ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোবের সময় প্রভিেন্ধীবের জবে ভেবেচ্য ভেষয়সমূহ
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ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোবের সময় প্রভিেন্ধীিো সংক্রোন্ত ভেবেচ্য ভেষয়সমূহ
মোচ্ ভ ২০২০ এ ভেশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো (WHO) নবিল বরোনো িোইরোবসর (ক োভিড-১৯) এর প্রোদুিভোে এর
সংক্রমবনর মোত্রো ও গভির জে প্যোবেভম ভহবসবে ক োষনো বর। ভেশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো (WHO) এেং
পৃভথেীব্যোপী জনস্বোস্থ্য র্তপভ ক্ষ ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোে করোবে ব্যেস্থ্ো ভনবে। ভনভে ভষ্ট জনবগোষ্ঠী কেমনপ্রভিেন্ধী ব্যভিরো ক োভিড-১৯ দ্বোরো ভেবেষিোবে প্রিোভেি হবি পোবর। প্রেোন কে বহোল্ডোররো েভে খুে
সোেোরণ মভপভর ল্পনো এেং প্রভিরক্ষোমূল ব্যেস্থ্ো গ্রহণ বর িোহবল এই প্রিোেব প্রেভমি রো সম্ভে।

ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোে োলীন প্রভিেন্ধী ব্যভিবের জে অভিভরি ভেবেচ্নো ক ন ের োর?
ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোে োলীন সময়ও প্রভিেন্ধী ব্যভিরো কেন স্বোস্থ্য কসেো এেং জনস্বোস্থ্য ভেষয় প্রবয়োজনীয় িথ্য পোয় কসজে
উবযোগ গ্রহণ রবি হবে।
ভনম্মেভণ ভি োরবণ প্রভিেন্ধী ব্যভিরো ক োভিড-১৯ এর অভে ির ঝভুঁ বি থো বি পোবরেঃ





সোেোরণ স্বোস্থ্য ভেভে কমবন চ্লোর কক্ষবত্র েোেো কেমন- হোি কেোয়ো (কেভসন েো ভসং ব্যেহোর রবি নো পোরো, অথেো দুই হোি
এ সোবথ ষোর কক্ষবত্র েোরীভর েোেো ) ।
চ্োভহেো অনুেোয়ী অভিভরি সুভেেো নো পোওয়োয় অথেো সোমোভজ েক্ষিোর অিোবের োরবণ সোমোভজ দূরত্ব (কসোশ্যোল
ভডেযোনভসং) েজোয় রোখোর কক্ষবত্র েোেো ।
পভরবেে কথব িথ্য কপবি েো েোরীভর সহোয়িো কপবি ভেভিন্ন ভজভনসব স্পেভ রো।
জনস্বোস্থ্য ভেষয় িথ্য পোওয়োর কক্ষবত্র েোেো ।

ভনম্মভলভখি স্বোস্থ্য অেস্থ্োর উপর ভিভি বর প্রভিেন্ধী ব্যভিরো ক োভিড-১৯ দ্বোরো আরও িীব্র আ োবর সংক্রভমি হওয়োর ঝভ বি
রবয়বেন। এটি ভনবম্মোি োরবণ হবি পোবরেঃ
 ক োভিড-১৯ ইভিপূবে ভ ভেযমোন স্বোস্থ্যগি সমস্যোব েোভিবয় কেয়, ভেবেষ বর কেগুবলো শ্বোসিবের োে ভ োভরিো, করোগ
ভ ।
প্রভিবরোে ক্ষমিোর োে ভ োভরিো, হৃেবরোগ েো ডোয়োবেটিস এর সোবথ সম্পভ ি
 স্বোস্থ্য কসেো গ্রহবণ েোেো : প্রভিেন্ধী ব্যভিরো কে কসেোর উপর ভনিভর বর িোর ভেভেন্নিোর োরবণ প্রোদুিভোবের দ্বোরো
অসোমঞ্জস্যপূণ ভিোবে প্রিোভেি হবি পোবর।
 েভে প্রেোন কে বহোল্ডোরগণ েথোেথ ব্যেস্থ্ো গ্রহণ বরন িবে প্রভিেন্ধী ব্যভিরো কেস ল োঁেোর সম্মুখীন হন িো মোবনো
সম্ভে ।
মভসম্পোেন োরীবের/ মীবের জে ভেবেচ্য ভেষয়সমূহ:
প্রভিেন্ধী ব্যভি এেং িোবের পভরেোর পভরজন র্তভ

