
 

 

 

 

 

হাসপাতালে কল ানা (COVID-19) সংক্রান্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 

ননলদশ্না বা স্ট্যান্ডার্ ্অপাল টং প্রলসনর্জও  (SOP) 

 

নিতীয় সংস্ক ণ 

২৩.০৩.২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



১। উলেশ্য: 

১.১। কল ানা  ভাই ালস  নবরুলে বর্জ্য পন চােনা  র্জন্য একট গাইর্োইন স ব াহ ক া। 

১.২। নন াপদ, স্বাস্থযক  এবং উৎপাদনশীে কালর্জ  পন লবশ বর্জায়  াখা  র্জন্য নবনভন্ন স্তল  উৎপানদত বলর্জ্য  

ঝুঁনক থেলক কর্চ্া ী, দশন্ােী এবং পন লবলশ  স্বাস্থয  ক্ষা ক া। 

 

২। সুল াগ: 

২.১। এই পেনতট সংনিষ্ট সর্স্ত হাসপাতাে, ল্যাবগুনেলত প্রল ার্জয  া া Covid 19 ভাই ালস  এ  বর্জ্য ননলয় 

কার্জ কল । 

 

৩। দানয়ত্ব: 

৩.১। সংনিষ্ট নবভালগ  র্লনানীত প্রধান পুল া প্রনক্রয়াট থর্লন চো  র্জন্য দায়বে োকলবন। 

৩.২। থপাড়ালনা  ব্যবস্থা (Burning) এবং জ্বেন্ত বলর্জয্  র্জন্য েগবুলক   ক্ষণালবক্ষলণ  দানয়ত্ব র্লনানীত 

বর্জ্য পন ষ্কা লক । 

 

৪। পেনত: 

                                   বর্জ্য অপসা ণ কল  Biohazard ব্যাগ এ  াখা 

 

                                                              অল ালেভ 

 

                                              দহন ন্ত্র (অল ালেলভ  প  অবনশষ্ট বর্জ্য) 

 

                              বর্জয্ ধ ন অনু ায়ী সংগ্রলহ  র্জন্য নননদষ্্ট  লে  পাত্র এ  ব্যবস্থা  াখা 

 

ব্যনিগত সু ক্ষামূেক স ঞ্জার্ থ র্ন গ্লাভস, জুতা  কভা , মুলখাশ, পন চ্ছন্নতা কর্ীলদ  র্জন্য দীর্ ্বন্ধ- পালয়  

থপাশাক ইতযানদ প্রস্তুত  াখা 

 

                                 প্রােনর্ক নচনকৎসা  বাক্স (First Aid Box) 

 



                                                   ত ে বর্জ্য ননষ্কাসলন  পাত্র 

 

                                             বর্জ্য ননষ্কাসলন  ব্যাগ (োে বলণ ্) 

 

                                                 ধা ালো বর্জয্ অপসা ণ বাক্স 

 

                                                       বর্জয্ পন বহন ট্রনে 

 

৪.২। দূনিত পদাে ্এবং বর্জয্ পন চােনা ও ননষ্কাশনপেনত 

৪.২.১। দূনিত (সংক্রার্ক) ধা ালো বা সূচালো বর্জ্য - হাইলপার্ানর্ক্ সূ ুঁচ, সানর্জ্কাে থ াড়া , ছুন  এবং ভাো 

কাচ; সবদ্া নননিদ্র পালত্র কভা  সহ সং ক্ষন করুন এবং সংক্রার্ক নহসালব নচনিত করুন। 

নর্সলপালর্জবে নসন ঞ্জগুনে আোদা পালত্র  াখুন এবং থসগুনে পুনড়লয় থেো  ব্যবস্থা করুন। 

ধা ালো বর্জ্য বহনকা ী পাত্র  খন তা  নতন-চতুো্ংশ পূণ ্হলে উহালক "সংক্রার্ক বর্জ্য" পালত্র  াখুন এবং 

জ্বানেলয় থেলুন। 

স্থেভালগ ধা ালো বর্জ্য বহনকা ী পাত্র থেলে থদলবন না। 

৪.২.২। থকান সম্ভাব্য সংক্রনর্ত উপক ণ অল ালেভ কল  পুন ায় ব্যবহা  ক া  ালবনা। 

অল ালেনভং বা র্জীবাণুমুিক লণ  পল  সবদ্া প্রলয়ার্জনীয় পন চ্ছন্নতা কা ক্্রর্ পন চােনা ক লত হলব। 

