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ক োভিড-১৯ এর জন্য  র্ মক্ষেত্র প্রস্তুত রণ 

২০২০ সোক্ষের জোনুয়োভর র্োক্ষস ভিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো (WHO) এ টি নতুন ধরক্ষণর  ক্ষরোনো িোইরোস জভনত করোক্ষের 

প্রোদুিমোি ক োষণো  ক্ষর, যোর সূচনো হয় চীক্ষনর হুক্ষিই প্রক্ষেক্ষে। ভিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো (WHO) এর ভিবৃভত অনুযোয়ী 

 ক্ষরোনো িোইরোস করোেটি (ক্ষ োভিড-১৯) ভিক্ষশ্বর অন্যোন্য কেক্ষে ছভিক্ষয় পিোর এ টি উচ্চ ঝুঁভ  রক্ষয়ক্ষছ। 

ভিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো ( WHO) এিং জনস্বোস্থ্য  র্তমপে ভিশ্বব্যোপী ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিমোি ভনয়ন্ত্রক্ষণর জন্য   োজ 

 রক্ষছ। তক্ষি েী মক্ষর্য়োেী সোফল্য এখন পয মন্ত অভজমত হয়ভন। এই করোক্ষের ভিস্তোর করোধ  রক্ষত হক্ষে ব্যিসোয়ী, 

চোকুরীজীিীসহ সর্োক্ষজর সি মস্তক্ষরর র্োনুষক্ষ  অিশ্যই  োয ম ভর ভূভর্ ো পোেন  রক্ষত হক্ষি। 

ক োভিড-১৯ কযিোক্ষি ছিোয়  

ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত করোেীর হাঁভচ,  াঁভের র্োধ্যক্ষর্ করোেটি সংক্রভর্ত হক্ষয় থোক্ষ । হাঁভচ,  াঁভের র্োধ্যক্ষর্ করোেটির 

জীিোণু ভন টিতী িস্তুর পৃষ্ঠতে - কযর্ন কডস্ক, কটভিে িো কটভেক্ষফোন/ ম োবোইল ইতযোভের উপর পক্ষি যো সহক্ষজই 

র্োনুক্ষষর হোক্ষতর সংস্পক্ষে ম আক্ষস, পরিতীক্ষত এই জীিোণু যুক্ত হোত দ্বোরো কচোখ, নো  িো মুখ স্পে ম  রোর র্োধ্যক্ষর্ 

তোরো আক্রোন্ত হক্ষত পোক্ষর । আিোর যোরো ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত ব্যভক্তর এ  ভর্টোক্ষরর র্ক্ষধ্য অিস্থ্োন  ক্ষর, তোরোও 

হাঁভচ- োভে হক্ষত ভছটক্ষ  আসো ক্ষুদ্র কনোর সোক্ষথ ভর্ভিত জীিোণু দ্বোরো আক্রোন্ত হক্ষত পোক্ষর। ক োভিড-১৯ এ 

সংক্রভর্ত হক্ষে কিভেরিোে ব্যভক্ত হোে ো/সোধোরণ েেণগুভে অনুিি  ক্ষর এিং ভনজ কথক্ষ ই সুস্থ্ হক্ষয় যোয়।  

ভ ছু করোেীর কেক্ষত্র গুরুতর অসুস্থ্তো েেয  রো যোয় এিং হোসপোতোক্ষে কনওয়োর প্রক্ষয়োজন হক্ষত পোক্ষর। সোধোরণত 

৪০ িো তক্ষেোর্ধ্ম িয়সী করোেী, করোে প্রভতক্ষরোধ ের্তো  র্ এর্ন ব্যভক্তর (কযর্ন-  যোন্সোর, ডোয়োক্ষিটিস, হৃেক্ষরোে 

এিং ফুসফুক্ষসর করোক্ষে আক্রোন্ত ব্যভক্ত) কেক্ষত্র ঝুঁভ র র্োত্রো কিেী। 

আর্রো এখোক্ষন যো জোনি- 

১.  র্ মক্ষেক্ষত্র ক োভিড-১৯ এর ভিস্তোর করোধ  রোর সহজ উপোয়। 

২. সিো, সর্োক্ষিে এিং জনসর্োেক্ষর্ ক োভিড-১৯ এর ঝুঁভ গুভে এভিক্ষয় চেোর উপোয়। 

৩.  র্তমপে ও  র্ীেক্ষণর ভ্রর্ণ োেীন সর্ক্ষয় সোিধোনতো। 

৪. ক োভিড-১৯ ছভিক্ষয় পিক্ষে  র্ মক্ষেত্র প্রস্তুত রণ। 

 

১.  র্ মক্ষেক্ষত্র ক োভিড-১৯ এর ভিস্তোর করোধ  রোর সহজ উপোয় 

কয স ে  র্ মক্ষেক্ষত্র ক োভিড-১৯ এর সংক্রর্ণ ছভিক্ষয় পক্ষিভন কসখোন োর েোভয়ত্বপ্রোপ্ত  র্ ম তমোেণ তোক্ষের ভনজ 