মভ পভর ল্পনো

ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোে োলীন সমবয় প্রভিেন্ধী ব্যভি এেং িোর পভরেোর পভরজনব র্তভ ভেশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর (WHO) এর
সোেোরণ সুরক্ষো ভেভে কমবন চ্লবি হবে। এই সোেোরণ সুরক্ষো ভেভে কমবন চ্লোর পরও েভে ক োন সমস্যোর সম্মুখীন হন
(উেোহরণস্বরূপ, আপভন হোি কেোয়োর জে কেভসন েো ভসং ব্যেহোবর অসমথ ভ), িবে ভ িোবে এটোর সবে খোপ খোওয়োবনো েোয় িো
সনোি রবি আপনোর পভরেোর পভরজন, েন্ধু-েোন্ধে এেং কসেোেোন োরীর সোবথ োজ রুন।
ক োভিড-১৯ এর সম্ভোব্য সংস্পেভ মোবনো







েিদুর সম্ভে কলো জবনর িীি এভিবয় চ্লুন এেং অেবের সোবথ েোরীভর সংস্পেভ (ভিভজ যোল ন্টোক্ট) মোন।
প্রবয়োজনীয় কেখো সোক্ষোৎ রবি েীষ ভ সময় (Peak time) এর েোইবরর সময়ব কেবে ভনন। প্রভিেন্ধী ব্যভিবের জে
ভেবেষ ক োবনো সময় থো বল কসই সুভেেো গ্রহণ রুন ।
কলো জবনর িীি এভিবয় চ্লবি অনলোইবন ক নো োটো রুন অথেো পভরেোর, েন্ধু েো কসেোেোন োরীর কথব সোহোয্য চ্োন।
জরুরী প্রবয়োজনীয় ভজভনসপত্র কেমন খোেোর, পভরস্কোর সোমগ্রী, ঔষুে েো কমভডব ল সোমগ্রীর মজুে বর রোখুন েোবি
কসগুবলো সংগ্রবহর জে জনেহুল স্থ্োবন েোরেোর কেবি নো হয়।
সম্ভে হবল েোসো কথব োজ রুন, ভেবেষ বর আপভন েভে ব্যস্ত এেং ভিিযুি ক োন স্থ্োবন োজ বর থোব ন।
েভে সহোয় উপ রণ (Assistive products) ব্যেহোর রো হয় িবে িো কেন েোরেোর জীেোনুমুি রো হয় িো
ভনভিি রুন; হুইলবচ্য়োর, হোটোর েভি (walking canes), ওয়ো োর (walkers), ট্রোন্সিোর কেোড ভ







(transfer boards), সোেো েভি (white canes) অথেো অে কে ক োন পে েো ন ন জনসম্মুবখ ব্যেহোর
রো হয় সেই এর অন্তর্ভভি।
আপনোর কে কসেো েো সহোয়িো প্রবয়োজন িো ভনভিি রবণর জে এ টি পভর ল্পনো গ্রহণ রুন।
েভে আপভন কসেোেোিোর উপর ভনিভর বরন, িবে িোবের সংখ্যো েোিোন, কেন এ জন অসুস্থ্ হবয় কগবল েো স্ব-পৃথ ী রণ
(self-isolate) এর ের োর পিবল অে আবর জনব ডো বি পোবরন।
েভে আপভন ক োন এবজভন্সর মোধ্যবম কসেো প্রেোন োরীর ব্যেস্থ্ো বর থোব ন িবে মী সংখ্যো বম েোওয়োর কক্ষবত্র িোবের
আপে োলীন ব্যেস্থ্ো সম্পব ভ কজবন ভনন। আপভন আপনোর পভরেোর এেং েন্ধুবের সোবথ েলবি পোবরন কে িোরো ভ অভিভরি
সহোয়িো ভেবি পোবর এেং ক োন অেস্থ্োয় িোবেরব আপনোর ডো োর প্রবয়োজন হবি পোবর।
আপনোর ভমউভনটিবি সংভিষ্ট প্রভিষ্ঠোনব ভচ্ভিি রুন কেখোবন আপনোর প্রবয়োজবন সহোয়িো কপবি পোবরন।