৪.২.৩। অন্যান্য র্জীবানুযুি বর্জ্য/উপকলে 

অন্যান্য বর্জ্য/র্জীবানুযুি দ্রব্যানদ Biohazard ব্যাগ এ  াখুন এবং পুনড়লয় থেলুন।  

৪.২.৪। স াসন  দহলন  র্জন্য র্জীবানুযুি বা ব্যবহৃত উপক ন: 

র্জীবানুযুি বর্জয্লক র্লনানীত পালত্র  াখুন (োে  লে  ব্যাগ) এবং স াসন  পুনড়লয় থেো  ব্যবস্থা করুন। 

পুন ায় ব্যবহা ল াগ্য বর্জয্ স্থানান্ত  পাত্রট ঢাকনা যুি হলত হলব এবং র্জীবানুমুি কল  পুন ায় ব্যবহা  ক া 

 ালব। 

পুন ায় ব্যবহা ল াগ্য পন বহন পাত্রটলক আ ও ব্যবহাল   র্জন্য প ীক্ষাগাল  নেন লয় থদয়া  আলগ তালদ  

র্জীবাণুমুি এবং পন ষ্কা  করুন। 

৪.২.৫। র্জীবাণুনাশক ততন : 

৪.২.৫.১। নিচ ব্যবহা  কল েঃ 

নিচ বার্জাল  থো ল ক, থো ক্স ও থোল ক্স ইতযানদ নালর্ পাওয়া  ায়। নিচ ব্যবহা  কল  র্জীবানুনাশক দ্রবণ 

ততন   পেনত হলোেঃ 



১ নে া  পানন + ২ চা চার্চ পন র্ান নিচ দ্রবণ অনুপালত প্রলয়ার্জন র্ত দ্রবণ ততন  কল  ননন। 

 

নিনচং পাউর্া  ব্যবহা  কল েঃ 

নিনচং পাউর্া  বার্জাল  পাউর্া  বা গুড়া নহলসলব পাওয়া  ায়। নিনচং পাউর্া  নদলয় দুই  কলর্  র্জীবানুনাশক 

দ্রবণ ততন  ক া  ায়। একট থবনশ র্নলত্ব  ১:১০ র্নলত্ব   া িা া অনধক সংক্রার্ক বর্জয্, হাসপাতালে  বর্জ্য, 

আক্রান্ত মৃতলদহ ইতযানদ র্জীবানুমুি ক া হয়। আল কট ১:১০০ র্নলত্ব  দ্রবণ  া সাধা ন পন ষ্কাল   কার্জ থ র্ন 

আসবাবপত্র,  ন্ত্রাংশ, থলা , গানড় ইতযানদ র্জীবানুমুি ক লত ব্যবহৃত হয়। 

১:১০০ র্নলত্ব  দ্রবণ ততন েঃ 

 

২ নে া  পানন + ১ থ নবে চার্চ পন র্ান নিনচং পাউর্া  অনুপালত প্রলয়ার্জনর্ত দ্রবণ ততন  কল  ননন। 

 

১:১০০ র্নলত্ব  দ্রবণ ততন েঃ 

 

২০ নে া  পানন + ১ থ নবে চার্চ পন র্ান নিনচং পাউর্া  অনুপালত প্রলয়ার্জনর্ত দ্রবণ ততন  কল  ননন। 

 

৪.২.৫.২ ইোনে: 

ইোনে (ইোইে অযােলকাহে) সলবা্চ্চ কা ক্ান তা  র্জন্য ৭০% (আয়তন/ আয়তন) র্নলত্ব ব্যবহা  ক া উনচত।  

৭০% নর্শ্রন বানালনা  ননয়র্েঃ 

৩০ নর্নে পানন + ৭০নর্নে ইোনে = ১০০ নর্নে নে া  ব্যবহা ল াগ্য র্জীবানুনাশক। 

অন্যান্য এলর্জন্টলদ  নর্শ্রণগুনে এককভালব ব্যবহৃত অযােলকাহলে  থচল ়ে থবনশ কা ক্  উদােঃ ১০০ গ্রার্ / নে া  

ের্া্েনর্হাইর্ সহ ৭০% (আয়তন / আয়তন) অযােলকাহে এবং ২ গ্রার্ / নে া  থোন নযুি অযােলকাহে। 

ব্যবহা েঃ ত্বক, ল্যাবল  ন  থবঞ্চ, বালয়ালসেট কযানবলনল   কালর্জ  তাক এবং শল্যনচনকৎসা  থ া  থ া   ন্ত্র 

