কর োনো (COVID-19) র োগী সনোক্তক রে প ীক্ষোয় অনুস নীয় বিষয় সমূহ
প্রথম সংস্ক ে
২৩.০৩.২০২০

কর োনো (COVID-19) র োগী সনোক্তক রে প ীক্ষোয় অনুস নীয় বিষয় সমূহ
বনরনোক্ত রেবিলটি রকোবিড ১৯ র োগী বিবিত হওয়ো পর অগ্রোবিকো বিবিরত কমম পব কল্পনো প্রোরয়োবগক বনরদ মশনো বহরসরি কোজ
ক রিেঃ
প ীক্ষো উরেশ্য

রেরকোন সরেহজনক রকোবিড-১৯ র োগী প ীক্ষো উরেশ্যগুরলো বনম্মরূপ:
 দ্রুত রকোবিড-১৯ র োগী সনোক্তক ে এিং রকোবিড-১৯ সংক্রমরে রেরকোন প্রমোে
বিবিতক ে।
 রকোবিড-১৯ এ সংক্রমে এিং প্রোদুিমোি কমোরনো এিং র োগ ছবিরয় পিোরক বিলবিত
ক ো।

প ীক্ষকদরল কোঠোরমো, সু ক্ষো কোঠোরমো
ব্যিস্থো এিং তোরদ জন্য দোবয়ত্বপ্রোপ্ত কমীরদ সোমর্থ্ম, জ্ঞোন ও কমমপব বি
স ঞ্জোমোবদ
 সরেহিোজন রকোবিড-১৯ ব্যবক্ত স্বোক্ষোৎকো গ্রহে এিং রকোবিড-১৯ র োগী
সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ বিবিত ক ো।
 বিবনকযোল অিস্থো গুরুত্ব বিরিিনো বিবিরত রকোবিড-১৯ ব্যবক্ত এিং সংস্পরশম আসো
ব্যবক্তরদ িোছোই ক রি এিং পৃথক ক রি।
 সরেহিোজন রকোবিড-১৯ ব্যবক্তরদ শ্বোসতরে নমুনো সংগ্রহ ক রি।
 প িতী সংক্রমে র োরি জন্য প োমশম এিং প্ররয়োজনীয় পদরক্ষপ গ্রহে ক রি।
সু ক্ষো ব্যিস্থো
রকোবিড-১৯ িোই োসটি স্পশম, হাঁবি-কোবশ সোরথ বনগতম কেো, পব িোরন রপোশোক, বিছোনো িোদ
ইতযোবদ মোধ্যরম ছিোয়। সংক্রমরে সম্ভোিনো কবমরয় আনরত প ীক্ষকরদ দল এমনিোরি গঠন
ক রি  রেন সরেহিোজন রকোবিড-১৯ ব্যবক্ত সংস্পশম ন্যযনতম হয়।
 রেন প ীক্ষকদরল সকল সদস্য রকোবিড-১৯ র োরগ উপ পো স্পব ক রেোগোরেোগ
(আইবপবস) এিং প্ররয়োজনীয় পদরক্ষপগুরলো উপ প্রবশক্ষেপ্রোপ্ত হয়।
 রেন প ীক্ষকদল সুরেোগ থোকো সোরপরক্ষ সরেহিোজন ব্যবক্ত এিং সংস্পরশম আসো
ব্যবক্ত স্বোক্ষোৎকো রেবলর োরন গ্রহে ক রি। অথিো এক বমেো িো বতন ফুরে রিবশ
দূ ত্ব িজোয় র রে এই স্বোক্ষোৎকো গ্রহে ক রত হরি।
স ঞ্জোমোবদ
 পে মোপ্ত পব মোরে এিং েথোেথ ব্যবক্তগত সু ক্ষো সোমগ্রী প্রদোন ক রত হরি।
 জজি (Biological) নমুনো সংগ্ররহ জন্য উপোদোন সমূহ, পব িহরন পোত্র,
িোই োস পব িহরন মোধ্যম (Viral Transport Media), রলরিল, ব্যোগ,
শীতলীক ন েে (Cooler) এিং রকোল্ড প্যোক সংগ্রহ ক রত হরি।
 প ীক্ষোসমূরহ রপ্রোেকল, প্রশ্নসমূহ, সংস্পশম বিবিতক ে এিং পে মরিক্ষরে স ঞ্জোমোবদ
এিং জোতীয় রকস রডব রনশন এ অনুবলবপ সংগ্রহ ক রত হরি।
প ীক্ষো রকস রডব রনশন