ক োভিড-১৯ ক ভেবেচ্নোয় ভনবয় কস অনুেোয়ী আপনোর আেোসন ক প্রস্তুি রুন।






আপনোর পভরেোবর আপনোর ভেশ্বস্ত েন্ধু ও পভরেোরসহ েোরো আবে, আপভন অসুস্থ্ হবল িোরো কেন প্রবয়োজনীয় িথ্য জোবন কস
ভ িথ্য, ঔষে সম্পভ ি
ভ িথ্য এেং আপনোর উপর ভনিভরেীলবের
ভেষবয় ভনভিি কহোন। আপনোর কহলথ ইন্সুবরন্স সম্পভ ি
প্রবয়োজনীয় কসেো (ভেশু, বৃদ্ধ েোেো-মো, েো কপোষো প্রোণী) এর অন্তর্ভভি।
আপভন ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হবল আপনোর পভরেোর পভরজবনর রণীয় অথেো আপনোর েো সোহোয্য ের োর কস সম্পব ভ
িোরো জোবন ভ নো িো ভনভিি রুন ।
েভে িোরো ইবিোমবধ্য সংযুি নো হয় িবে আপনোর সহোয়িো োবল ভনবয়োভজিবের সোবথ সংবেোগ স্থ্োপন ভরবয় ভেন েোবি
িোরো আপনোর অসুস্থ্িো োলীন সমবয় োে ভ রী কেোগোবেোগ রবি পোবর।
সংভিষ্ট কটভল-কহলথ সোভিভস এেং হটলোইবনর নম্বর কজবন রোখুন েভে আপনোর প্রশ্ন থোব েো সোেোরণ ভচ্ভ ৎসো সহোয়িো
ের োর হয়।

পভরেোর পভরজন ও কসেো প্রেোন োরীবের েোরীভর ও মোনভস স্বোস্থ্য



ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোে োলীন ভেশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর (WHO ) মোনভস স্বোবস্থ্যর গোইডলোইন (WHO guidance on
mental health considerations) এেং অসংক্রোম করোগ ব্যেস্থ্োপনোর গোইডলোইন অনুসরণ রুন।
েোভিবি েভে োবরো উপসগ ভ কেখো কেয় িোব আইবসোবলবটড থো বি হবে, মোস্ক পরবি হবে এেং েি দ্রুি সম্ভে কটে
রবি হবে। স ল পৃষ্ঠিলব জীেোনুমুি রবি হবে এেং েোভির সেোইব উপসবগরভ জে পে ভবেক্ষণ রবি হবে। েভে
সম্ভে হয় িবে েোবের অেোে করোগ রবয়বে েো করোগ প্রভিবরোে ক্ষমিো ম িোবেরব আইবসোবলেবনর সময় অভিেোভহি
নো হওয়ো পে ভন্ত অে জোয়গোয় স্থ্োনোন্তর রবি হবে।

সর োবরর জে মভপভর ল্পনো






জনস্বোস্থ্য ভেষয় িথ্য ও কেোগোবেোবগর প্রোভিব ভনভিি রুন
স ল সরোসভর েো েোরণকৃি অনুষ্ঠোন েো কেোগোবেোবগর যোপেন অন্তর্ভভি রুন এেং সম্ভে হবল ইেোরো -িোষো (signlanguage) অন্তর্ভভি রুন। জোিীয় িোষণ, সংেোে সবম্মলন এেং সরোসভর সোমোভজ কেোগোবেোবগর মোধ্যম এর
অন্তর্ভভি।
গণসোমগ্রীব “সহজ-পোঠবেোগ্য” িরবমবট রুপোন্তভরি রুন েোবি বর িো বুভদ্ধ প্রভিেন্ধী েো বুঝবি অসুভেেো হয় এমন
ব্যভিবের োবে কেোেগম্য হয়।
েথোেথ িরবমট ব্যেহোর বর (কেমন- ওয়োড ভ) ভলভখি সহজবেোধ্য িথ্যপুভঞ্জ তিভর রুন কেখোবন উপযুি ভেবরোনোম, েি
ভপ্রন্ট, কব্রইল সংস্করণ এেং দৃভষ্ট ও শ্রেণ প্রভিেন্ধীবের জে সংস্করণ ভেযমোন।