নভনর্জলয় থ লখ র্জীবানুমুি ব্যবহা  ক া উত্তর্ । 

 

৪.৩ স্থানীয় পন লবশ র্জীবানুমুিক ণ: 

৪.৩.১। প ীক্ষাগাল   স্থান, তা  আসবাব এবং স ঞ্জার্গুনে  র্জীবানুনালশ  র্জন্য ত ে এবং বায়বীয় র্জীবাণুনাশক 

সংনর্শ্রণ প্রলয়ার্জন। 

৪.৩.২। ১ গ্রার্ / নে া  উপর্জাত থোন নসমৃে একট দ্রবলণ  র্জন্য উপযুি থসানর্য়ার্ হাইলপালো াই  এ  দ্রবণ 

ব্যবহা  কল  পৃষ্ঠগুনে পুন ায় র্জীবানুমুি করুন। তলব উচ্চ-ঝুঁনক  পন নস্থনতগুনে  সালে থর্াকানবো ক া  সর্য় 

শনিশােী দ্রবণ (৫ গ্রার্ / নে া  ) ও ব্যবহা  ক া উত্তর্। 

৪.৩.৩। পন লবশগত পন শুেতা  র্জন্য ৩% হাইলরালর্জন পা ক্সাইর্ সমৃে দ্রবণগুনে নিচ দ্রবণ র্জন্য উপযুি নবকল্প 

হলত পাল । 



 

৪.৪। ঝল  বা উপলচ প া (নিে) পন স্কা  পেনত: 

৪.৪.১। সংক্রার্ক পদালে ্  নর়্েলয় পর়্ো  থক্ষলত্র অনুস নীয় পেনতেঃ 

দস্তানা এবং প্রনত ক্ষামূেক থপাশাক (PPE), সার্নগ্রকভালব জুতা  কভা , মুখ এবং থচালখ  সু ক্ষা  র্জন্য 

গগেস পন ধান করুন। 

কাপড় বা কাগলর্জ  থতায়ালে নদলয় উপলচ প া পদাে ্থঢলক  াখুন। 

কাগলর্জ  থতায়ালে এবং আলশপালশ  অঞ্চলে তৎক্ষণাৎ একট উপযুি র্জীবাণুনাশক ঢালুন (৫% নিচ ব্যবহা  

করুন। 

নিে অঞ্চলে  বাইল   র্ানর্জ্লন থকন্দ্রীভূতভালব র্জীবাণুনাশক প্রলয়াগ করুন। 

 ো ে পন র্াণ (৩০ নর্নন ) পল , সার্গ্রীগুনে সন লয় থেলুন। 

 নদ ভাো কাচ বা অন্যান্য তীক্ষ্ণ নর্জননস (নসন ঞ্জ, ননর্ে/সু ুঁই, থির্) র্জনড়ত োলক তলব উপাদান সংগ্রহ ক া  র্জন্য 

একট র্াস্ট্প্যান বা শি কার্ল্বালর্ ্ টুকল া ব্যবহা  করুন এবং এট একট নননিদ্র পালত্র র্জর্া নদন এবং দহন 

ক া  র্জন্য থপ্র ণ করুন। 

নিলেলর্জ  থক্ষত্রট পন ষ্কা  এবং র্জীবাণুমুি ক া (উপল  বনণত্ পেনতট  পুন াবৃনত্ত ক লত পাল ন) 

পন ষ্কা  ক া  পল  এট ননেভূি করুন এবং অঞ্চেট র্জীবাণুমুি ক ন নবিলয় কর্তপ্ক্ষলক অবনহত করুন। 

৪.৪.২। ব্যানিগত সু ক্ষা থপািাক (PPE) ধ্বংস করার পদ্ধত িঃ  

ইনার গ্লাভস পরর থাকা অবস্থায় তপতপই গাউন ও সু কাভার খুলর  হরব এবং  া বারয়া- হযাজারড ব্যাগ বা কালার 

ককারডড তবরন কেরল তির  হরব। এরপর তডটাররজন্টযুক্ত পাতনর  ৩০ তিতনট (অথবা ০.০৫% হাইরপারলারাইট 

দ্রবন তিরয় ১০ তিতনট) তভতজরয় কররে সংক্রিণমুক্ত করর  হরব এবং অরটারলতভং-এর জন্য পাঠার  হরব। 

অরটারলতভং এর পর এ সকল দ্রব্য স্যাতনটারী ল্যান্ডতেল প ুঁর  কেলর  হরব বা পতিরয় কেলর  হরব।  

