বো ো ৬০ রথরক ৯০ রর্রগ্র তোপমোেোয় র োগী কোপড়,
রবছোনো চোদ এবং ব্যবহৃত গোমছো পর ষ্কো করুন, এবং সম্পূণ েিোরব শুরকরয় রফল্যন। দূরষত বো ময়লো কোপড়গুরলোরক
কোপড় রধোয়ো ব্যোরগ রিত োখুন। রধোয়ো ব্যোগ কখনই োঁকোরবন নো যোরত দূরষত পদোথ ে রব হরয় তো শ ী অথবো অন্য
রকোন কোপড় দূরষত ক রত নো পোর
 রযসব জোয়গো স োরনো সম্ভব/পোরন প্ররবশ ক রত পোর এমন জোয়গো (permeable surface) তো সর রয় রফল্যন বো
পর বতেন করুন অথবো ০.০৫%(৫০০ রপরপএম) রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইর্ এ ৩০ রমরনট রিরজরয় োখুন
 জোয়গোট শুকোরনো জন্য সময় রদন এবং আবো রিজো কোপড় রদরয় পর ষ্কো করুন
 ব্যবহোর প গ্লোিস অথবো হোতরমোজো সোবোন পোরন রদরয় পর ষ্কো করুন এবং ০.৫% রসোরর্য়োম হোইরপোরলো োইর্ দ্রবণ
রদরয় জীবোণুমুক্ত করুন। একবো ব্যবহো উপরযোগী গ্লোিস অথবো হোতরমোজো (রযমন- nitrile বো latex) প্ররতবো
ব্যবহোর প রফরল রদন। উপযুক্ত জোযগোয রফল্যন। হোতরমোজো বো গ্লোিস ব্যবহোর আরগ এবং পর হোত িোরলোিোরব
পর ষ্কো করুন।
৪.৪ পোে রথরক রকছু পর রগরল তো পর স্কোর

পদ্ধরতঃ

৪.৪.১ রকোন জীবোণু সংক্ররমত যন্ত্রপোরত বো ত ল পরড় রগরল তো রনম্ন উপোরয় পর ষ্কো করুন।
 জোয়গোট রথরক সর যোন এবং রসট সীমোনো রনধ েো ণ করুণ। (demarcate it)
 হোতরমোজো এবং ব্যরক্তগত সু িো কোপড় রযমন জুতো কোিো , মুখ এবং রচোরখ িো উপোদোন ইতযোরদ পর ধোন
করুণ।
 রয জোগোয় সংক্ররমত ত ল বো যন্ত্রপোরত পরড় রগরয়রছ তো কোপড় অথবো কোগরজ রতোয়োরল রদরয় রঢরক রদন যোরত
তো ত ল শুরষ রনরত পোর
 প্রশরমত রর্টো রজন্ট (neutral detergent) এবং পোরন রদরয় পর ষ্কো করুন










এ প যথোযথ জীবোনুনোশক কোপরড় রতোয়োরল উপ এবং ঐ জোয়গোয় চো পোরশ ছরড়রয় রদন (সোধো নত, ৫%
রিচ দ্রবণ যরথষ্ট, তরব জীবোণু সংক্ররমত ত ল পদোথ ে যরদ উরড়োজোহোরজ মরে পর , তরব রসরিরে এরমোরনয়োম
সমৃদ্ধ (quaternary ammonium) জীবোনুনোশক ব্যোবহো ক রত হরব)
ঐ জোয়গোয় বোইর রদরক রকনো ো ব োব প্রথরম জীবোণুনোশক ছরড়রয়রদন এবং ধীর ধীর রকরে রদরক রদন
৩০ রমরনট সময় রনন পর ষ্কো হরত। এ প জোয়গোট পর ষ্কো কর রফল্যন
যন্ত্রট যরদ িোঙ্গো কোরচ খন্ড হয় বো ধো োরলো রজরনস হয় তোহরল খুব সোবধোরন সোরথ সোরথ উপযুক্ত যন্ত্র রযমন
র্োস্ট্প্যোন বো শক্ত কোর্ ে রবোর্ ে ব্যবহোর মোেরম তুরল রনন এবং রনরদ েষ্ট জোয়গোয় (puncture
resistant container) রফল্যন এবং িস্মীক ন/পুরড় রফলো (incineration) জরন্য পোঠিরয়
রদন।
প্ররয়োজরন উপর োক্ত পদ্ধরতট পুন োবৃরি কর জোয়গোট পর ষ্কো ক রত পোর ন
জোয়গোট পর ষ্কো ক ো প তো রনরদ েষ্ট ফরমে রলরপবদ্ধ করুন এবং কর্তেপিরক অবরহত করুণ রয জোয়গোট
জীবোণুমুক্ত ক ো হরয়রছ