নভথপবত্র েো সোমোভজ কেোগোবেোগ মোধ্যবম ব্যেহৃি েভেবি যোপেন ব্যেহোর রুন। এমন েরবনর েভে ব্যেহোর রুন েো
অংেগ্রহণমূল এেং প্রভিেভন্ধিো ভেষয় ভুল েোরণোগুবলোব েোভিবয় নো কিোবল
জনস্বোস্থ্য ভেষয় িথ্য প্রচ্োর রোর জে প্রভিেভন্ধিো ভনবয় োজ বর এমন সংস্থ্ো, অযোডবিোব ভস েভড এেং প্রভিেন্ধী
ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীবের সোবথ োজ রুন।

প্রভিেন্ধী ব্যভি এেং িোবের কসেো কনটওয়োব রভ জে উবেশ্য ভিভি পেবক্ষপ গ্রহণ।










প্রভিেন্ধী ব্যভি এেং িোবের প্রভিভনভেত্ব োরী সংস্থ্ো সমূহবের সোবথ োজ রুন েোবি দ্রুিিোর সোবথ েোৎসভর এেং
প্রেোসভন ব্যেস্থ্োব সনোি রো েোয়, কেমনপভরেোর এেং কসেো প্রেোন োরী েোবের কসেো কেয়োর জে োজ কথব ছুটি ভনবি হয় িোবের আভথ ভ ক্ষভিপূরণ প্রেোন,
সোেোরণ মভ ন্টোর সোবপবক্ষ পভরেোবরর সেস্যবেরব সময় ভিভি পোভরশ্রভম প্রেোন, এর অন্তর্ভভি হবি পোবর।
পভরেোর এেং কসেোেোন োরী েোরো তনভমভি এেং কস্বেোয় প্রভিেন্ধীিো ভনবয় োজ বরন, েোবের স্ব-আইবসোবলেন (selfisolate) ের োর হবি পোবর এেং কেখোবন োজ রবি আসবে কসখোবন প্রভিেন্ধী ব্যভিবেরব সংক্রমবনর ঝভুঁ
েোভিবয় ভেবি পোবর, িোবের জে আভথ ভ ক্ষভিপূরণ।
ভেভথলবেোগ্য োজ , েোসো কথব োজ রো এেং আভথ ভ ক্ষভিপূরণ ও িো রবি কে প্রযুভি প্রবয়োজন িো গ্রহণ রো।
আভথ ভ উবযোগ (সোেোরণি এ টি বৃহৎ ভিভি অথ ভননভি উেীপ প্যোব বজর মবধ্য েো প্রভিেন্ধী ব্যভিবের অন্তর্ভভি
রবে কেমন- কেোগ্য ব্যভিবের জে কথো েরোে, ট্যোক্স মুভি, পবের উপর ির্তভভ েো উপেম এেং সোেোরণ খরচ্ মুলিভে
রোখো।
স্কুল এেং অেোে ভেক্ষোপ্রভিষ্ঠোন র্তভ েথোেথ ব্যেস্থ্ো গ্রহণ রবি হবে েোবি কেসে প্রভিেন্ধী েোত্রবের েী ভ সময় েোসো
কথব পিোবলখো রোর প্রবয়োজন হয়, িোবের পিোবলখো চ্োলু রোখো েোয় ।
ভেভিন্ন িরবমবট (কেমন- কটভলবিোন এেং ই-কমইল) প্রভিেন্ধী ব্যভিবের জে হটলোইবনর ব্যেস্থ্ো থো বি হবে েোবি িোরো
সর োবরর সোবথ কেোগোবেোগ রবি পোবর, প্রশ্ন রবি পোবর এেং উবদ্বগ জোনোবি পোবর।

প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীর উবেবশ্য ব্যেস্থ্ো গ্রহণ।








