
 

 

 

 

 

COVID-19 আক্রান্ত সন্দেহজনক র াগী যা  মৃদু সংক্রমণ  ন্দেন্দে, এবং 

COVID-19 আক্রান্ত র াগী যা  আ  হাসপাতান্দে থাকা  প্রন্দোজন রনই তান্দে  জন্য প্রন্দযাজয 

(ববশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া ও বসবিবস, আন্দমব কা- এ  বনন্দে েশনা অনুযােী পব মাবজেত ) 

 

Home care for patients with COVID-19 presenting with mild 

symptoms  

প্রথম সংস্ক ণ 
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ভূবমকা 

যবে রকান্দনা ব্যবি  জ্ব  (১০০° ফান্দ নহাইট/ ৩৮° রসেবসোস এ  রববশ)/ কাবশ/ সবে ে / গো ব্যথা / শ্বাসকষ্ট 

ইতযাবে থান্দক এবং বতবন  ববগত ১৪ বেন্দন  মন্দে ববন্দেশ ভ্রমণ অথবা উি সমেসীমা  মন্দে বনবিত/সম্ভাব্য 

COVID-19 আক্রান্ত র াগী  সংস্পন্দশ ে এন্দস থান্দকন, তন্দব ঐ ব্যবি COVID-19 আক্রান্ত ‘সন্দেহজনক 

র াগী’ বহন্দসন্দব ববন্দববিত হন্দবন।  

ববশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া-  বনন্দে েশনা অনুযােী COVID-19 আক্রান্ত হন্দেন্দে এমন সন্দেহ্জনক র াগীন্দে  পৃথক কন্দ  

তান্দে  বিবকৎসা ও মবনটব ং হাসপাতান্দে হওো উবিৎ। বিবকৎসান্দসবা অপ্রতুে অথবা র াগী যবে হাসপাতান্দে 

থাকন্দত  াবজ না হে ইতযাবে রেন্দে এ সকে র াগীন্দে  বাড়ীন্দত স্বাস্থ্যন্দসবা/পব িয ো  ববষেটি ববন্দবিনা ক া 

রযন্দত পান্দ । 

র াগী  যবে মৃদু উপসগ ে থান্দক (অল্প জ্ব , কাবশ, গান্দে ব্যথা ,সবে ে, গো ব্যথা থাকন্দে) এবং রকান ববপে বিহ্ন- 

(শ্বাসকষ্ট, অবতব ি কফ, কাবশ  সান্দথ  ি যাওো, িােব ো এবং/অথবা ববম, ববম ববম ভাব, মানবসক অবস্থ্া  

পব বতেন- বনন্দেজভাব, র ান্দ   বভত  থাকা ইতযাবে) না থান্দক; এবং অন্যান্য েী েন্দমোেী অসুস্থ্তা (রযমন- 

শ্বাসতন্ত্র বা হৃেন্দ ান্দগ  সমস্যা, র াগ প্রবতন্দ াধ েমতা দুব েে কন্দ  এমন অসুস্থ্তা) না থান্দক, তন্দব তা া বাড়ীন্দত 

স্বাস্থ্যন্দসবা/পব িয ো রপন্দত পান্দ ন।  

যান্দে  আ  হাসপাতান্দে থাকা  প্রন্দোজন রনই, তান্দে  জন্য-ও একই নীবত প্রন্দযাজয। স্বাস্থ্যকমী া রফান্দন অথবা, 

সম্ভব হন্দে, বাড়ীন্দত বগন্দে তান্দে  বতেমান শা ীব ক অবস্থ্া ও উপসন্দগ ে  অবনবত হন্দে বকনা র োঁজ  ব  বনন্দবন।  

 

 

 

 

 

 

    



 

