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১। উদ্দেশ্যঃ 

১.১  । কদ্দ োনো (COVID-19)এ  জন্য বিমোনিন্দ গুলদ্দে িজয্ ব্যিস্থোপণো  জন্য বনদ্দদশ্নো 

প্রদোন ক ো।  

২। লক্ষ্যঃ 

২.১। যে সকল বিমোনিন্দ গুদ্দলো শবিশোলী nCOVID সংবিষ্ট  িজয্ উৎপন্ন ক দ্দে-এই প্রবিয়ো 

যসগুদ্দলো  জন্য প্রদ্দেোজয। 

৩। দোয়-দোবয়ত্বঃ 

৩.১। সমগ্র কোেপ্্রনোলী সম্পন্ন ক ো  জন্য বিমোনিন্দদ্দ  দোবয়ত্ব ে  

পব চোলক/ব্যিস্থোপক/কমK্Z©v দোবয়ত্ব প্রোপ্ত থোকদ্দিন।  

৩.২। ভস্মীক ন(Incineration) ব্যিস্থো ক ো এিং যেসকল িজয্ ভস্মীক ন ক ো হদ্দে 

যসগুদ্দলো বলবপিদ্ধ ক ো  ব্যিস্থো ক ো। 

 

৪। সোধো ণ প্রবিয়োঃ 

৪.১। উপোদোন এিং উপক ন/ সোজস ঞ্জোম 

৪.১.১। িজয্ অপসো ণ ক ো । 

৪.১.২। সংগ্রহকৃে  সংিোমক িজয্ লোল is‡Mi ব্যোদ্দে  োখদ্দে হদ্দি। 

৪.১.৩। িজয্ ব্যিস্থোপনো  িোক্সটি লোল is‡Mi হদ্দে হদ্দি। 

৪.১.৪। ধো োল বজবনসপদ্দে  জন্য আলোদো িোক্স/পোে ব্যোিহো  ক দ্দে হদ্দি। 

 

 

 



৪.১.৫। পব েন্নেো কমীদ্দদ  অিশ্যই বনজস্ব প্রবে ক্ষ্োমূলক উপক ণ (বপবপই) যেমন 

Møvem,জুেোi আি ণ,মোস্ক, †dm wkì ইেযোবদ ব্যিহো  ক দ্দে হদ্দি। 

৪.১.৬। বিল কীট ((একটি িোলবে, ময়লো যেলো  পবলব্যোে িো একটি িোদ্দয়োহযোজোর্ ্ব্যোে, একটি 

যিলচো,১ যিোেল যসোবর্য়োম হোইদ্দপোদ্দলো োইট (দদবনক প্রস্তেকৃে),টিস্যযদ্দপপো ))  োখদ্দে হদ্দি। 

৪.১.৭। প্রোথবমক বচবকৎসো  িোক্স। 

৪.১.৮।  িজয্ ব্যিস্থোপনো  জন্য ব্যিহৃে ট্রবল আেোবদে কদ্দ   োখদ্দে হদ্দি।  

৪.১.৯। দোহন-েন্ত্র/ ভস্মীক ন-েন্ত্র  োখদ্দে হদ্দি।   

৪.২।  স্ট্যোন্ডোর্ ্ও সংিোমক-বভবিক সেকে্ো /সোিধোনেোঃ 

৪.২.১। বিমোনিন্দ  পব ষ্কো  এিং িজয্ ব্যিস্থোপনো  সোদ্দথ জবিে বনদ্দয়োেকো ীদ্দদ  সংিমন 

প্রবেদ্দ োধ বকংিো কমোদ্দনো  জন্য সংিমন বনয়ন্ত্রন অনুশীলনটি অনুস ন ক ো উবচে(সেক্েো্ 

মোনদন্ডসহ)।সদ্দন্দহজনক ভ্রমনকো ীদ্দদ  সংিদ্দশ েোহোই আস্যক নো যকন েো সংিোমক িজয্ বহদ্দসদ্দি 

বিদ্দিবচে হদ্দি। 

৪.২.২। স্ট্যোন্ডোর্ ্ সোিধোনেো অন্তভুিঃ  

 হোদ্দে  স্বোস্থযবিবধ যমদ্দন চলদ্দে হদ্দি। 

 ব্যবিেে স্য ক্ষ্োমূলক স ঞ্জোদ্দম  ব্যিহো (দ্দেমন গ্লভস,মোস্ক,চশমো) ব্যিহো  ক দ্দে হদ্দি। 

 শ্বোস-প্রশ্বোস/ হাঁবচ কোবশ  বশষ্টোচো  যমদ্দন চলদ্দে হদ্দি। 

 ধো োল েন্ত্রপোবে  স্য ক্ষ্ো (ইবঞ্জবনয়োব ং এিং কোদ্দজ  অনুশীলন বনয়ন্ত্রণ ) ক দ্দে হদ্দি। 

 বন োপদভোদ্দি ইদ্দঞ্জকশন প্রদোন ক দ্দে হদ্দি। 

 েন্ত্রপোবে জীিোনুমুি ক দ্দে হদ্দি। 

 যমদ্দে,জোনোলো,দ জো,হোেল,দ্দচয়ো  ইেযোবদ পব স্কো  ও জীিোনুমুি  োখদ্দে হদ্দি। 

 