কসেো অক্ষুন্ন রোখোর লবক্ষ মভপভর ল্পনো ভচ্ভিি রবণ এেং অগ্রোভে োর ভিভিবি সুরক্ষো সোমগ্রী ভনভিি রবণ প্রভিেন্ধী
ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীবের সোবথ োজ রবি হবে।
কেসে প্রভিষ্ঠোন প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরী সরেরোহ বর থোব িোবের কেন কসেো প্রেোন োরী বম কগবলও
কসেোেোিো সরেরোহ চ্োভলবয় েোওয়োর পভর ল্পনো থোব িো ভনভিি রবি হবে।
সুরক্ষো ব্যেস্থ্ো ভনভিি বরই আমলো িোভে ভনবয়োগ সংক্রোন্ত েোেো দুর রবি প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরী সোবথ
োজ রবি হবে। কেমন- কসেোেোিোবেরব পুভলে দ্বোরো েোচ্োই রো।
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীবের জে স্বল্প কময়োেী আভথ ভ সহোয়িোর থো ভচ্ন্তো রো েোয় েোবি িোবের োবজ ক োন
মন্দো থো বলও িোরো অথ ভননভি িোবে সোেলম্বী থোব ।
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীবের জে এ টি হটলোইন প্রেোন রবি হবে েোবি িোরো কেোগোবেোগ রবি পোবর এেং
উবদ্বগ জোনোবি পোবর।
ভেনোমূবে ব্যভিগি সুরক্ষো সোমগ্রী, মোস্ক, এবপ্রোন, কলোিস ও হযোে কসভনটোইজোর প্রেোবনর জে অগ্রোভে োর ভেবি হবে।
অেোে অগ্রোভে োর গ্রূবপর পোেোপোভে প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কসেো প্রেোন োরীবের জে ক োভিড-১৯ এর সনোি রণ ব্যেস্থ্ো
রবয়বে ভ নো িো ভনভিি রবি হবে।

স্বোস্থ্যবসেো মীবের োে ভক্রম













ক োভিড-১৯ স্বোস্থ্যবসেো সহজলিয,সোশ্রয়ী এেং অংেগ্রহণমূল
রবি হবে।
ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোবের সময় Who এর স্বোস্থ্যবসেো মীবের প্রভি গোইডলোইন (WHO guidance to health
workers) অনুসরণ রবি হবে।
ভ পরীক্ষো এেং কসেো প্রেোন োরী স ল ভিভনব র কসেো সহজলিয রোর জে োজ রবি হবে।
ক োভিড-১৯ সম্পভ ি
েোরীভর েোেো (বেমনেঃঅসমিল পথ, ভসভি, ক োন জোয়গোয় কপ ুঁেোবনোর সীমোেদ্ধিো, ক োন ভজভনস ব্যেহোবরর
সীমোেদ্ধিো),দৃভষ্টিভেমূল েোেো(সোমোভজ ভেগমো এেং অিযোেশ্য ীয় কসেোসমূহ ভনবি অস্বীকৃভি) এেং অথ ভননভি েোেো
ুঁ কের রবি হবে।প্রভিেন্ধী এেং িোবের
(বেমনেঃ ব্যয়েহুল ভচ্ভ ৎসো কসেো অথেো কসেোসমূবহরসহজলিযিো ) খুবজ
ভ িবথ্যর প্রচ্োর ভনভিি রবি হবে।
কসেোেোন োরীবের মবধ্য ক োভিড -১৯ স্বোস্থ্যবসেোর সহজলিযিো সম্পভ ি
স বলর জে প্রবেোজয এেং কেোেগম্য িথ্য সরেরোহ রবি হবে। ভলভখি অথেো কম ভখ িবথ্যর উপর সম্পূণ ভিোবে ভনিভর
রো েোবেনো এেং ভেভিন্ন কেোগোবেোবগর পদ্ধভি অেলম্বন রবি হবে েো বুভদ্ধপ্রভিেন্ধী ব্যভি, বুঝবি অসুভেেো আবে এমন
ব্যভি এেং মবনোসোমোভজ প্রভিেন্ধী ব্যভিবের োবে কেোেগম্য হয়।
ভ কসেো ও পরোমেভ েোভিবি
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের কক্ষবত্র সোেোরণ স্বোস্থ্য চ্োভহেো এেং প্রবয়োজন হবল, ক োভিড-১৯ সম্পভ ি
প্রেোন রবি হবে।
ভ সম্ভোব্য স্বোস্থ্য এেং সোমোভজ পভরণভি সম্পব ভ স্বোস্থ্য মীবের িথ্য
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের ক োভিড-১৯ এর সবে সম্পভ ি
প্রেোন রবি হবে হবে েোবি িোরো সবচ্িন হবি পোবর ।
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের পে ভোি সহোয়িো প্রেোন রবি হবে,েভে িোরো ক োয়োবরন্টোইন অথেো আইবসোবলেবন থোব ন। প্রবয়োজবন
,স্বোস্থ্য এেং সোমোভজ কসেো,পভরেোর অথেো কসেোেোন োরীবের অংেগ্রহবণ সমভিি কসেো প্রেোন রবি হবে।
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের জে কটভলস্বোস্থ্যবসেো প্রেোন
প্রভিেন্ধী ব্যভিবের স্বোস্থ্যবসেো প্রেোবনর জে কটভলবিোবন পরোমেভ,ক্ষুবে েোিভো এেং ভিভডও েোিভো কপ্ররণ রবি হবে। এটিবি
ভ ভেষয় ও অন্তর্ভভি থো বি পোবর।
িোবের সোেোরণ স্বোস্থ্য, পুনে ভোসন চ্োভহেো এেং প্রবয়োজন হবল, ক োভিড-১৯ সম্পভ ি