৪.৪.৩। ব্যবহৃ  ব্যতক্তগ  সুরক্ষা সািগ্রীর ব্যবস্থাপনািঃ 

ব্যবহৃত সার্গ্রী ব্যবস্থাপনা  আদশ ্প্রনক্রয়া র্ন্তব্য 

N95 বা সারতজকযাল িাস্ক 

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) ব্যবহার করুণ 

 ব্যবহৃত র্াস্কট ননধা্ন ত বর্জ্য 

ব্যালগ থেলুন (হাসপাতাে বর্জয্ 

ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো অনু ায়ী) 

HEPA (P100) িাস্ক  

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) তেল্টার ব্যবহার 

করুণ 

র্াস্ক থেলক নেল্টা ট আোদা কল  

ধ্বংস কল  থেলুন। 

র্াস্কট সাবান পানন নদলয় ভালো 

কল  ধুলয় থেলুন। অতেঃপ  শুনকলয় 

ননন এবং পুন ায় ব্যবহাল   পূলব ্

৭০% এেলকাহেযুি র্জীবানুনাশক 

নদলয় র্জীবানুমুি কল  ননন। 

ব্যবহৃত নেল্টা ট ননধা্ন ত বর্জ্য 

ব্যালগ থেলুন (হাসপাতাে বর্জয্ 

ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো অনু ায়ী) 



থচালখ  সু ক্ষাদানকা ী, 

গগেস/চশর্া, থেস নশল্ড 

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) উপক লন  ব্যবহার 

করুন 

 নদ পুন ায় ব্যবহাল   উপল াগী 

হয়, সাবান পানন নদলয় পন ষ্কা  

কল  ধুলয় থেলুন। অতেঃপ  ভালো 

কল  শুনকলয় ননন এবং পুন ায় 

ব্যবহাল   পূলব ্৭০% এেলকাহে 

বা ১% হাইলপালো াই  দ্রবলন ২০ 

নর্নন  ডুনবলয় থ লখ র্জীবানুমুি 

ক া  প  পন স্কা  পানন নদলয় ধুলয় 

ননন। 

 নদ ধ্বংসল াগ্য হয়, তলব ব্যবহৃত 

চশর্াট ননধা্ন ত বর্জয্ ব্যালগ 

থেলুন (হাসপাতাে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা 

নীনতর্াো অনু ায়ী)। 

গাউন 

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) গাউন ব্যবহার করুন 

 নদ পুন ায় ব্যবহাল   উপল াগী 

হয়, র্য়োযুি নেলনন স্বাস্থয 

থকলন্দ্র  কাপি পতরস্কার নীনতর্াো 

(health care facility 

guideline for soiled 

linen) অনু ায়ী ধুলয় থেলুন 

থ র্ন-  নদ সম্ভব হয়, কুসুর্ গ র্ 

পানন (৭০-৮০০ থসনন্টলগ্রর্) নদলয় 

ধুলয় ননন।  

অেবা,  

০.৫% নিনচং পাউর্া  নর্নশ্রত 

পন ষ্কা  পাননলত ৩০ নর্নন  

নভনর্জলয়  াখুন। পুন ায় সাবান 

পানন নদলয় ধুলয় থেলুন থ ন নিচ 

দূ  হলয়  ায়। 

 নদ ধ্বংসল াগ্য হয়, তলব ব্যবহৃত 

গাউন স্বাস্থয থকলন্দ্র  ননধা্ন ত বর্জয্ 

ব্যালগ থেলুন। (হাসপাতাে বর্জ্য 

ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো অনু ায়ী) 

 

 নদ পুন ায় ব্যবহা  উপল াগী হয় 

তলব কাপড় শুকালনা   লন্ত্র  

র্াধ্যলর্ বা থ ালদ শুনকলয় ননন।  

এলপ্রান 

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) এলপ্রান ব্যবহার করুন 

 