প ীক্ষো জন্য বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো / জোতীয় রকস রডব রনশনরক সমন্বয় ক রত হরি রেন অবতব ক্ত
সম্ভোব্য রকোবিড-১৯ র োগী এিং সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ বিবিত ক ো েোয়।

রকোবিড-১৯ র োগী স োসব একজন সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী উপসগ ম রদেো রদয়ো দুইবদন আরগ রথরক এিং ১৪ বদন
সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরক প পে মন্ত সংস্পরশম আসো সকল ব্যোবক্ত, পোব িোর সদস্য, কমমরক্ষরত্র সহকমী এিং
বিবিতক ে
স্বোস্থযকমীরদ ঠিকোনো রি ক রত হরি। রডরমোগ্রোব ক তর্থ্, সি মপ্রথম এিং সি মরশষ সোিো ে
লক্ষরে তোব ে অথিো সরেহিোজন িো সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী সংস্পরশম আসো তোব ে,
এিং েবদ জ্ব িো র সবপর েব লক্ষেসমূহ রথরক থোরক তোহরল রসটি শুরু তোব ে অন্তর্ভমক্ত কর
একটি তোবলকো জতব ক রত হরি। রকোন সম্ভোব্য রকোবিড-১৯ আক্রোন্ত ব্যবক্ত েবদ সনোক্তকৃত
রকোবিড-১৯ দ্বো ো আক্রোন্ত হয় তোহরল রকোবিড-১৯ র োগী সোরথ তো কী ি রন সংস্পশম ঘরেরছ
তো সবিস্তোর নবথভুক্ত ক রত হরি।
রকোবিড-১৯
রকস
এিং রকোবিড-১৯ রকস
সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ
 সরেহিোজন রকোবিড-১৯ র োগী েো মো োত্বক শ্বোসতরে সংক্রমে রয়রছ তোরক
ব্যিস্থোপনো
অগ্রোবিকো বদরয় সোরথ সোরথ আলোদো ক রত হরি এিং স্বোস্থযরসিো প্রদোনকো ী সংস্থো
সোরথ প্রথবমক রেোগোরেোগ সম্পন্ন ক রত হরি।
 অিস্থো অিনবত নো ঘেরল মৃদু উপসগ ম প্রদশমনকো ীরদ হোসপোতোরল িবতম প্ররয়োজন
রনই। কেন হোসপোতোরল িবতম ক রত হরি রস বিষরয় সতকম রথরক ঘর ই বিবকৎসো
রনয়ো িোল।
সংস্পরশম আসো ব্যবক্ত
 সরেহিোজন রকোবিড-১৯ র োগী এ সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ স্বোস্থয কর্তমপক্ষ
শ্বোসতরে সংক্রমে সম্পবকমত এিং হোত রিোয়ো স্বোস্থয বিবি সম্পরকম প োমশম বদরিন।
এরক্ষরত্র, সরেহিোজন রকোবিড-১৯ র োগী এবপরডবমওলবজকযোল পব বস্থবত এিং
সম্পরদ প্রতুলতো, উপসগ ম সমূরহ পে মরিক্ষরে (Self-Monitoring),
সোমোবজক দূ ত্ব িজোয় োেো অথিো রকোয়োর ন্টোইন এ ব্যোিস্থো বিরিিনোয় োেরত হরি।
 বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো প োমশম অনুেোয়ী প ীক্ষো মোধ্যরম সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী
স োসব সংস্পরশম এরসরছ, তোরদ সনোক্তকৃত র োগী সোরথ রশষ সংস্পশম রথরক
প িতী ১৪ বদন পে মন্ত রকোয়োর ন্টোইরন থোকরত হরি।
ল্যোির েব রত রকোবিড-১৯ এ
জন্য নমুনো সংগ্রহ এিং প ীক্ষো

সকল সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী এিং তোরদ সংস্পরশম আসো সকল ব্যবক্তরদ রথরক, বিরশষ
কর সংস্পরশম আসো ব্যবক্ত েোরদ মরধ্য রকোবিড-১৯ এ উপসগ ম বিদ্যমোন, তোরদ শ্বোসতরে
নমুনো/স্যোম্পল সংগ্রহ ক রত হরি।
রকোয়োর ন্টোইরন থোকো ব্যবক্ত/ ব্যবক্তরদ রকোয়োর ন্টোইরন থোকো সময় অবতিোবহত হওয়ো সোরথ
সোরথ তোরদ শ্বোসতরে নমুনো/স্যোম্পল সংগ্রহ কর প ীক্ষো জন্য পোঠোরত হরি। এরক্ষরত্র
রকোয়োর ন্টোইরন থোকো ব্যবক্ত/ ব্যবক্তরদ মরধ্য উপসরগ ম উপবস্থবত বিরিিয হরি নো।
নমুনো/স্যোম্পল সংগ্রহকো ী এিং পব িহরন সোরথ সংবিষ্ঠ সকরল বন োপদিোরি নমুনো
ব্যিস্থোপনো এিং জীিোনুমুক্তক ে পদ্ধবত উপ েথোেথ প্রবশক্ষে বনবিত ক রত হরি।