প্রভিেভন্ধিো ভেষয় কসেো প্রেোন োভরবের জে িভব্য



কসেোর েোরোেোভহ পভর ল্পনো তিরী এেং েোস্তেোয়ন রবি হবে।
স্বল্প মীসংখ্যো অনুেোয়ী পভর ল্পনো রবি হবে এেং আনুপোভি হোবর প্রেোসভন এেং প্রযুভি মীর পোেপোভে
কসেো মীবের োজ ভনে ভোরণ রবি হবে।



আমলোিোভে জটিলিো হ্রোস রোর জে সর োবরর সোবথ এ সোবথ মভ পভর ল্পনো এেং েোস্তেোয়ন কেমন- সুরক্ষো ব্যেস্থ্ো
ভনভিি রন, শুশ্রূষো োরীবের ভনরোপিো ব্যেস্থ্ো ইিযোভে ।
অভিভরি প্রভেক্ষবণর ব্যেস্থ্ো রবি হবে এেং েভে সম্ভে হয়,নর্তন মভেভি তিরী এেং েোরো সম্প্রসোভরি র্ভভম ো পোলন
রবি পোরবে িোবের জে অনলোইবন পোঠ্যসূভচ্ তিরী রবি হবে।
স্থ্োনীয় কসেোেোন োরী এেং প্রভিেন্ধীিো ভেষয় কসেোপ্রেোন োরী সংস্থ্োরবের সোবথ এ সোবথ োজ রবি হবে এেং
অগ্রোভে োরভিভিবি অিীে জরুভর কসেোসমূহ কখোলো রোখবি হবে। পভরবষেো ভমবয় আনোর জে, অভে ির ঝভুঁ পূণ ভ
কসেোগ্রহীিোর সংখ্যো সনোি রবি হবে।
প্রভিেভন্ধ ব্যভি এেং িোবের সহোয় কনটওয়োব রভ সোবথ ন ন কেোগোবেোগ রবি হবে
ভ অভে িথ্য প্রেোন রবি হবে,ভেবেষিোবে কেসে িথ্য প্রভিেন্ধী ব্যভিবের এেং িোবের সহবেোগী
ক োভিড-১৯ সম্পভ ি
সংস্থ্োর জে প্রবয়োজনীয়।এর মবধ্য সোমোভজ পভর ল্পনো,বটভলস্বোস্থ্য ,জরুভর কেোগোবেোবগর নোম্বোর,সহজলিয স্বোস্থ্যবসেো
ভ িথ্য থো বে
প্রেোন োরী প্রভিষ্ঠোবনর ঠি োনো এেং হযোে স্যোভনটোইজোর ও জীেোণুমুি রণ েেপোভির প্রোভিস্থ্োন সম্পভ ি
েখন এবের সরেরোহ ম থো বে অথেো েখন আইবসোবলেবনর জে প্রবয়োজন হবে।
ভেভিন্ন কেোগোবেোগ মোধ্যম কেমনেঃবিোন ল,খুবে েোিভো এেং সোমোভজ কেোগোবেোগ মোধ্যম িথ্য প্রেোবন ব্যেহোর রো কেবি
পোবর এেং েিটুকু সম্ভে ভেযমোন িথ্যসমূহ প্রবিব র কেোেগম্যিোবে রূপোন্তভরি রবি হবে।