 

৪.৩.৩। কদ্দ োনো (COVID-19) সদ্দন্দহভোজন িো বনবিে য োেী   সোদ্দথ যেোেোদ্দেোদ্দে  আদ্দে ও 

পদ্দ  এিং গ্লোভস ও বপবপই পব ধোদ্দন  আদ্দে ও পদ্দ  হোে জীিোনুমুি করুন। 



৪.৪। জীিোনুযুি  তেজসপে এিং িজ্য এ  ব্যিস্থোপনো ও অপসো ণ পদ্ধবেঃ 

৪.২.১।  জীিোনুযুি(সংিোমক) ধো োল বজবনসপে – 

 হোইদ্দপোর্ো বমক সূচ,স্কোদ্দেল এিং ভোঙ্গো কাঁচ পোঞ্চচো - প্রূে(সহদ্দজ বেদ্র নো হয়) এমন পোদ্দে 

যেদ্দক  োখদ্দে হদ্দি; েো জীিোনুযুি বহদ্দসদ্দি েন্য হদ্দি। 

 ধো নক্ষ্মেো  অবেব ি িজয্ দ্বো ো পোেটি পূণ ্ ক ো েোদ্দি নো;বেন-চতুথো্ংশ পূণ ্হদ্দল বনয়ম 

অনুসোদ্দ  যসগুবলদ্দক অদ্দটোদ্দলভ অথিো পুবিদ্দয় যেলো  জন্য যপ্র ণ ক দ্দে হদ্দি। 

৪.২.২। স োসব  দোহন িো ভস্মীক নক দ্দন  জন্য দূবিে বজবনসপেঃ  

 দূবিে িজয্দ্দক বনবদষ্ট পোদ্দে  োখদ্দে হদ্দি(উদোঃ লোল  ংদ্দে  ব্যোে) এিং আেোবদে পোেটি 

যপোিোদ্দনো  জন্য আেোবদে ট্রবলদ্দে  পোঠোদ্দে হদ্দি। 

 পুন োয় ব্যিহো দ্দেোগ্য স্থোনোন্ত  পোেটি  বেদ্র বনদ্দ োধক এিং আঁট-সাঁট  ভোদ্দি আেোবদে 

 োখদ্দে হদ্দি।    

 স্থোনোন্ত কৃে পোেটি পুন োয় ব্যিহোদ্দ   জন্য ল্যোদ্দি যে ৎ পোঠোদ্দনো  পূদ্দি ্জীিোনুনোশ এিং 

পব ষ্কো  ক দ্দে হদ্দি। 

 সদ্দন্দহজনক ভ্রমনকো ীদ্দদ  সংিদ্দশ েোহোই আস্যক নো যকন েো সংিোমক িজয্ বহদ্দসদ্দি 

বিদ্দিবচে হদ্দি। 

 

৪.২.৫। জীিোনুনোশক তেব  ও এ  ঘনত্ব বনধো্ নঃ  

 

৪.২.৫.১।  প্রবিয়োঃ 

ব্লিচ ব্যব্হার কররেঃ 

ব্লিচ ব্াজারর ক্লাররেক, ক্লারক্স ও ক্লাররক্স ইত্যাব্লি নারে পাওয়া যায়। 

ব্লিচ ব্যব্হার করর জীব্ানুনাশক দ্রব্ণ তত্ব্লরর পদ্ধব্লত্ হর ােঃ 

১ ব্ল োর পাব্লন + ২ চা চােচ পব্লরোন ব্লিচ দ্রব্ণ অনুপারত্ প্ররয়াজন 

েত্ দ্রব্ণ তত্ব্লর করর ব্লনন। 

 

ব্লিব্লচিং পাউডার ব্যব্হার কররেঃ 



ব্লিব্লচিং পাউডার ব্াজারর পাউডার ব্া গুড়া ব্লহরেরব্ পাওয়া যায়। ব্লিব্লচিং 

পাউডার ব্লিরয় িুই রকরের জীব্াননুাশক দ্রব্ণ তত্ব্লর করা যায়। একটে 

ক্ব্ব্লশ ঘনরের ১:১০ ঘনরের যা দ্বারা অব্লিক েিংক্রােক ব্জয্, 

হােপাত্ার র ব্জয্, আক্রান্ত েতৃ্রিহ ইত্যাব্লি জীব্ানুেুক্ত করা হয়। 

আররকটে ১:১০০ ঘনরের দ্রব্ণ যা োিারন পব্লরষ্কাররর কাজ ক্যেন 

আেব্াব্পত্র, যন্ত্ািংশ, ক্লার, গাব্লড় ইত্যাব্লি জীব্ানুেুক্ত কররত্ ব্যব্হৃত্ 

হয়। 

১:১০০ ঘনরের দ্রব্ণ তত্ব্লরেঃ 

 