৪.৫ অযোম্বুরলন্স জীবোণুমুক্তক ণঃ

৪.৫.১ স্থ্োন রনণ েয ক ো
 অযোম্বরু লন্স জীবোণুমুক্ত ক ো জন্য রখোলোরমলো স্থ্োরন পর বরতে এমন হল/প্ররকোষ্ঠ রনধ েো ণ করুণ রযখোরন পয েোপ্ত
বোতোস চলোচরল ব্যবস্থ্ো রয়রছ।
 যো ো জীবোণুমুক্ত ক রব তোরদ জন্য এবং সব েসোধো রণ জন্য রন োপিো সম্বরলত একট রনরদ েষ্ট রনয়ম নীরত ততর
করুন
 সংক্রমণমুক্ত জোয়গো রনধ েো রণ রিরে বজেয ব্যবস্থ্োপনো, রন োপিো, সব েসোধো রণ অনুভূরত এবং রমরর্য়ো
দৃরষ্টিরঙ্গ প্ররত লিয োখুন
 পর রবরশ রকোন িরত ক রব রকনো রস রবষরয় লিয োখুন। অবস্থ্োরন উপ রিরি কর , এমন জোয়গো রনধ েো ণ
ক ো উরচত রযখোরন পর রবরশ উপর িরতক প্রিোব প্ররতর োধ ক ো যোয়।
 অযোম্বরু লরন্স চো পোরশ রবরিন্ন জোয়গো দূষরণ মোেো উপ রিরি কর লোল বো গ ম(Hot), হল্যদ বো উষ্ণ
(Warm )এবং সবুজ বো ঠোন্ডো (Cold) রজোন রহসোরব রনধ েো ণ এবং রচরিত করুন যোরত বুেো যোয় প্ররবরশ
পূরব ে ব্যোরক্তগত সু িো উপক ন (PPE) প্ররয়োজন হরব









৪.৫.২ পর ষ্কো ক ো পূরব েঃ
র োগী রসবো দোনকো ী ো (দূরষত PPE পর রহত অবস্থ্োয়) সকল যন্ত্রপোরত, কোপড় এবং বজেয গোরড় তযোগ ক ো
পূরব েই গোরড় রথরক সর রয় রনরবন। তো Hot বো লোল রচরিত জোয়গোরত োখরবন। ( অযোম্বুরলন্স জীবোণুমুক্তক রন
রিরে, Warm বো হল্যদ জোয়গো রনধ েো ণ কর রসখোরন বজেয রোম/ব্যোর ল োখো রযরত পোর রযখোরন Hot বো লোল
রচরিত জোয়গোয় প্ররবশ নো কর ই স োসর বজেয সম্বরলত ব্যোগ োখো যোয়।
সকল বজেয রযমন ব্যোরক্তগত সু িো উপক ন (PPE), রমোছো জন্য ব্যবহৃত সকল কোপর্রচোপর্ জীবোনুযুক্ত
পদোথ ে রহরসরব রচরিত ক রত হরব এবং তো ধবংস বো পুড়োরনো জন্য সতকেতো সহকোর পুটুরল/ ব্যোগিরতে ক রত
হরব
ব্যোরক্তগত সু িো উপক ন (PPE) পর ধোনপূব েক রোইিো অথবো তো সহরযোগী গোড়ীট রয জোয়গোটুকু ব্যবহৃত
হয় রসটুকু পর ষ্কো এবং জীবোণুমুক্ত ক ো জন্য দোরয়ত্বশীল থোকরব। এক রথরক দুইজন পর ষ্কো ক রব এবং
জীবোণুমুক্ত ক রব। ব্যোরক্তগত সু িো উপক ন (PPE) পর রহত র্ততীয়জন তো পয েরবিণ ক রব এবং প্ররয়োজন
হরল সোহোয্য ক রব।
পর চ্ছন্ন বোরহনী রনরদ েষ্ট রনয়ম অনুযোয়ী ব্যোরক্তগত সু িো উপক ন (PPE) পর ষ্কো ক রব



যরদ রকোন জোয়গোয় র োগী শ ীর রকোন ত ল দ্বো ো দূরষত হরয়রছ দৃশ্যমোন হয় তো আরগ পর ষ্কো ক রত হরব।
এরিরে ত ল রশোষণ ক ো জন্য রশোষণকো ী পদোথ ে ব্যবহো ক ো পূরব ে রনবরিত (EPA-registered)
জীবোণুনোশক দ্বো ো রযখোরন উপযুক্ত সময় রদরত হরব যোরত তো জীবোনুমুক্ত হয়