প্রভিেন্ধী ব্যোভিবের কসেোয় ক োভিড-১৯ করোগীবের প্রভি েথোসম্ভে ম সংস্পবেভ আসবি হবে।
প্রভিেভন্ধিো ভেষয় কসেো েোন োরীবের সংক্রমণ ভনয়েণ প্রভেক্ষণ প্রেোন এেং দ্রুি েক্ষ বর গবি র্তলবি হবে।
প্রভিেন্ধী ব্যভি এেং িোবের কসেোেোন োরীবের ব্যভিগি সুরক্ষো সরঞ্জোম কেমনেঃমোস্ক,লোিস,হযোে স্যোভনটোইজোর সহজলিয
রবি হবে।প্রবয়োজবন,বেভেসংখ্য পবের অড ভোর রবি হবে।
গৃহ-ভিভি পরোমেভ েো কটভলবহলথ ভহসোবে ব্যেহৃি অনুরূপ প্ল্যোটিবমভর মোধ্যবম উপযুি প্রভিেন্ধী ভেষয় পভরবষেো
সরেরোহ রুন।

আেোভস স্থ্োপনোর কক্ষবত্র ভেবেচ্য ভেষয়সমূহ েোভসন্দোবের মোনভস স্বোবস্থ্যর উপর সম্ভোব্য প্রিোে ভেবেচ্নো বর সংক্রমবণর ঝভুঁ হ্রোস রোর জে পভরেেভন সময় োল
পভরেিভন রো, কেমন ভনভে ভষ্ট পভরেেভন সময় ভনে ভোরণ রো , েোবি গৃহ মীরো পে ভবেক্ষণ রবি এেং আরও োে ভ রিোবে
পভরষ্কোর রবি পোবরন;
 অসুস্থ্ এেং েোরো হোসপোিোবল িভিভ কনই এমন েোভসন্দোবের জে অভে ভনরোপে এেং সংক্রমণ ভনে়েণ ব্যেস্থ্োগুভল োে ভ র
রো কেমন েোভসন্দোব মোস্ক পরো এেং এ টি সীমোেদ্ধ বর থো বি, পভরেেভন সীমোেদ্ধ রোর পরোমেভ কেয়ো।

 প্রভিেন্ধী ব্যোভি কের েোবের ভেবেষ প্রবয়োজন আবে িোবের জে পে ভোি সহোে়িো সরেরোহ রুন




অভে প্রবে়োজন আবে এমন প্রভিেন্ধী ব্যভিবের ভচ্ভিি রুন এেং িোবের পভরেোর, সোমোভজ সহোয়িো োভর সংস্থ্োবের
সোবথ োজ রুন; কে ক োন জরুভর অেস্থ্োর জে প্রস্তুি রুন েখন কসেোেোন োভররো অপ্রোপ্য অথেো অপে ভোি সংখ্য হবয়
পিবে ।
সোমোভজ ভেভেন্নিো(Social Isolation) এেং ভনিয োে ভোেভল ব্যোহি হওে়োর োরবণ প্রভিেন্ধী ব্যভিবের উপর
েে ভমোন সভহংসিো, অপব্যেহোর এেং অেবহলোর সম্ভোব্যিো ভচ্ভিি রুন; এই ঝভুঁ গুভল হ্রোস রুন, উেোহরণস্বরূপ
অভিবেোগ/পরোমেভ জোনোবনোর জে এ টি সুবেোধ্য হটলোইন সরেরোহ রো।