২ ব্ল োর পাব্লন + ১ ক্েব্লব্  চােচ পব্লরোন ব্লিব্লচিং পাউডার অনুপারত্ 

প্ররয়াজনেত্ দ্রব্ণ তত্ব্লর করর ব্লনন। 

 

১:১০০ ঘনরের দ্রব্ণ তত্ব্লরেঃ 

 

২০ ব্ল োর পাব্লন + ১ ক্েব্লব্  চােচ পব্লরোন ব্লিব্লচিং পাউডার অনুপারত্ 

প্ররয়াজনেত্ দ্রব্ণ তত্ব্লর করর ব্লনন। 

 

৪.২.৫.২। ইথোনল: 

ইথোনল (ইথোইল অযোলদ্দকোহল) সদ্দিো্চ্চ কোেক্োব েো  জন্য ৭০% (আয়েন/ 

আয়েন) ঘনদ্দত্ব ব্যিহো  ক ো উবচে।  

৭০% বমশ্রন িোনোদ্দনো  বনয়মঃ 

৩০ বমবল পোবন + ৭০বমবল ইথোনল = ১০০ বমবল বলটো  ব্যিহো দ্দেোগ্য 

জীিোনুনোশক। 

 

অন্যোন্য এদ্দজন্টদ্দদ  বমশ্রণগুবল এককভোদ্দি ব্যিহৃে অযোলদ্দকোহদ্দল  যচদ্দে়ে যিবশ 

কোেক্  উদোঃ ১০০ গ্রোম / বলটো  েমো্লবর্হোইর্ সহ ৭০% (আয়েন / আয়েন) 

অযোলদ্দকোহল এিং ২ গ্রোম / বলটো  যলোব নযুি অযোলদ্দকোহল। 

 

 বিচ ও পোবন  বমশ্রন প্রবেবদন তে ী ক দ্দে হদ্দি েোদ্দে এ  ঘনত্ব ঠিক যথদ্দক। 



 সংকটপূণ ্যমবর্দ্দকল এিং ব্যবিেে যসিোয় ব্যিহোে ্েন্ত্রোবদ  জন্য উচ্চমোেো  

জীিোনুনোশক ব্যিহো  ক দ্দে হদ্দি। 

 েোৎক্ষ্বনক িোথরুম,বশশুদ্দদ  যটবিল বকংিো শ্বোসেদ্দন্ত্র  য োদ্দে  প্রোদুভো্ি এিং 

র্োয়ব য়ো িো িবম িবম হদ্দল যসই জোয়েোগুদ্দলো পব ষ্কোদ্দ   জন্য উচ্চ মোেো  

জীিোনুনোশক ব্যিহো  ক দ্দে হদ্দি।  

৪.৩। েদ্দ  িো উপদ্দচ প ো (বিল) পব স্কো  পদ্ধবে: 

 সংিোমক পদোদ্দথ ্ েবর়্েদ্দয় পর়্েো  যক্ষ্দ্দে অনুস নীয় পদ্ধবেঃ 

 দস্তোনো এিং প্রবে ক্ষ্োমূলক যপোশোক (PPE), সোমবগ্রকভোদ্দি জুেো  কভো , মুখ এিং যচোদ্দখ  

স্য ক্ষ্ো  জন্য েেলস পব ধোন করুন। 

কোপর়্ে িো কোেদ্দজ  যেোয়োদ্দল বদদ্দয় উপদ্দচ প ো পদোথ ্যেদ্দক  োখুন। 

কোেদ্দজ  যেোয়োদ্দল এিং আদ্দশপোদ্দশ  অঞ্চদ্দল েৎক্ষ্ণোৎ একটি উপযুি জীিোণুনোশক েোলুন (৫% 

বিচ ব্যিহো  করুন। 

বিল অঞ্চদ্দল  িোইদ্দ   মোবজ্দ্দন যকন্দ্রীভূেভোদ্দি জীিোণুনোশক প্রদ্দয়োে করুন। 

 েথোেথ পব মোণ (উদোঃ ৩০ বমবনট) পদ্দ , সোমগ্রীগুবল সব দ্দয় যেলুন। 

 েবদ ভোঙো কোচ িো অন্যোন্য েীক্ষ্ণ বজবনস জবর়্েে থোদ্দক েদ্দি উপোদোন সংগ্রহ ক ো  জন্য একটি 

র্োস্ট্প্যোন িো শি কোর্দ্্দিোদ্দর্ ্ টুকদ্দ ো ব্যিহো  করুন এিং এটি একটি বনবিদ্র পোদ্দে জমো বদন 

এিং দহন ক ো  জন্য যপ্র ণ করুন। 

 বিদ্দলদ্দজ  যক্ষ্েটি পব ষ্কো  এিং জীিোণুমুি ক ো (উপদ্দ  িবণে্ পদ্ধবেটি  পুন োবৃবি ক দ্দে 

পোদ্দ ন) 

 পব ষ্কো  ক ো  পদ্দ  এটি নবথভূি করুন এিং অঞ্চলটি জীিোণুমুি ক ন বিিদ্দয় কর্তপ্ক্ষ্দ্দক 

অিবহে করুন। 

 