র াগীন্দে  জন্য বনন্দে েশনা 

• আপনা  উপসগ েগুন্দো সতকেতা  সান্দথ র োে করুন  

✓ জ্ব  থাকন্দে বনেবমত তাপমাো পব মাপ করুন। 

✓ যবে নতুন উপসগ ে রে া রেে বা আন্দগ  উপসন্দগ ে  অবনবত হে (রযমন- শ্বাসকষ্ট রে া রেে), 

তন্দব প্রথন্দম ১৬২৬৩৩৩৩/ হটোইন রটবেন্দমবিবসন / Doctors Pull App ইতযাবে  

মােন্দম অবত দ্রুত রটবেন্দফান্দন রযাগান্দযাগ ক ন্দবন। 

✓ আপনা  পূন্দব েই জানা  প্রন্দোজন হন্দে বিবকৎসন্দক  প ামশ ে বনন এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পন্দকে 

রজন্দন বনন। 

 

• যবে নতুন উপসগ ে রে া রেে বা আন্দগ  উপসন্দগ ে  অবনবত হে 

বিবকৎসন্দক /স্বাস্থ্যন্দসবা প্রোনকা ী  কান্দে যাওো  পূন্দব ে তান্দে  সান্দথ রফান্দন রযাগান্দযাগ করুন  এবং 

আপবন রয COVID-19 এ আক্রান্ত সন্দেহভাজন র াগী তা জানান। আপবন পূন্দব েই জানান্দে অন্য সুস্থ্ 

ব্যবি া রযন আক্রান্ত না হে/সংস্পন্দশ ে না আন্দস এ ব্যাপান্দ  স্বাস্থ্যন্দসবা প্রোনকা ী  পন্দে সাবধানতা 

অবেম্বন ক া সম্ভব হন্দব। 

 

• আপবন স্বাস্থ্যন্দকন্দে/বিবকতসন্দক  কান্দে যাওো  সমে বনন্দনাি সতকেতা অবেম্বন করুন 

✓ ভ্রমন্দণ  সমে এবং স্বাস্থ্যন্দকন্দে প্রন্দবন্দশ  পূন্দব ে মুন্দ  মাস্ক ব্যবহা  করুন। 

✓ গণপব বহন ব্যবহা  রথন্দক বব ত থাকুন; সম্ভব হন্দে এযামু্বন্দেন্স/বনজস্ব পব বহন ব্যবহা  কন্দ  

সাস্থ্যন্দকন্দে যান্দবন এবং যাোকােীন সমন্দে পব বহন্দন  জানাো র াো  াখুন।  

 

• হোঁবি কাবশ রেওো  সমে বনন্দনাি সতকেতা অবেম্বন করুন 

✓ হোঁবি কাবশ  সমন্দে টিসুয রপপা /রমবিন্দকে মাস্ক/কাপন্দড়  মাস্ক ব্যবহা  করুন। এগুন্দো না 

থাকন্দে বাহু  ভোঁন্দজ মু  ও নাক রেন্দক হোঁবি কাবশ বেন, এ  পন্দ  সাবান বেন্দে ভাে কন্দ  হাত 

ও মু  ধুন্দে রফলুন। 

✓ টিসুয রপপা  ও রমবিন্দকে মাস্ক ব্যবহান্দ   প  োকনাযুি ববন্দন রফলুন। 

✓ কাপন্দড়  মাস্ক ব্যবহা  ক ন্দে কাপড় কািা সাবান/গুড়া সাবান বেন্দে কাপড়টি পব ষ্কা  কন্দ  

রফলুন। 

 

• ব্যবিগত ব্যবহায ে সামগ্রী ব্যাবহান্দ   সতকেতা 

✓ আপনা   াওো  ততজসপে রযমন- থাো, গ্লাস, কাপ ইতযাবে, রতাোন্দে, ববোনা  িাে  

ইতযাবে অন্য কান্দ া সান্দথ ভাগাভাবগ কন্দ  ব্যবহা  ক ন্দবন না। 

✓ এ সকে বজবনসপে ব্যবহান্দ   প  সাবান-পাবন বেন্দে ভান্দোভান্দব পব ষ্কা  কন্দ  রফলুন।  

 

 



• আইন্দসান্দেশন ক ন রশষ হন্দব? 