জনসোেোরবণর জে িভব্য
সোেোরণ জনগবণর জে গৃহীি প্রোথভম সুরক্ষো ব্যেস্থ্ো
 ক োভিড-১৯ এর ভেরুবদ্ধ কম ভল সুরক্ষো ব্যেস্থ্ো সম্পব ভ WHO দ্বোরো প্রস্তুি ভনবে ভভে ো অনুসরণ রুন। ক োভিড-১৯ এর
ঝভুঁ টিব গুরুত্ব সহ োবর ভনন; এমনভ েভে আপভন ভনবজ গুরুির লক্ষণগুভলর উচ্চ ঝভুঁ বি নোও থোব ন িবু িোইরোসটি
আপভন কে োরও মবধ্য েিোবি পোবরন।
 ভনবে়োগ িভোবের দ্বোরো সমভথ ভি ভেভথলবেোগ্য োবজর ব্যেস্থ্ো এেং সংক্রমণ ভনে়েণ ব্যেস্থ্োসমূহ
 ক োভিড-১৯ প্রোদুিভোবের কক্ষবত্র আপনোর মভবক্ষত্র প্রস্তুি রোর ভেষবয় WHO ভনবে ভভে ো অনুসরণ রুন
 কেখোবন সম্ভে, প্রভিেন্ধীব্যোভিবের কক্ষবত্র ভেভথলবেোগ্য োবজর ব্যেস্থ্ো রো েোবি িোরো কটভলওয়ো ভ রবি পোবর। মভবক্ষবত্র
সোেোরণিোবে উপলব্ধ কে ক োনও সহোে় পে সহ িোবের প্রবে়োজনীে় প্রযুভি রবে়বে ী নো িো ভনভিি রুন।
 কটভলওয়োভ ংভ েভে সম্ভে নো হে় িবে সংক্রমবণর ঝভুঁ হ্রোস নো হওে়ো পে ভন্ত গুরুির লক্ষণগুভলর উচ্চ ঝভুঁ বি থো ো প্রভিেন্ধী
ব্যভিবের ছুটি কনওে়োর (কেিনভুি ছুটি) অনুমভি কেওে়োর থো ভেবেচ্নো রুন। সর োরী নীভি এেং পৃষ্ঠবপোষ িোগুবলো
ভেবিষণ রুন েো ভনবয়োগ োরীবের এই ব্যেস্থ্োগুভল েোস্তেোে়ন রোর কক্ষবত্র সহজলিয হয়।

মভবক্ষবত্রর সংক্রমণ ভনে়েবণর ব্যেস্থ্ো কেমন হযোে স্যোভনটোইবজেন কেেনগুভলর সহজপ্রোপ্যিো ভনভিি রুন।
 প্রভিেন্ধী অথেো ঝভুঁ পূণ ভ জনবগোষ্ঠীর জে কেো োন মোভল বের দ্বোরো কেো োনগুবলোর প্রবেেগম্যিো ভনভিি রো
 কেো োনগুবলোয় প্রবেবের কক্ষবত্র প্রভিেন্ধী েো অেোে ঝভুঁ পূণ ভ ব্যভিবের জে ভনভে ভষ্ট সমে় ভনে ভোরণ রো, েো প্রভিেন্ধী
ব্যভিবের ক নো োটো রোর জে ভে ল্প উপোে়গুভল ভেবেচ্নো রুন (উেোেঃ ভেিরণ, অনলোইন)
 প্রভিেন্ধী ব্যভির জে পভরেোর, েন্ধুেোন্ধে এেং প্রভিবেেীবের দ্বোরো অভে সোহোয্য সরেরোহ রো




সোমোভজ ভেভেন্নিো (Social Isolation) এর ভেভেভনবষেব সম্মোনপূে ভ প্রভিেন্ধী ব্যভিবের ভনয়ভমি কখাঁজ রোখো
এেং মোনভস এেং োে ভ র সহোয়িো প্রেোন রো
ীিোবে ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত থো েলবি হবে িো সম্পব ভ ভনবজ জোনো , এেং ভেযমোন মোনভস চ্োপসমূহব েোভিবয় নো
কিোলো ।