 নদ পুন ায় ব্যবহাল   উপল াগী 

হয়, সাবান পানন নদলয় ধুলয় থেলুন। 

অতেঃপ  শুনকলয় ননন এবং পুন ায় 

ব্যবহাল   পূলব ্৭০% এেলকাহে   

নদলয় র্জীবানুমুি কল  ননন। 

 নদ ধ্বংসল াগ্য হয়, তলব ব্যবহৃত 

এলপ্রান স্বাস্থয থকলন্দ্র  ননধা্ন ত 

বর্জ্য ব্যালগ থেলুন (হাসপাতাে 

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো 

অনু ায়ী)। 

কযাপ এবং সু কাভা  

শুধুিাত্র তডসরপারজবল 

(ধ্বংসর াগ্য) কযাপ ব্যবহার করুন 

 নদ পুন ায় ব্যবহাল   উপল াগী 

হয়, র্য়োযুি নেলনন স্বাস্থয 

থকলন্দ্র  কাপি পতরস্কার নীনতর্াো 

(health care facility 

guideline for soiled 

linen) অনু ায়ী ধুলয় থেলুন 

থ র্ন-  নদ সম্ভব হয়, কুসুর্ গ র্ 

পানন (৭০-৮০০ থসনন্টলগ্রর্) নদলয় 

ধুলয় ননন।  

অেবা,  

 নদ ধ্বংসল াগ্য হয়, তলব ব্যবহৃত 

কযাপ স্বাস্থয থকলন্দ্র  ননধা্ন ত বর্জয্ 

ব্যালগ থেলুন (হাসপাতাে বর্জয্ 

ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো অনু ায়ী)। 

 

 নদ পুন ায় ব্যবহা  উপল াগী হয় 

তলব কাপড় শুকালনা   লন্ত্র  

র্াধ্যলর্ বা থ ালদ শুনকলয় ননন। 



০.৫% নিনচং পাউর্া  নর্নশ্রত 

পন ষ্কা  পাননলত ৩০ নর্নন  

নভনর্জলয়  াখুন। পুন ায় সাবান 

পানন নদলয় ধুলয় থেলুন থ ন নিচ 

দূ  হলয়  ায়। 

গ্লাভস 

শুধুিাত্র ধ্বংসর াগ্য/ তডসরপারজবল   

ব্যবহার করুন 

 ব্যবহৃত গ্লাভস ননধা্ন ত বর্জ্য 

ব্যালগ থেলুন (হাসপাতাে বর্জয্ 

ব্যবস্থাপনা নীনতর্াো অনু ায়ী)। 

পুন ায় ব্যবহা  উপল াগী জুতা সাবান পানন নদলয় ধুলয় থেলুন। 

অতেঃপ  শুনকলয় ননন এবং পুন ায় 

ব্যবহাল   পূলব ্৭০% এেলকাহে   

নদলয় র্জীবানুমুি কল  ননন। 

 

 

৪.৫। নবনচ্ছন্ন (আইলসালেশন) ওয়ার্ ্র্জীবাণুমুিক ন 

 

৪.৫.১। নবনচ্ছন্ন (আইলসালেশন) ওয়ার্ ্পন ষ্কা  ক া  র্জন্য প্রনশনক্ষত নেনা লদ  ননলয়াগ করুন। 

৪.৫.২। র্জীবানুমুিক ণ পেনত সম্পনকত্ অনগ্রর্ প্রনশক্ষণ প্রদান এবং পেনতট নন ীক্ষণ করুন। 

৪.৫.৩। কক্ষট র্জীবাণুমুি ক লণ  র্জন্য ননলদশ্াবেী নীলচ থদওয়া হলয়ল েঃ 

নর্সলপালর্জবে থতায়ালে ০.০৫% (৫০০ নপনপএর্) থসানর্য়ার্ হাইলপালো াই  বা একট তুেনীয় র্জীবাণুনাশক 

নদলয় থভর্জালনা কাপড় নদলয়  াদ ও োই  সাবধালন মুছুন। 

কাপলড়  ন্যায় উপক ণগুনে প্রনতস্থাপন করুন এবং প্রলয়ার্জলন ৩০ নর্ননল   র্জন্য ০.০৫% (৫০০ নপনপএর্) 

থসানর্য়ার্ হাইলপালো াই  দ্রবলণ প্রনতস্থাপন বা ননর্জ্জন করুন। 

পন লবশগত পৃলষ্ঠ  র্জীবাণুমুিক লণ  র্জন্য, ৩% হাইলরালর্জন পা  অক্সাইর্ বাষ্প বা হাইলরালর্জন পা  অক্সাইর্ 

শুষ্ক থধোঁ ়োট থভদ্য ও অলভদ্য বা ়ে়ুযুি পৃলষ্ঠ  উপ  ব্যবহা  ক া থ লত পাল । 

র্জীবাণুমুিক ণ থশি হওয়া  পল , র্ টলত প া্প্ত পন র্ালণ বা ়ে়ুচোচে নননিত ক লত হলব। কর্পলক্ষ ২ র্ন্টা ৬ 