✓ COVID-19 আক্রান্ত সন্দেহজনক র াগী/র াগী  সংস্পন্দশ ে আসা ব্যবি ততবেন পয েন্ত 

বাড়ীন্দত আইন্দসান্দেশন্দন থাকন্দবন যতবেন তান্দে  রথন্দক অন্যন্দে  সংক্রমন্দণ  

(secondary transmission) আশঙ্কা থান্দক।  

✓ এ পয েন্ত পাওো তথ্য-উপান্দত্ত  বভবত্তন্দত এ সমেসীমা ১৪ বেন। বিবকৎসন্দক  বসদ্ধান্ত অনুযােী 

এ সমেসীমা রবশী হন্দত পান্দ । বিবকৎসন্দক  বসদ্ধান্তমন্দত একজন হন্দত অন্যজন্দন  

আইন্দসান্দেশন- এ  সমেসীমা আোো হন্দত পান্দ ।  

 

•  আইন্দসান্দেশন্দন/পৃথকীক ণ থাকাকােীন সমন্দে যা ক ন্দত পান্দ ন- 

✓ COVID-19 সম্পন্দকে বববভন্ন মােন্দম হােনাগাে তথ্য রযমন- DGHS, WHO, 

US-CDC, IEDCR এ  ওন্দেবসাইন্দট সংক্রান্ত হােনাগাে তথ্য রপন্দত পান্দ ন। 

✓ পব বা  ও বন্ধু-বান্ধন্দব  সান্দথ রফান/রমাবাইে/ইন্টা ন্দনন্দট  সাহান্দে রযাগান্দযাগ  াখুন। 

✓ বশশুন্দক তা  মত কন্দ  রবাঝান এবং পয োপ্ত র ো  সামগ্রী বেন্দে তান্দক সংস্পশে রথন্দক দূন্দ  

 াখুন। র েনাগুন্দো জীবাণুমুি  াখুন। 

✓ আপনা  তেনবেন রুটিন, রযমন-  াওো, হােকা ব্যাোম ইতযাবে রমন্দন িলুন। 

✓ সম্ভব হন্দে বাসা রথন্দক অবফন্দস  কাজ ক ন্দত থাকুন। 

✓ মনন্দক প্রফুল্ল কন্দ  এমন কাজ করুন। এই সমেন্দক সুন্দযাগ বহন্দসন্দব কান্দজ োগান, সাধা ণত 

যা ক া  অবস  হে না- বই পড়া, গান রশানা, বসন্দনমা রে া অথবা উপযু েি বনেমগুন্দো  সান্দথ 

পব পন্থী নে এমন রয রকান ববন্দনােনমূেক কান্দজ বনন্দজন্দক সমৃ্পি করুন বা ব্যে  াখুন। 

 

পব িয োকা ীন্দে  জন্য বনন্দে েশনাবেী 

✓ বতেমান্দন সুস্থ্ আন্দেন এবং যা  উবল্লব ত উপসগ েসমূহ রনই, এমন একজন বনবে েষ্ট ব্যবিন্দক পব িয োকা ী 

বহন্দসন্দব বনন্দোবজত ক া রযন্দত পান্দ । 

✓ সন্দেহজনক র াগী  সান্দথ রকান  বনষ্ঠ/অবতবথন্দক রে া ক ন্দত বেন্দবন না। 

✓ পব িয োকা ী বননবেব ত রয রকান কাজ ক া  প  প্রবতবা  সাবান বেন্দে কমপন্দে ২০ রসন্দকন্ড দুই 

হাত পব ষ্কা  ক ন্দবন- 

    