 র্ মক্ষেক্ষত্র ভনক্ষনোক্ত ভিষয়গুক্ষেো ভনভিত  রক্ষিন- 

  র্ মস্থ্ে পভরষ্কোর-পভরচ্ছন্ন এিং স্বোস্থ্য র ভ নো তো ভনভিত রণঃ  

জীিোণুনোে  ভেক্ষয় কডস্ক ও কটভিক্ষের পৃষ্টতে এিং ভনতয ব্যিহোয ম িস্তু (ক্ষযর্ন- কটভেক্ষফোন,  ীক্ষিোড ম) ভনয়ভর্ত 

মুছক্ষত হক্ষি।  োরন পৃষ্ঠতক্ষে থো ো জীিোণু দ্বোরো সহক্ষজ সংক্রর্ক্ষনর সম্ভোিনো থোক্ষ । 

  র্ মচোরী, ঠি োেোর এিং গ্রোহ ক্ষের ভনয়ভর্ত এিং যথোযথিোক্ষি হোত কধোয়োর অিযোস  রোক্ষনোঃ 

সোিোন-পোভন ভেক্ষয় হোত কধোয়ো,  ক ননো সোিোন ভেক্ষয় হোত পভরষ্কোর  রক্ষে িোইরোস র্ধ্ংস হয় এিং ক োভিড-

১৯ এর ভিস্তোক্ষর িোধো সৃভষ্ট হয়। 



  র্ মক্ষেক্ষত্রর প্রক্ষিেপক্ষথ িো আক্ষেপোক্ষে সহক্ষজ দৃভষ্ঠক্ষেোচর হয় এর্ন স্থ্োক্ষন হযোন্ড স্যোভনটোইজোর রোখোর ব্যিস্থ্ো 

 রো। 

 সঠি িোক্ষি হোত কধোয়োর ভনক্ষে মেনো সম্বভেত কপোস্টোর দৃভষ্ঠক্ষেোচর স্থ্োক্ষন প্রেে মন  রো এিং স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য 

 র্তমপক্ষের সোহোয্য ভনন। 

 হোত কধোয়োর ব্যোপোক্ষর উৎসোভহত  রোর জন্য কপেোেোর জনস্বোস্থ্য  র্ ম তমোর ভে ভনক্ষে মেনো, ভিভিন্ন সিোয় 

প্রেত্ত সক্ষচতনতোমূে  িোতমো এিং ইন্টোরক্ষনক্ষট ব্যিহৃত গ্রহনক্ষযোগ্য এিং ভিশ্বোসক্ষযোগ্য তথ্যোভে ব্যিহোর  রো। 

  র্ী, ঠি োেোর এিং গ্রোহ ক্ষের সোিোন ও পোভন ভেক্ষয় হোত কধোয়োর ব্যিোস্থ্ো ভনভিত  রো।  

  র্ মক্ষেক্ষত্র শ্বোস-প্রশ্বোস জভনত স্বোস্থ্যভিভধ প্রচোর  রো- 

 শ্বোস প্রশ্বোসজভনত পভরচ্ছন্নতোর ব্যোপোক্ষর কপোস্টোর প্রেে মন। ক ননো, শ্বোস প্রশ্বোক্ষসর পভরচ্ছন্নতো ক োভিড-

১৯ সংক্রর্ণ করোধ  ক্ষর। 

 শ্বোস প্রশ্বোসজভনত পভরচ্ছন্নতোয় উৎসোভহত  রোর জন্য  র্ মক্ষেক্ষত্র কপেোেোর জনস্বোস্থ্য  র্ ম তমোর 

ভে ভনক্ষে মেনো, ভিভিন্ন সিোয় প্রেত্ত সক্ষচতনতোমূে  িোতমো এিং ইন্টোরক্ষনক্ষট ব্যিহৃত গ্রহনক্ষযোগ্য এিং 

ভিশ্বোসক্ষযোগ্য তথ্যোভে ব্যিহোর  রো। 

  র্ মস্থ্ক্ষে  র্ মচোরীক্ষের ভিক্ষেষ  ক্ষর যোক্ষের সভে ম িো  োভে আক্ষছ তোক্ষের জন্য কফস র্োস্ক/ োেক্ষজর 

টিসুয/রুর্োে সহজেিয  রো  ও তোক্ষের ব্যিহৃত কফস র্োস্ক/ োেক্ষজর টিসুয/রুর্োক্ষের যথোযথ ব্যিস্থ্োপনো 

এিং র্ধ্ংস  রো ভনভিত  রো। 

 জরুরী কপেোেোরী  োক্ষজ ভ্রর্ক্ষণ যোওয়োর আক্ষে  র্ মচোরী এিং ঠি োেোরক্ষের “ভ্রর্ণ সম্পভ মত জোতীয় 

ভনক্ষে মেনো” কজক্ষন কনওয়োর পরোর্ে ম কেয়ো। 

  র্ মচোরী, ঠি োেোর এিং কসিো গ্রহণ োরীক্ষের এই র্ক্ষর্ ম অিভহত  রো কয, যভে ক োনিোক্ষি ক োভিড-১৯ তোক্ষের 

ভনজ ভনজ এেো োয় ছভিক্ষয় পিক্ষত শুরু  ক্ষর (হোে ো  োভে িো স্বল্প জ্বর ৯৯ ভডভগ্র ফোক্ষরনহোইট িো তোর 