টএনসএইচ (প্রনত র্ন্টা বা ়ে়ু সঞ্চােন) নদলয় বা ়ে়ুচোচে ক ালত হলব । র্জলে থভর্জালনা নর্সলপালর্জবে থতায়ালে 

নদল ়ে সর্স্ত পৃষ্ঠলক মুছুন। চূর়্োন্ত প ীক্ষা  পল , রুর্ট একট নতুন থ াগী গ্রহলণ  র্জন্য প্রস্তুত। 

 

৪.৬। দূনিত েনি হযান্ডনেং: 

৪.৬.১। েনি সার্গ্রী পন ষ্কা  ক া কর্ীলদ  উপযুি নপনপই প া উনচত। 

 

৪.৬.২। বায়ু , পৃষ্ঠতে এবং র্ানুলি  সংক্রর্ণ এড়ালত সংক্রনর্ত নেলননট  আইসলেশন রুর্ বা কর্ ব্যবহৃত স্থালন  

স াসন  েণ্ড্রী ব্যাগ এ  াখলত হলব। 



৪.৬.৩। েনি পেনতগুনে  ননয়নর্ত প ল্বক্ষণ পন চােনা করুন। 

৪.৬.৪। দূনিত থ ক্স াইে এবং কাপড়গুনে একট স্থালন ব্যাগ বা অন্যান্য উপযুি পালত্র  াখা হলব। এই ব্যাগগুনে 

তখন নন াপলদ থেঁলধ থদয়া হলব বা অন্যোয় ফুল া থ াধ ক লত বন্ধ ক লত হলব। 

৪.৬.৫। দূনিত েনি পন বহলন  র্জন্য বে পন বহন ব্যবহা  ক নেঃ 

েনি  পন ষ্কা   অংলশ   তুেনায় থ  অংলশ সংক্রনর্ত কাপড় সংগ্রহ ক া হই থসই অংলশ  থনলগটভ থপ্রসা  

বর্জায়  াখা উনচৎ। 

দূনিত েনি সম্বনেত ব্যাগগুনে অবশ্যই থেলবে,  ে-লকানর্ং বা অন্যান্য পেনত  সালে সনাি ক লত হলব  ালত 

স্বাস্থযলসবা কর্ী া এই আইল র্গুনে নন াপলদ পন চােনা ক লত হলব। 

নেলনন এবং েনি থধায়া এবং শুকালনা, উপযুি র্ান এবং পেনত অনুসাল  ক া উনচত। নর্ া লর্জন্ট বা 

র্জীবাণুনাশক ব্যবহা  কল  কর্পলক্ষ ২৫ নর্ননল   র্জন্য উচ্চ-তাপর্াত্রা  েনি ৭০ নর্নগ্র থসেনসয়াস এ ক া উনচত। 

 ো ে র্নলত্ব  াসা ়েননক এলর্জন্ট ব্যবহা  কল  ননম্ন-তাপর্াত্রা  েন্ডান ং (<৭০ নর্নগ্র) ক া উনচত।  নদ সঠিক 

সংগ্রহ, পন বহন, থশ্রনণনবন্যাস এবং থস্ট্াল র্জ প্রনক্র ়ো সম্ভব না হ ়ে, েনি আইল র্গুনে থর্নর্লকে  নচনকৎসা  বর্জ্য 

পেনত  সালে থেলে নদলত হলব। 

 

৪.৭। অযাম্ব়ুলেন্স র্জীবাণুমুি ক ন: 

৪.৭.১। স্থান প্রস্তুতক ন: 

অযাম্ব়ুলেন্স র্জীবাণুমুি ক লণ  র্জন্য একট উপযুি স্থান ননবা্চন ক লত হলব  া  ানবাহন এবং র্জীবাণুনাশ দেলক 

আবহাওয়া  উপাদানগুনে থেলক  ক্ষা কল । 

র্জনসাধা লণ  ও র্জনশনি নন ়েন্ত্রলণ  কর্ীলদ  সু ক্ষা  র্জন্য একট সু নক্ষত পন নধ স্থাপন করুন। 

র্জীবানুনাশক স্থান ননবা্চন ক া  সর্ ়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সু ক্ষা পন কল্পনা, র্জনসাধা লণ  উপেনি এবং গণর্াধ্যর্ 