➢ র াগী  সংস্পন্দশ ে এন্দে বা তা   ন্দ  ঢুকন্দে  

➢  াবা  তত ী  আন্দগ ও পন্দ  

➢  াবা  আন্দগ  

➢ টেন্দেট ব্যবহান্দ   পন্দ   

➢ গ্লাভস প া  আন্দগ ও র াো  পন্দ  

➢ য নই হাত রেন্দ  রনাং া মন্দন হে 

 

 



✓ র াগী পব িয ো  সমন্দে এবং র াগী  মে-মূে বা অন্য বজেয পব ষ্কান্দ   সমন্দে একবা  ব্যবহা ন্দযাগ্য 

(বিসন্দপান্দজবে) রমবিন্দকে মাস্ক বা গ্লাভস ব্যবহা  করুন।  াবে হান্দত র াগী বা ঐ  ন্দ   রকানবকছু 

স্পশে ক ন্দবন না।  

✓ র াগী  ব্যবহৃত বা র াগী  পব িয োে ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস, টিসুয ইতযাবে অথবা অন্য বজেয র াগী  রুন্দম 

 া া োকনা যুি মেো  পান্দে  াখুন। রকান্দনা বজেয উন্মিু স্থ্ান্দন না রফন্দে পুবড়ন্দে রফলুন।  

✓  ন্দ   রমন্দঝ, আসবাবপে, টেন্দেট ও বাথরুম প্রবতবেন অন্তত একবা  বনন্দি  বনেন্দম পব ষ্কা  করুন। 

পব ষ্কান্দ   জন্য ১ বেটা  পাবন  মন্দে ২০ গ্রাম (২ রটববে িামি পব মান) বিি বমবশন্দে দ্রবণ তত ী 

করুন এবং ঐ দ্রবণ বেন্দে উি সকে স্থ্ান ভান্দোভান্দব মুন্দে রফলুন। তত ীকৃত দ্রবণ সন্দব োচ্চ ২৪  ণ্টা 

পয েন্ত ব্যবহা  ক া যান্দব । রযসব রেন্দে বিি ব্যবহা  সম্ভব নে রসন্দেন্দে বনন্দনাি পদ্ধবত অবেম্বন 

করুন- 

 

৫.২৫% ক্লোটেক/টলোরক্স ক্েটক ১% ক্ োডিয়োম হোইট োটলোরোইে ডমশ্রণ প্রস্তুড িঃ 

১। ১% ক্ োডিয়োম হোইট োটলোরোইে ডমশ্রণ 

• ১ ডিেোর  োডিট  ৫%  ডিউশটির ১০ ডমডি ডিেোর ডমশোট  হটে 

২।  োউিোর ক্েটক প্রস্তুড িঃ 

• ১ ডিেোর  োডি + ২ ক্েডেি চোমচ ডিচ  

 

✓ র াগী  কাপড়, ববোনা  িাে , রতাোন্দে ইতযাবে ব্যবহৃত কাপড় গুড়া সাবান/ কাপড় কািা সাবান ও 

পাবন বেন্দে ভান্দোভান্দব পব ষ্কা  কন্দ  রফলুন এবং পন্দ  ভান্দোভান্দব শুবকন্দে রফলুন।  

✓ রনাং া কাপড় একটি েবি ব্যান্দগ আোো  াখুন। মে-মূে বা রনাং া োগা কাপড় ঝোঁকান্দবন না এবং 

বনন্দজ  শ ী  বা কাপন্দড় রযন না োন্দগ তা র োে  াখুন।  

✓ র াগী    / টেন্দেট/ বাথরুম/ কাপড় ইতযাবে পব ষ্কান্দ   পূন্দব ে একবা  ব্যবহা ন্দযাগ্য (বিসন্দপান্দজবে) 

গ্লাভস ও প্লাবিক এন্দপ্রান পন্দ  বনন এবং এ সকে কাজ রশন্দষ উপন্দ   বনেন্দম দুই হাত পব ষ্কা  করুন।   

 

 

 

 

 