সোর্োন্য কিভে হয়) তোহক্ষে তোক্ষেরক্ষ  িোভিক্ষতই থো ক্ষত হক্ষি িো িোভিক্ষত কথক্ষ ই  োজ  রক্ষত হক্ষি। এসর্য় 

ভচভ ৎসক্ষ র পরোর্ে ম অনুযোয়ী সোধোরণ ঔষধ কযর্ন প্যোরোভসটোর্ে, আইবুক্ষপ্রোক্ষফন িো অযোসভপভরন ইতযোভে 

ঔষধগুভে গ্রহণ  রো কযক্ষত পোক্ষর।  

 যভে  োক্ষরো ক োভিড-১৯ এর খুি সোধোরণ েেণও কেখো কেয় তোহক্ষে তোক্ষ  অিশ্যই সোি মেভণ   ক্ষরর র্ক্ষধ্য 

থো ক্ষত হক্ষি। এ থো দৃঢ়িোক্ষি প্রচোর  রক্ষত হক্ষি। 

  র্ মস্থ্ক্ষে উপক্ষরোক্ত িোতমো সম্বভেত কপোস্টোর প্রেে মন  রুন এিং অন্যোন্য র্োধ্যক্ষর্ কযর্ন স্থ্োনীয় কযোেোক্ষযোক্ষের 

চযোক্ষনেগুভেক্ষত ( যোিে অপোক্ষরটর/ ভর্উভনটি করভডও) প্রচোর  রুন। 

 স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য  র্তমপে  র্তম  অনুক্ষর্োভেত এিং প্রস্তুতকৃত িোতমো প্রচোক্ষরর সোর্গ্রীসমূক্ষহর ব্যিহোর ভনভিত 

 রুন। 

 সংক্ষিেনেীে এই সর্ক্ষয়,  র্ীক্ষের অসুস্থ্তোজভনত ছুটির অনুক্ষর্োেন ভনভিত  রক্ষত হক্ষি। 

উপক্ষর উক্ষেভখত ব্যিস্থ্ো গ্রহক্ষনর র্োধ্যক্ষর্  ক োভিড-১৯ এর ভিস্তোর করোধ  রো সম্ভি।  

 

২. সিো, সর্োক্ষিে ও জনসর্োেক্ষর্ ক োভিড-১৯ এর সম্ভোব্য ঝুঁভ গুভে এভিক্ষয় চেোর উপোয় 

সিো এিং সর্োক্ষিে আক্ষয়োজ ক্ষের ক োভিড-১৯ এর সম্ভোব্য ঝুঁভ  ভনক্ষয় িোিক্ষত হক্ষি  োরণ-  



 সিোয় িো সর্োক্ষিক্ষে উপভস্থ্ত অক্ষনক্ষ ই অজোক্ষন্ত এই িোইরোস িহন  রক্ষত পোক্ষর যোর ফক্ষে অন্যরো তোক্ষের 

সংস্পক্ষে ম এক্ষস ক োভিড-১৯ এ সংক্রভর্ত হক্ষত পোক্ষর। 

 অভধ োংে র্োনুক্ষষর জন্য ক োভিড-১৯ র্োরোত্ন  নো হক্ষেও অক্ষনক্ষ র জন্য এটো র্োরোত্ন  ও জীিন োতী হক্ষত 

পোক্ষর। প্রভত ৫ জক্ষনর ১ জন ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত করোেীর হোসপোতোক্ষে ভচভ ৎসো প্রক্ষয়োজন। 

ক োভিড-১৯ ঝুঁভ  প্রভতক্ষরোধ িো হ্রোস  রোর জন্য ভিক্ষিভচত মূে ভিষয়গুভে ভননরূপঃ 

 ) সিো িো অনুষ্ঠোক্ষনর পূক্ষি ম-  

 ক োন সিো  রোর পূক্ষি ম সিো স্থ্োক্ষনর যথোযথ  র্তমপক্ষের পরোর্ে ম কর্োতোক্ষি  ব্যিস্থ্ো গ্রহণ  রো। 

 সিো িো অনুষ্ঠোক্ষন সংক্রর্ণ প্রভতক্ষরোক্ষধর জন্য এ টি প্রস্তুভত পভর ল্পনো গ্রহণ  রো। 

 স ক্ষের উপভস্থ্ক্ষতক্ষত সিো িো অনুষ্ঠোন আক্ষয়োজক্ষনর প্রক্ষয়োজন ভ নো তো ভিক্ষিচনো  রো। কটভে নফোক্ষরন্স িো 

ইন্টোরক্ষনক্ষটর র্োধ্যক্ষর্ অনেোইক্ষন সিো আক্ষয়োজন  রো সম্ভি ভ নো তো যোচোই  ক্ষর কেখো।  

 সিো িো অনুষ্ঠোনটি কছোট পভরসক্ষর  রো কযক্ষত পোক্ষর ভ  নো কসটি ভিক্ষিচনো  রো যোক্ষত কেো  সর্োের্  র্ হয়।  

 জনস্বোস্থ্য এিং স্বোস্থ্যক্ষসিো  র্তমপক্ষের সোক্ষথ আক্ষেই কযোেোক্ষযোে  রো এিং তোক্ষের স ে র র্ তথ্য ভেক্ষয় 