ঝবুঁ ক সম্পবকমত রেোগোরেোগ

প ীক্ষোগোর সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী রক্ষরত্র, প প দুইবদরন ২টি নমুনো রনরগটিি/
রনবতিোিক লো ল সংক্রমেমুক্ত হিো বনিয়তো প্রদোন কর । অনুবমত রে, মৃদু সংক্রমরে
রক্ষরত্র, সুস্থ হওয়ো ১৪ বদন প এই প ীক্ষো দুটি হরত হরি এিং এই ১৪ বদন প্রোথবমক প ীক্ষো
সোরথ আরপবক্ষক।
রকোবিড-১৯ এ সংক্রবমত এিং ঝবুঁ করত আরছ এমন জনগরে মরধ্য রকোবিড-১৯ এ প্রোদুিমোরি
পব বস্তবত মূল্যোয়ন করুন। জনগরন ব্যিস্থোপনো উরদ্যগ বনন এিং আসন্ন রে রকোন অবনিয়তো
বিষরয় তোরদ অিবহত করুন।

জনগরে মরধ্য সূ ক্ষোমূলক আি ে অিলিন ক ো জন্য উৎসোহ প্রদোন ক রত হরিেঃ
িো িো সোিোন বদরয় হোত রিোয়ো, হাঁবি-কোবশ বশস্টোিো রমরন িলো এিং শ্বোসতরে র োরগ
উপসগ ম রদেো বদরয়রছ এমন ব্যবক্তরক এবিরয় িলো প োমশম প্রদোন করুন। জনসোিো রন েবদ উরদ্বগ/
সংশয় অথিো র োরগ উপসগ ম রদেো রদয় তরি তোরদ রক বিদ্যমোন হেলোইন নোিো সম্পরকম
অিবহত করুন অথিো তোরদ রক স্বোস্থয রসিো প্রদোনকো ী সোরথ রেোগোরেোগ ক ো ব্যোপোর উদ্বুদ্ধ
করুন।

প িতী প ীক্ষোসমূহ

প িতী প ীক্ষোসমূহ

বনরম্মোক্ত রক্ষত্র ব্যোবতত রমবডরকল মোস্ক ব্যিহোর বনরুৎসোবহত ক োেঃ
 শ্বোসতরে র োরগ উপসগ ম
 স্বোস্থযকমী রসিপ্রদোনকো ী
 শ্বোসতরে র োরগ উপসগ ম আরছ এমন র োগী সংস্পরশম এরসরছন ( ১ বমেোর িো ৩
ফুরে মরধ্য) এমন ব্যবক্ত।
জোতীয় কর্তমপক্ষক সম্ভোব্য এিং সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী ব্যোপোর বিবিতক রে ৪৮
ঘন্টো মরধ্য বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থোরক ব রপোে ম ক রিন।
এরক্ষরত্র বিরশষ/একক রকস ব রপোটিংম মম ব্যিহো কর প্রবতরিদন জমো বদরিন। েবদ
আক্রোন্ত/সম্ভোব্য রকোবিড-১৯ র োগী সংখ্যো বৃবদ্ধ পোয় এিং ব রপোটিংম এ স ঞ্জোমোবদ অপ্রতুলতো
থোরক তোহরল বিরশষ/একক রকস ব রপোটিংম রমম পব িরতম প্রোতযবহক/সোপ্তোবহক ব রপোটিংম রমম
ব রপোে ম ক রত হরি।
রকোবিড-১৯ এ জন্য আদশম/স্টোন্ডোড ম এবপডবমওলবজকযোল প্ররেোকল বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো
ওরয়িসোইরে রয়রছ (https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations) ।
জনস্বোস্থয প ীক্ষো পোশোপোবশ উক্ত প্রট োকল অনুসোটে কোজ শুরু ক ো রেরত পোর , বকন্তু তো
রকোন িোরিই ল্যোি প ীক্ষোরক প্রবতস্থোপন ক রি নো।
 প্রথম করয়কটি রকোবিড-১৯ র োগী এিং তোরদ সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ সংক্রমে
প ীক্ষো প্ররেোকল, েো মোধ্যরম সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী এিং তোরদ সংস্পরশম
আসো ব্যবক্তরদ মরধ্য সংক্রমরে মোত্রো মূল্যোয়ন ক ো েোরি।
 পব িোব ক সংক্রমরে প ীক্ষো প্ররেোকল, েো মোধ্যরম পব িো িরগ ম মোরে
সংক্রমরে মোত্রো বনরুপন ক ো েোরি।
 সনোক্তকৃত রকোবিড-১৯ র োগী রসিোপ্রদোনকো ী স্বোস্থয রকরে কমম ত স্বোস্থযকমীরদ
মরধ্য রকোবিড-১৯ সংক্রমরে ঝবক মূল্যোয়ন।
 রকোবিড-১৯ িোই োস এ সোর সম রসম্পবলং: স্বোস্থযকমীরদ জন্য সোর সম / পৃষ্ঠতল
সংক্রমে এিং পব রিশগত দুষে ও সংক্রমে বনরুপরন জন্য একটি ব্যিহোব ক
বনরদ মশনো “কীিোরি (How to Protocol) প্ররেোকল”।
 রকোবিড-১৯ এ জীিবৃিোন্ত/ জীিতত্ত্ব রিোেো এিং বিবনকযোল র রনোেোইপ ও বিবকৎসো
পদ্ধবত আ ও িোরলোিোরি িে মনো ক ো জন্য জিবশ্বক রকোবিড-১৯ বিবনকযোল
জিবশষ্ট্যসমূহ
নবথভুক্তক রে
রকস
র কড ম
ম
(Clinical
Characterizations Record Form) এিং একটি রিনোমী তর্থ্
প্ল্যোে মম জতব ক রত হরি।