৪.৫.৩ পর ষ্কো ও জীবোণুমুক্ত ক ন











অযোম্বরু লরন্স রঢোকো পথ রথরক পর ষ্কো ক ো শুরু ক রত হরব এবং ধীর ধীর অপর ষ্কো জোয়গোয় রযরত
হরব। এিোরব পর চ্ছন্নতোকমী ো সবসময় পর চ্ছন্ন থোকরব রযরহতু তো ো অযোম্বুরলরন্স একরদক (প্ররবশ মুখ)
রথরক পর স্কো ক রত ক রত আর ক মুখ রদরয় রব হরব।
রকোম্পোরন রনরদ েশনো রমোতোরবক ই রপ এ র রজস্ট্ো কৃত জীবোণুনোশক গুরলো রমশ্রন করুন। সকল পদোরথ ে
জন্য রনরদ েরশকো রদওয়ো থোকরব রকিোরব পর ষ্কো এবং জীবোণুনোশক ক রত হরব। রযমন জীবোনুমুক্ত হওয়ো
জন্য, জীবোণুনোশক রদওয়ো প কতিণ সময় জোয়গোট রিজো থোকরত হরব (dwell time)
একবো ব্যবহো কর রফরল রদওয়ো যোয় এমন কোপড় রদরয় গোরড় সকল স্থ্োন পর ষ্কো করুন
সকল জোয়গো বো তল রথরক দৃশ্যমোন সব ময়লো পর ষ্কো কর রফল্যন
জোয়গোট রনরদ েষ্ট সমরয় জন্য (dwell time) রিজো অবস্থ্োয় র রখ রদন যোরত জীবোনুমুক্ত হওয়ো
সুরযোগ পোয়। যরদ প্ররয়োজন হয় উপর পদ্ধরতট আবো ব্যবহো ক রত পোর ন
পর ষ্কো ক ো প আপনো কোপড়ট খুরল রনরদ েষ্ট ব্যোরগ র রখ রদন। কোপড়ট বোরয়োহযোজো র্ (Bio
Hazzard) ব্যোরগ োখুন।
এযোম্বুরলরন্স এ বোরহ পোরশ সম্ভোব্য সকল সংক্রোরমত অংশ রযমন প্ররবশ মুরখ হোতল এবং রযরকোন
জোয়গো জীবোনুমুক্ত ক ো লরিয হোত দ্বো ো (Manually) মুছুন। এযোম্বুরলরন্স এ বোরহ পোরশ সম্পূণ ে
অংশ জীবোনুমুক্ত ক ো উরেযরশ্য রমোছো প্ররয়োজন রনই।


৪.৫.৪। অযোম্বুরলন্স পর ষ্কো ক ো প , পুন োয় ব্যবহো রযোগ্য রচরকৎসো স ঞ্জোম পর ষ্কো করুন




উপর উরেরখত প্ররক্রয়োট ব্যবহো কর রচরকৎসো কোরজ প্রস্তুরতকৃত রকন্তু অব্যবহৃত স ঞ্জোরম বোইর
অংশ জীবোণুমুক্ত ক রত হরব (সু িোমূলক ব্যোরগ রিতর র রখ)।
যরদ ট্রোনরজরট রকোনও প্ররত িোমূলক ব্যোগ রথরক স ঞ্জোমগুরল স োরনো হরয় থোরক, তরব রসই স ঞ্জোমগুরল
পুনঃমূল্যোয়নণ ক রত হরব সঠিকিোরব পর ষ্কো এবং জীবোণুমুক্ত ক ো যোয় রকনো তো রনধ েো ণ ক রত।

৪.৫.৫। পর ষ্কো এবং জীবোণুমুক্তক ণ কোজ রশষ হরয় রগরল, এই কোরজ ব্যবহৃত সমস্ত বজেযগুরলোরক সংক্রোমক বজেয

রহসোরব পৃথক কর সংগ্রহ এবং প্যোরকজ ক রত হরব।
৪.৫.৬। সংস্থ্ো রপ্রোরটোকল অনুসোর এবং রবিোরগ স্থ্োনীয় ও রফর্োর ল রবরধরবধোন অনুযোযী সমস্ত সংক্রোমক বজেয
পদোথ ে "এ" নোরম রচরিত কর ধ্বংস ক রত হরব।
৪.৫.৭। রচকরলস্ট্ অনুযোয়ী রপরপই অপসো ণ ক রত হরব। র্ততীয় ব্যরক্ত রযরন রকোল্ড রজোরন রছরলন (রকোল্ড রজোন
বলরত এমন একট অেল রহসোরব রবরবচনো ক ো হয় যো র োগজীবোণু মুক্ত এবং ঝরুঁ কপূণ ে নয়। এই অেরল অবস্থ্োনকো ী
ব্যরক্তরদ রপরপই পড়ো দ কো রনই, শীত অেল হওয়োয় রকোল্ড রজোন রনরজই একট রপরপই এলোকো রহসোরব কোজ
কর ।) রতরন র্রফং বো রপরপই রখোলো রপ্রোরটোকল অনুসোর তদো রক ক রবন।