সহক্ষযোভেতো  রো। তোক্ষের পরোর্ে ম ও সুপোভরে কর্ক্ষন চেক্ষত হক্ষি। 

 সিোয় ক োভিড-১৯ এর সংক্রর্ণ প্রভতক্ষরোক্ষধর যথোযথ ব্যিস্থ্োপনোর ভনভর্ক্ষত্ত স ক্ষের জক্ষন্য টিসুয, সোিোন 

এিং হযোন্ড স্যোভনটোইজোরসহ স ে প্রক্ষয়োজনীয় সোর্গ্রীর পয মোপ্ত সরিরোহ ভনভেচত  রো। প্রক্ষয়োজক্ষন 

উপ রণগুক্ষেোর ভপ্র-অড মোর  রো। 

 শ্বোসতক্ষন্ত্রর সর্স্যোর উপসে ম  োক্ষরো র্োক্ষে কেখো ভেক্ষে তোর জন্য কর্ভড যোে/সোভজম যোে র্োস্ক সরিরোক্ষহর 

ব্যিস্থ্ো রোখক্ষত হক্ষি। 

 কযখোক্ষন ক োভিড-১৯ িোইরোস ভিস্তোর েোি  রক্ষছ কসখোক্ষন সভক্রয় পয মক্ষিেণ ভনভিত  রক্ষত হক্ষি। সিোয় 

অংেগ্রহণ োরীক্ষের আেোর্ পরোর্ে ম ভেক্ষত হক্ষি কয, যভে তোক্ষের  োক্ষরো র্ক্ষধ্য ক োভিড-১৯ সংক্রর্ক্ষনর এর 

ক োন েেণ কেখো যোয় িো ক উ যভে অসুস্থ্তো কিোধ  ক্ষরন তোহক্ষে সিোয় তোক্ষের উপভস্থ্ত হওয়ো  োম্য নয়।  

 সিো/ অনুষ্ঠোক্ষনর আক্ষয়োজ  অিশ্যই অংেগ্রহণ োরী, খোিোর পভরিোেন োরী এিং েে ম ক্ষের কর্োিোইে/ 

কটভেক্ষফোন নম্বর, ই-কর্ইে ও তোক্ষের িোসস্থ্োক্ষনর ভিস্তোভরত ঠি োনো সংগ্রহ  রক্ষিন। যভে ক োন 

অংেগ্রহণ োরী সক্ষেহজন  সংক্রোর্  ব্যোভধক্ষত আক্রোন্ত হক্ষয় থোক্ষ ন তোহক্ষে তোর স ে তথ্য স্থ্োনীয় 

জনস্বোস্থ্য  র্তমপেক্ষ  সরিরোহ  রক্ষত হক্ষি এিং তথ্য প্রেোন ভনভিত  রক্ষিন। ক োন অংেগ্রহণ োরী তোর 

ক োন তথ্য স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য  র্তমপেক্ষ  প্রেোক্ষন অস্বীকৃভত জোনোক্ষে ভতভন ঐ অনুষ্ঠোন িো সিোয় অংেগ্রহণ 

 রক্ষত পোরক্ষি নো। 

 সিোয় অংেগ্রহণ োরী  োক্ষরো র্ক্ষধ্য ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত কয ক োন ধরক্ষনর উপসে ম (শু ক্ষনো  োভে, জ্বর, 

অসুস্থ্তো) কেখো ভেক্ষে ভনক্ষনোক্ত ব্যিস্থ্ো গ্রহণ  রক্ষত হক্ষি- 

o অসুস্থ্ কিোধ  রক্ষছ িো েেণ রক্ষয়ক্ষছ এর্ন ব্যভক্তক্ষ  জনসর্োের্ হক্ষত ভিভচ্ছন্ন  ক্ষর ভনরোপক্ষে রোখোর 

জন্য এ টি  ে িো অঞ্চে ভচভিত  রক্ষত হক্ষি। 

o কসখোন কথক্ষ  অসুস্থ্ ব্যভক্তক্ষ  ভ িোক্ষি ভনরোপক্ষে স্বোস্থ্ক্ষ ক্ষে/হোসপোতোক্ষে স্থ্োনোন্তভরত  রো যোয় তোর 

পভর ল্পনো থো ক্ষত হক্ষি। 

o যভে সিোয় িো অনুষ্ঠোক্ষন অংেগ্রহণ োরী ক োন সেস্য,  র্ী িো পভরক্ষসিো প্রেোন োরীর ক োভিড-১৯  

কটক্ষস্টর ফে পভজটিি হয় কসক্ষেক্ষত্র ভ   রণীয় তো পূক্ষি মই ঠি   ক্ষর রোখক্ষত হক্ষি। 



o  র্ মক্ষেক্ষত্রর স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরী অথিো জনস্বোস্থ্য  র্তমপে অথিো স্বোস্থ্য ভিিোেক্ষ  গৃহীত স ে 

পভর ল্পনোগুক্ষেো সম্পক্ষ ম পূক্ষি মই অিভহত  রক্ষত হক্ষি। 

খ) সিো িো অনুষ্ঠোন চেো োেীন সর্ক্ষয় -  

 আক্ষয়োভজত সিো িো অনুষ্ঠোক্ষন অংেগ্রহণ োরীক্ষেরক্ষ  কর্ৌভখ  িো ভেভখত িোক্ষি ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত স ে 