এ  দৃশ্যর্ানতা; এগুলো নবলবচনা  অন্তর্ভি্ করুন। 

অবস্থালন  উপ  ননভ ্ কল  র্জেবায়ু ননয়ন্ত্রলণ  ক্ষর্তা োকলে ভাে হয়। 

কা াকান  দূিলণ  গ র্, উষ্ণ এবং ঠান্ডা অঞ্চেগুনে ননধা্ ণ করুন এবং নচনিত করুন। 

অযাম্ব়ুলেলন্স  প্রলবলশ  র্জন্য নপনপই প্রলয়ার্জন। 

৪.৭.২। পন ষ্কাল   পূলব:্ 

থ াগী   ত্ন প্রদানকা ী ("ব্যবহৃত নপনপই" পন নহত অবস্থা ়ে) গানড় থ লড়  াওয়া  পূলব ্সর্স্ত স ঞ্জার্, 

স ব াহকৃত নেলনন, নষ্ট উপক ন অপসা ণ ক লব এবং অযাম্ব়ুলেলন্স  নভতল  থেলক বালয়ালসে / নভসকুইন 

োইনা  অপসা ণ ক লব। স ঞ্জার্গুনেলক উষ্ণ স্থালন   াখলত হলব (অযাম্ব়ুলেলন্স  র্জীবানুনালশ  র্জন্য, উষ্ণ অঞ্চেট 

এর্ন র্জায়গাও হলত পাল  থ খালন বর্জ্য ব্যাল েগুনে পূলব ্অবনস্থত োলক  ালত বর্জ্য ব্যাগগুনে হ  থর্জালন প্রলবশ না 

কল  স াসন  পালত্র  াখা  ায়)। 



নপনপই, নরপস এবং ওয়াইপ সহ সর্স্ত বর্জয্লক  সংক্রার্ক পদাে ্নহসালব নবলবচনা ক া উনচত এবং ব্যবস্থাপনা  

র্জন্য  ো েভালব প্যালকর্জ ক া উনচত। 

রাইভা  বা অন্যান্য কর্ী া পন বহন ইউনন  পন ষ্কা  ও ননবীর্জন ক া  র্জন্য দায়বে োকলবন। এক থেলক দু'র্জন 

থোক পন ষ্কা  ও র্জীবাণুমুি ক লব; নপনপই পন নহত অবস্থায় র্ততীয় ব্যনি প ল্বক্ষণ ক লব এবং প্রলয়ার্জলন 

সহায়তা ক া  র্জন্য প্রস্তুত োকলব। 

নেননং টর্গুনে র্জীবাণুনাশক থপ্রাল াকে অনু া ়েী নেন নপনপই প্রাপ্য হলব। 

পুন ায় ব্যবহা ল াগ্য কাপর়্ে বনহগর্্ন পলে  াখুন। 

৪.৭.৩। পন চ্ছন্নতা ও র্জীবাণুমুি ক ন 

অযাম্ব়ুলেলন্স  প্রলবশিা  থেলক পন ষ্কা  ক া শুরু কল  নভতল   থনাং া  ায়গা প ন্্ত পন ষ্কা  ক লত হলব। 

এইভালব, পন ষ্কা  কর্ী া গার়্েীলত প্রলবলশ  সালে সালে অযাম্ব়ুলেলন্স  নবপ ীত প্রান্ত নদলয় না থব  হও ়ো প ন্্ত 

"পন ষ্কা " র্জায়গায় োকলব। 

প্রস্তুতকা লক  ননলদন্শকা অনুসাল  ইনপএ ননবনন্ধত পন ষ্কা  র্জীবাণুনাশক নর্নশ্রত করুন। প্রস্তুতকা কলদ  

"ননলদন্শত সর্য়" বা র্জীবাণুমুিক লণ  র্জন্য পন ষ্কাল   পল  থকানও পৃলষ্ঠ  পন র্াণ কত া সর্য় থভর্জা োকলত 

হলব তা নেনপবে করুন। 

নর্সলপালর্জবে কাপড় ব্যবহা  কল   ানবাহন প্রলবলশ  সালে সালে সর্স্ত পৃষ্ঠতে পন ষ্কা  ক া শুরু করুন। 

সর্স্ত পৃলষ্ঠ  দৃশ্যর্ান ত ে/অধ ্ত ে পদাে ্সন লয় থেলুন। 

নননদস্্ট্ সর্য় পৃষ্ঠলক নভনর্জলয়  াখুন। প্রলয়ার্জন হলে পুন ায় পন ষ্কা  করুন। 

পন ষ্কা  ক া  সর্য় র্ন র্ন কাপর়্ে পন বতন্ করুন। ব্যবহৃত কাপড় বাল ়োহার্জার্ ্ব্যালগ  াখুন। 