(A) কবমঊবনটি পে মোরয় সংস্পশম বিবিতক ে

‡Kvb DcmM© ‡bB
ch©‡eÿY eÜ Kiv
†h‡Z cv‡i
KwgDwbwU ch©v‡q †Km ms¯ú‡k© Avmv e¨w³‡`i 14 w`b ch©‡eÿb
wPwýZ n‡q‡Q
wPwýZ Ki‡Z n‡e
Ki‡Z n‡e
‡K‡mi ms¯ú‡k©
Avmvi mgq †_‡K

14

DcmM©mg~n

wew”Qbœ ivLv, †U÷ Kiv Ges
†KvwfW-19 wPwKrmv ïiæ Kiv
cwRwUf, A_ev 1g
†b‡MwUf †U÷

Zv‡`i ms¯ú‡k© Avmv
e¨w³‡`i wPwýZ Kiæb

14 w`‡bi Rb¨
ch©‡eÿY Kiæb

cici 2wU
†b‡MwUf ‡U÷

14
bZzb †Km bv cvIqv ch©šÍ ms¯ú‡k© Avmv
e¨w³‡`i wPwýZ KiY c~bive„wË Kiæb

ch©‡eÿY eÜ Kiv
†h‡Z cv‡i

(B) স্বোস্থযরকরে সংস্পশম বিবিতক ে

উপসগ ম রদেো রদয়ো ব্যবতর রক সংস্পরশম আসো সকল স্বোস্থযকমী এিং
বনবিত রকোবিড-১৯ র োগী সংস্পরশম আসো সকলরক

সংস্পরশম আসো ব্যবক্তরদ
বিবিত ক রত হরি

হোসপোতোরল রকস

েবদ পবজটিি হয়, প প দুটি
রনরগটিি রেস্ট আসো পে মন্ত
আলোদো কর োখুন

১৪ বদন পে মরিক্ষন
ক রত হরি
রকরস সংস্পরশম
আসো সময়
রথরক
14

বিবিন্ন োেো, রেস্ট ক ো এিং
রকোবিড-১৯ বিবকৎসো শুরু ক ো

ম
উপসগসমূহ

পবজটিি, অথিো ১ম
রনরগটিি রেস্ট

তোরদ সংস্পরশম আসো
ব্যবক্তরদ বিবিত করুন

১৪ বদরন জন্য
পে মরিক্ষে
Kiæb

প প ২টি
রনরগটিি রেস্ট

14
নতুন রকস নো পোওয়ো পে মন্ত সংস্পরশম আসো
ব্যবক্তরদ বিবিত ক ে পূন োবৃবি করুন

পে মরিক্ষে িন্ধ ক ো
রেরত পোর