তথ্য প্রেোন  রক্ষত হক্ষি।  অনুষ্ঠোক্ষনর ভনরোপত্তোর স্বোক্ষথ ম আক্ষয়োজ   র্তম  গৃহীত পেক্ষেপ সম্পক্ষ ম 

অংেগ্রহন োরীক্ষের অিভহত  রক্ষত হক্ষি। 

 স্পেমহীন সক্ষম্বোধক্ষনর উপোয়গুভে প্রচোর ও অনুেীেন  রক্ষত হক্ষি এিং অক্ষন্যর সংস্পে ম যথোসম্ভি পভরহোর 

 রক্ষত হক্ষি। 

 সিোয় অংেগ্রহণ োরীক্ষের ভনয়ভর্ত হোত কধোয়ো িো হযোন্ড রোি িো অযোেক্ষ োহে সমৃদ্ধ হযোন্ড-স্যোভনটোইজোর 

ব্যিহোক্ষর উৎসোভহত  রক্ষত হক্ষি। 

 অংেগ্রহণ োরীরো কযন হাঁভচ িো  াঁভে কেয়োর সর্য় টিসুয ব্যিহোর  ক্ষর অথিো  নুইক্ষয়র িাঁক্ষজ হাঁভচ- োভে 

কেয় কস ভিষক্ষয় িোরিোর অিভহত  রক্ষত হক্ষি এিং পরিতীক্ষত কসই টিসুয িো  োপি কযন ঢো নো যুক্ত পোক্ষত্র  

কফক্ষে ভেক্ষত পোক্ষর কসই ব্যিস্থ্ো  রক্ষত হক্ষি। 

 জরুভর অিস্থ্োয় কযোেোক্ষযোক্ষের জন্য অংেগ্রহণ োরীক্ষের এ টি ঠি োনো অথিো হটেোইন নম্বর সরিরোহ  রক্ষত 

হক্ষি যোক্ষত তোরো পরোর্ক্ষে মর জন্য কযোেোক্ষযোে  রক্ষত পোক্ষর িো ক োন তথ্য ভেক্ষত পোক্ষর। 

 অনুষ্ঠোক্ষনর কিনুযটিক্ষত সহক্ষজ দৃশ্যর্োন হয় এর্ন এ োভধ  জোয়েোয় অযোেক্ষ োহে সমৃদ্ধ স্যোভনটোইজোর িো 

হযোন্ড রোি রোখোর ব্যিস্থ্ো  রক্ষত হক্ষি। 

 আসনগুক্ষেো এর্নিোক্ষি সোজোক্ষত হক্ষি যোক্ষত অংেগ্রহণ োরীরো পরস্পক্ষরর কথক্ষ   র্পক্ষে এ  ভর্টোর দূক্ষর 

অিস্থ্োন  রক্ষত পোক্ষর। 

 পয মোপ্ত িোতোস চেোচক্ষের সুব্যিস্থ্ো ভনভিত  রোর জন্য যখনই সম্ভি কিনুযর জোনোেো এিং েরজো খুক্ষে রোখক্ষত 

হক্ষি। 

 যভে ক উ অসুস্থ্তো অনুিি  ক্ষর তক্ষি পূি মপভর ভল্পত প্রস্তুভত অনুসরণ  রুন িো জরুভর নোম্বোক্ষর কযোেোক্ষযোে 

 রুন। 

 সিোস্থ্ক্ষের আঞ্চভে  পভরভস্থ্ভত িো অংেগ্রহণ োরীক্ষের সোম্প্রভত  ভ্রর্ক্ষণর উপর ভনি মর  ক্ষর অসুস্থ্তোক্ষিোধ 

 রো ব্যভক্তক্ষ  এ টি সম্পূণ ম ভিভচ্ছন্ন  ক্ষে রোখক্ষত হক্ষি। তোক্ষ  এ টি র্োস্ক সরিরোহ  রুন যোক্ষত িোভি ভফরোর 

পক্ষথর অন্য  োউক্ষ  সংক্রভর্ত নো  ক্ষর। অন্যথোয় পূি মভনধ মোভরত সনোক্ত রণ ক ক্ষে ভনক্ষয় যোন।  

 স ে অংেগ্রহন োরীক্ষ  তোক্ষের সহক্ষযোভেতোর জন্য ধন্যিোে জ্ঞোপন  রক্ষত হক্ষি। 

ে) সিো িো অনুষ্ঠোন পরিতী  রনীয় - 

  র্পক্ষে এ  র্োক্ষসর জন্য সর্স্ত অংেগ্রহণ োরীক্ষের নোর্ এিং কযোেোক্ষযোক্ষের ঠি োনো সংগ্রক্ষহ রোখুন।  যোক্ষত 

অনুষ্ঠোন পরিতীক্ষত অসুস্থ্ হক্ষয় পিো কয ক োন অংেগ্রহন োরীক্ষ  জনস্বোস্থ্য  র্তমপে সহক্ষজই খু ুঁক্ষজ কির  রক্ষত 

পোক্ষর। 

 যভে সিো িো অনুষ্ঠোক্ষন ক োন সক্ষেহিোজন ক োভিড-১৯ করোেীক্ষ  পোওয়ো যোয় তক্ষি তোক্ষ  আেোেো  রক্ষত 