অযাম্ব়ুলেলন্স  বনহ াগত থ াগী  কর্তক্ থোনর্ং দ র্জা এবং হযালন্ডেগুনে এবং থ  থকানও অঞ্চে দূনিত হলত পাল , 

র্জীবাণুনাশক সহ সহলস্ত মুছুন। অযাম্ব়ুলেলন্স  বাইল   অংলশ সম্পূণ ্র্জীবাণুনাশক িা া মু া  প্রলয়ার্জন  হ ়ে না। 

 

৪.৭.৪। অযাম্ব়ুলেন্স পন ষ্কা  হওয়া  পল  পুন া ়ে ব্যবহা ল াগ্য নচনকৎসা স ঞ্জার্ পন ষ্কা  ক ন পেনতেঃ 

উপল   প্রনক্র ়োট ব্যবহা  কল , পন ষ্কাল   পল  প্রস্তুত নকন্তু অব্যবহৃত নচনকৎসা স ঞ্জার্ থ গুলো সু ক্ষা ব্যালগ  

র্লধ্য  াখা হল ়েন ে, থসই ব্যাগ এ  বাইল   অংশ র্জীবাণুমুি কল  থেেলত হলব। 

 নদ থ াগী বহলন  সর্লয় প্রনত ক্ষামূেক ব্যাগ থেলক থকান স ঞ্জার্ ব্যবহা  ক া হয়, তলব তা সঠিকভালব 

পন ষ্কা  ও র্জীবাণুমুি ক া  ালব নানক থেলে নদলত হলব তা ননধা্ ণ করুন। 

৪.৭.৫ একবা  পন ষ্কা  এবং র্জীবাণুমুিক ণ থশি হলয় থগলে, সর্স্ত বর্জ্যটলক সংক্রার্ক বর্জয্ নহসালব সংগ্রহ 

এবং প্যালকর্জ করুন। 

৪.৭.৬। সংস্থা  থপ্রাল াকে অনুসাল  সর্স্ত বর্জ্য এবং সংক্রার্ক পদালে ্ র্জন্য স্থানীয় এবং থকন্দ্রীয় নবনধনবধান 

অনুসাল  ননষ্পনত্ত করুন। 



৪.৭.৭। থচকনেস্ট্ অনুসাল  নপনপই অপসা ণ করুন। র্ততীয় ব্যনি ন নন থকাল্ড থর্জালন ন লেন (লকাল্ড থর্জান এর্ন 

একট অঞ্চে নহলসলব নবলবচনা ক া হয় থ খালন দূিণ থনই এবং এক্সলপার্জা  হও ়ো  ঝুঁনকও থনই। এই অঞ্চলে  

ব্যনিলদ  নপনপই প লত হয় না,  নদও থকাল্ড অঞ্চেট নপনপই  াখা  র্জায়গা নহলসলব ব্যবহা  ক া  ালব।) নতনন 

নপনপই থখাো তদা নক ক লবন,  া নপনপই খুলে থেো  থপ্রাল াকে অনুসাল  ক লত হলব। 

৫। থ কর্স্: 

৫.১। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পন চােনা ক া  র্জন্য উপাত্ত সংগ্রহ নমুনা ের্ে্ঃ 

 

                                         বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পন চােনা  র্জন্য নমুনা উপাত্ত শী  

ও ়োর্ ্/ ইউনন : ________________________ র্াস:____________________________ 

তান খ বর্জ্য সংগ্রহ 

নবভাগ/ল্যাব/ওয়ার্ ্

বলর্জয্  ধ ন 

ননধা্ ন 

প্রনতনদন উৎপানদত বলর্জয্  

পন র্ান (ওর্জন ও আয়তন) 

বর্জ্য 

সংগ্রাহক 

বর্জ্য গ্রাহক 

থকনর্জ                   

নে া  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

তথ্য  াচাইকা ী: ____________________________ ও _________________________ 

 

                                         বর্জয্ বযবস্থাপনা পরিচালনাি র্জনয নমুনা উপাত্ত শীট 

ওযার্ ্/ ইউরনট: ________________________ মাস:____________________________ 

তারিখ বর্জয্ সংগ্রহ 

রবভাগ/লযাব/ওযার্ ্

বর্জর্জয্ি 

ধিন 

রনধ ্ািন 

প্ররতরিন উৎপারিত 

বর্জর্জয্ি পরিমান (ওর্জন 

ও আযতন) 

বর্জয্ 

সংগ্রাহক 

বর্জয্ 

গ্রাহক 

ককজর্জ                   রলটাি 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

তথ্য যাচাইকািী : ____________________________ও _____________________________________ 