হক্ষি। অন্যোন্য অংেগ্রহণ োরীক্ষের এ ভিষক্ষয় জোনোক্ষত হক্ষি এিং তোক্ষেরক্ষ  পরিতী ১৪ ভেন পয মন্ত ক োন 

ধরক্ষনর েেণ কেখো যোয় ভ নো তো প্রভতভেন পয মক্ষিেণ  রোর ও ভেক্ষন দু ুঁ’িোর  ক্ষর কেক্ষহর তোপর্োত্রো 

পভরর্োক্ষপর পরোর্ে ম ভেক্ষত হক্ষি। 



 যভে তোক্ষের  োক্ষরো হোে ো  োভে িো জ্বর (ক্ষযর্ন ৩৭.৩ ভডভগ্র কসভন্টক্ষগ্রড/ ৯৯.২ ভডগ্রী ফোক্ষরনহোইট িো তোর 

কিভে) হয় তক্ষি তোক্ষেরক্ষ  িোভিক্ষত থো ো এিং পভরিোর হক্ষত সোর্ভয় িোক্ষি ভিভচ্ছন্ন থো োর পরোর্ে রক্ষত 

হক্ষি । এর অথ ম হে পভরিোক্ষরর সেস্যসহ অন্যোন্য ব্যভক্তিক্ষে মর সোক্ষথ  ভনষ্ঠ কযোেোক্ষযোে ( র্পক্ষে ১ ভর্টোর 

দূরত্ব) এভিক্ষয় চেক্ষত হক্ষি। 

 স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য  র্তমপেক্ষ  সিোয় অংেগ্রহন োরীক্ষের সোম্প্রভত  ভ্রর্ণ এিং উপসক্ষে মর ভিেে তথ্য প্রেোন 

 রক্ষত হক্ষি। 

 স ে অংেগ্রহন োরীক্ষ  তোক্ষের সহক্ষযোভেতোর জন্য ধন্যিোে জ্ঞোপন  রক্ষত হক্ষি।  

 

৩.  র্তমপে ও  র্ীেক্ষণর ভ্রর্ণ োেীন সর্ক্ষয় সোিধোনতোঃ    

 ) ভ্রর্ক্ষণর আক্ষে- 

 ক োভিড-১৯ সংক্রভর্ত এেো োর সি মক্ষেষ পভরভস্থ্ত সম্পক্ষ ম সংভিষ্ট সংস্থ্োর  র্ ম তমো এিং  র্ মচোরীক্ষের 

অিশ্যই কজক্ষন ভনক্ষত হক্ষি। 

 সি মক্ষেষ তক্ষথ্যর ভিভত্তক্ষত  সংস্থ্োর  র্ ম তমো- র্ মচোরীক্ষের আসন্ন ভ্রর্ণ পভর ল্পনো সম্পভ মত সুক্ষযোে সুভিধো 

এিং ঝুঁভ গুক্ষেো মূল্যোয়ন  রক্ষত হক্ষি। 

 ক োভিড-১৯ ছভিক্ষয় পিো এেো োয় অসুস্থ্ এিং ঝুঁভ ক্ষত থো ো  র্ মচোরীক্ষের কপ্ররণ  রো যথোসম্ভি এভিক্ষয় 

চেক্ষত হক্ষি। 

 ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত এেো োয় ভ্রর্ক্ষণর পূক্ষি ম সংভিষ্ট  র্ মচোরীক্ষেরক্ষ  ক োভিড-১৯ সম্পক্ষ ম ভিজ্ঞ এিং উপযুক্ত 

ক োন  ব্যোভক্ত (ক্ষযর্ন- সংস্থ্োর স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরী, স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য  র্তমপে) দ্বোরো ঐ স্থ্োক্ষনর সুক্ষযোে 

সুভিধো সম্পক্ষ ম অিভহত  রক্ষত হক্ষি। 

 ভ্রর্ণ  রক্ষত যোওয়ো  র্ মচোরীক্ষের হযোন্ড রোি / হযোন্ড স্যোভনটোইজোর এর কছোট কিোতে (১০০ ভর্ভে এর নীক্ষচ) 

সরিরোহ  রক্ষত হক্ষি যোক্ষত তোরো ভনয়ভর্ত হোত পভরষ্কোর রোখক্ষত পোক্ষর। 

খ) ভ্রর্ক্ষণর সর্য়: 

 িোরিোর হোত কধোয়োর ভিষক্ষয় উৎসোভহত  রক্ষত হক্ষি এিং হাঁভচ- োভে আক্ষছ  এর্ন কেো ক্ষের  োছ কথক্ষ  

 র্পক্ষে এ  ভর্টোর/ভতন ফুক্ষটর অভধ  দূক্ষর থো ক্ষত সংভিষ্ট  র্ ম তমো- র্ মচোরীক্ষের ভনক্ষে মে ভেক্ষত হক্ষি। 

 ভ্রর্ক্ষণর সর্য়   র্ মচোরীক্ষের ক উ অসুস্থ্ কিোধ  রক্ষে তোর জন্য  রনীয় এিং  োর সোক্ষথ কযোেোক্ষযোে  রক্ষিন 

তো জোভনক্ষয় ভেক্ষত হক্ষি। 

  র্ ম তমো- র্ মচোরীরো কযখোক্ষন ভ্রর্ণ  রক্ষিন কসখোন োর স্থ্োনীয়  র্তমপক্ষের ভনক্ষে মেোিেী কযন সঠি িোক্ষি কর্ক্ষন 

চক্ষে কসটো ভনভিত  রক্ষত হক্ষি কযর্ন- যভে স্থ্োনীয়  র্তমপে তোক্ষ  ক োন জোয়েোয় কযক্ষত ভনক্ষষধ  ক্ষরন 

তোহক্ষে কসখোক্ষন নো যোওয়ো।  র্ ম তমো- র্ মচোরীক্ষের স্থ্োনীয় ভ্রর্ণ, চেোচে িো িি সর্োক্ষিে সম্পভ মত 

ভিভধভনক্ষষধ কর্ক্ষন চেক্ষত হক্ষি। 

ে) ভ্রর্ণ কথক্ষ  ভফক্ষর আসক্ষে: 

 ক োভিড-১৯ ছভিক্ষয় পিো এেো ো কথক্ষ  ভফক্ষর আসো  র্ মচোরীক্ষের ক োভিড-১৯ এর উপসে ম পয মক্ষিেক্ষণর জন্য 

১৪ ভেক্ষনর নজরেোভরক্ষত (ক্ষ োয়োক্ষরন্টোইক্ষন) রোখক্ষত হক্ষি। তোক্ষের েরীক্ষরর তোপর্োত্রো ভেক্ষন দুিোর  ক্ষর র্োপক্ষত 

হক্ষি। এসর্য় তোরো িোভিক্ষতই অিস্থ্োন  রক্ষি। 



 যভে তোক্ষের হোে ো  োভে িো সোর্োন্য জ্বর হক্ষয় থোক্ষ  (ক্ষযর্ন- তোপর্োত্রো ৯৯.২ ভডভগ্র ফোক্ষরনহোইট িো তোর 

কিভে) তক্ষি তোক্ষের িোভিক্ষত থো ো পভরিোক্ষরর সেস্যসহ অন্যোন্য কেো  হক্ষত ভিভচ্ছন্ন হক্ষত হক্ষি। এর অথ ম 

পভরিোরসহ অন্যোন্য কেোক্ষ র সংস্পে ম এভিক্ষয় চেক্ষত হক্ষি ( র্পক্ষে এ  ভর্টোর দূরত্ব িজোয় রোখক্ষত হক্ষি) 

 কটভেক্ষফোক্ষনর র্োধ্যক্ষর্ স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরী িো স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য ভিিোেক্ষ  তোক্ষের সোম্প্রভত  ভ্রর্ণ এিং 

করোক্ষের েেণগুভে সম্পক্ষ ম ভিেে তথ্য প্রেোন  রক্ষত হক্ষি। 

 

৪. ক োভিড-১৯ ছভিক্ষয় পিক্ষে  র্ মক্ষেত্র প্রস্তুত রণঃ 

 র্ মক্ষেক্ষত্র ক োন ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত সক্ষেহিোজন ব্যভক্ত অসুস্থ্ হক্ষয় পিক্ষে ভ   রণীয় তোর এ টি পভর ল্পনো 

ততভর  রক্ষত হক্ষি। 

 

  র্ মস্থ্ক্ষে-  

 অসুস্থ্ ব্যভক্তক্ষ  এর্ন ক োন স্থ্োক্ষন রোখক্ষত হক্ষি কযখোক্ষন তোরো অন্যক্ষের কথক্ষ  ভিভচ্ছন্ন (Isolated) 

থো ক্ষি। কসই সোক্ষথ অসুস্থ্ ব্যভক্তর সোক্ষথ যথোসম্ভি  র্ সংখ্য  র্োনুষ কযন কযোেোক্ষযোে  ক্ষর ভনভিত 

 রক্ষত হক্ষি এিং স্থ্োনীয় স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরী  র্তমপক্ষের সোক্ষথ কযোেোক্ষযোে  রক্ষত হক্ষি। 

  র্ মস্থ্ক্ষে অন্যোন্য ঝুঁভ পূণ ম ব্যভক্তক্ষের  ীিোক্ষি ভচভিত  রো যোয় তো ভিক্ষিচনো  রক্ষত হক্ষি। েেয রোখক্ষত 

হক্ষি কযন ক উ ভনগ্রহ িো তিষক্ষম্যর ভে োর নো হয়। সম্প্রভত ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত অঞ্চে ভ্রর্ণ  ক্ষরক্ষছন 

এর্ন  র্ীক্ষের র্ক্ষধ্য যোরো অন্যোন্য গুরুতর অসুস্থ্ হওয়োর ঝুঁভ ক্ষত রক্ষয়ক্ষছ (ক্ষযর্ন-ডোয়োক্ষিটিস, হৃেক্ষরোে, 

ফুসফুক্ষসর করোে এিং কিভে িয়স) তোক্ষেরক্ষ  উচ্চঝুঁভ পূণ ম ভহক্ষসক্ষি অগ্রোভধ োর ভেক্ষত হক্ষি। 

 ক োভিড-১৯ প্রভতক্ষরোক্ষধ আপনোর  রো পভর ল্পনোটি সম্পক্ষ ম স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য  র্তমপেক্ষ  জোনোক্ষত হক্ষি 

এিং প্রক্ষয়োজক্ষন তোক্ষের র্তোর্ত গ্রহণ  রক্ষত হক্ষি। 

 েপ্তর িো সংস্থ্োয় ভনয়ভর্ত কটভেক্ষযোেোক্ষযোক্ষের র্োধ্যক্ষর্  র্ ম সম্পোেক্ষনর ব্যিস্থ্ো  রক্ষত হক্ষি।  ক োভিড-

১৯ এর প্রোদুিমোি  টক্ষে স্বোস্থ্য  র্তমপে েণপভরিহন এিং জনসর্োের্ এিোক্ষত জনেণক্ষ  পরোর্ে ম ভেক্ষত 

পোক্ষর; কসক্ষেক্ষত্র কটভেক্ষযোেোক্ষযোে  র্ীক্ষের  ভনরোপত্তো ভনভিত  রোর পোেোপোভে ব্যিসো িো  র্ মক্ষেত্রক্ষ  

সচে রোখক্ষত সহোয়তো  রক্ষি। 

 ক োন সংস্থ্ো িো প্রভতষ্ঠোন কয এেো োয় অিভস্থ্ত কসখোক্ষন ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিমোি  টক্ষে তোর জন্য  

এ টি দূক্ষয মোে োেীন ব্যিস্থ্োপনোর পভর ল্পনো ততভর  রক্ষত হক্ষি যো- 

 প্রনয়নকৃত দূক্ষয মোে োেীন ব্যিস্থ্োপনোর পভর ল্পনো সংভিষ্ট সংস্থ্োক্ষ  সর্োজ িো  র্ মক্ষেক্ষত্র ছভিক্ষয় 

পিো ক োভিড-১৯ কর্ো োক্ষিেোর সোর্থ্যম  রক্ষি। অন্যোন্য জরুরী স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরী সংস্থ্োর 

কেক্ষত্রও এই পভর ল্পনো প্রক্ষযোজয। 

 পভর ল্পনোটি এর্ন হক্ষত হক্ষি কযন অসুস্থ্তো িো স্থ্োনীয় চেোচক্ষে প্রভতিন্ধ তোর জন্য উক্ষেখক্ষযোগ্য 

সংখ্য   র্ী, ঠি োেোর এিং সরিরোহ োরীর অনুপভস্থ্ি্ভতক্ষতও প্রভতষ্ঠোনটি সচে থোক্ষ ।  

 পভর ল্পনোটির ভিষক্ষয় আপনোর  র্ ম তমো- র্ মচোরী ও ঠি োেোরক্ষের জোনোক্ষত হক্ষি এিং 

দূক্ষয মোে োক্ষে তোরো ভ   রক্ষি আর ভ   রক্ষি নো তো তোক্ষেরক্ষ  অিভহত  রক্ষত হক্ষি। এক্ষেক্ষত্র 

মূে ভিষয়গুক্ষেোর উপক্ষর অভধ  গুরুত্ব আক্ষরোপ  রক্ষত হক্ষি। 

 পভর ল্পনোটিক্ষত কযন ক োভিড-১৯ আক্রোক্ষন্তর র্োনভস  স্বোস্থ্য ও সোর্োজর উপর ভ  প্রিোি পক্ষর 

কস ভিষয়টি আক্ষেোভচত হয় তো েেয রোখক্ষত হক্ষি। ক োভিড-১৯ সম্পভ মত সঠি  তথ্য প্রোভপ্ত 

এিং সহোয়তো  প্রেোন ভনভিত  রক্ষত হক্ষি। 



 কযসি ক্ষুদ্র ও র্োেোরী ব্যিসো প্রভতষ্ঠোনগুক্ষেো জরুরীক্ষেক্ষত্র ভনজস্ব  র্ীক্ষের স্বোস্থ্য ও  ল্যোক্ষণর 

ভিষয় ভনভিত  রক্ষত সর্থ ম নয় তোক্ষেরক্ষ  আভগ্রর্ স্থ্োনীয় স্বোস্থ্যক্ষসিো প্রেোন োরীক্ষের সোক্ষথ 

কযৌথ পোরস্পভর  সহক্ষযোেীতোর পভর ল্পনো  রক্ষত হক্ষি।  

 এই পভর ল্পনো ততভরর জন্য স্থ্োনীয় ও জোতীয় পয মোক্ষয়র জনস্বোস্থ্য  র্তমপে সহক্ষযোেীতো 

প্রেোক্ষনরও প্রস্তোি ভেক্ষত পোক্ষর।  

 

র্ক্ষন রোখো জরুরী: 

ক োভিড-১৯ এর জন্য প্রস্তুত হওয়োর সর্য় এখনই। এক্ষেক্ষত্র সোধোরণ সত মতো এিং সঠি  পভর ল্পনো 

গ্রহণ ক োভিড-১৯ প্রভতক্ষরোক্ষধ িি ভূভর্ ো রোখক্ষত পোক্ষর। অভিেক্ষম্ব কনয়ো সঠি  পেক্ষেপ আপনোর 

 র্ মক্ষেত্র ও  র্ মচোরীক্ষের রেো  রক্ষত সহোয়তো  রক্ষি। 

 

 

 

 


