
নিজেজে স্ব-নিনিন্ন রাখার তথ্যািলী 
আমাকে কেক া স্ব-বিবিন্ন 

থােকে িলা হকলা? 

স্ব-নিনিন্ন থ্াো সংক্রমণ ছনিজে পিা ররাজে সাহায্য েরজত পাজর রয্মি রিাজেল রোজরািা োইরাস (২০১৯-

এিজোে)। 

আপনি য্খি রোি ররাগাক্রান্ত হি, ররাগটি আপিার শরীজর প্রোশ হওো ও আপনি অসুস্থতা রিাে েরার মাজে 

এেটি সমে থ্াজে।  এই সমেতাজে ররাগেীিাণুর উজেষ সমে িা ইিনেউজিশি সমে িলা হে (২০১৯-এিজোে 

েীিাণুর রেজে সাোরিত ২ রথ্জে ১০ নিি, সজিবাচ্চ ১৪ নিি পয্বন্ত হজত পাজর)। 

খুি অল্প সম্ভািিা রজেজছ রয্ আপনি এই সমেটাজত েীিাণুটি ছিাজত পাজরি (অসুস্থ রিাে েরা শুরু হিার েজেে 

নিি আজগ রথ্জে)। 

খুিই গুরুত্বপূণব হল, িানিজত স্ব-নিনিন্ন রথ্জে আপনি য্নি অসুস্থ রিােও েজরি, আপনি অসুখটা েিসমাগজম ছনিজে 

রিিার েুুঁ নে েমাজত  েুনমো রাজখি। নিজেজে নিনিন্ন রাখা হজলা এেটি সতেব  পিজেপ য্া োইরাসটি অজিযর মাজে 

ছনিজে পিার সম্ভািিা েমাজত িযিহার েরা হজে থ্াজে। 

এটি মজি রাখা েরুরী রয্ নয্নি সংস্পজশব এজসজছি, নতনি অসুস্থ িাও হজত পাজরি এিং  নয্নি সংস্পজশব আসার ১৪ 

নিি পজর পূণব সুস্থ রিাে েজরি, নতনিও সংক্রামে হজত পাজরি।  

স্ব-বিবিন্ন থাো  মাক  বে?  

 

স্ব-নিনিন্নতা মাজি হজলা এমি পনরনস্থনত এিাজিা রয্খাজি আপনি অিয মািুষজে আক্রান্ত েরজত পাজরি। 

তারমাজি হল এমি পনরনস্থনত রয্খাজি আপনি অজিযর সংস্পজশব আসজত পাজরি, রয্মি সামানেে েমাজেত, োে, 

নিিযালে / নিশ্বনিিযালে, নশশু য্ত্ন রেন্দ্র, রখলােুলার েমাজেত, েমীে েমাজেত, স্বাস্থজসিা রেন্দ্র, মুনি রিাোি 

সমূহ, ররজতারা, রেিাোটার রেন্দ্র এিং রয্জোজিা গিেমাজেত। 

আপিার উনিত হজি, (রয্খাজি সম্ভি) গিপনরিহি রয্মি িাস, টযানি িা রাইড রশোর িযিহার িা েরা। 

রলােেজির সাজথ্ আপিার সংস্পশব সীনমত েরা উনিত এিং আপিার িানিজত রমহমাি আসা এনিজে য্াওো 

উনিত, নেন্তু আপিার খািার িা অিয িরোনর নেনিস আপিার িনু্ধ, পনরিার িা রডনলোরী িালে িানির সামজি 

িানমজে রয্জত পাজর।  

মুনি নেনিস রেিাোটার মজতা োে গুজলা আপনি  রডনলোরী সানেব স িা নপেআপ সানেব স নিজত 

পাজরি। 

খুি গুরুত্বপূণব োজে , রয্মি অনতপ্রজোেিীে ওষুে রেিা রত য্নি আপিাজে িানি রথ্জে রির হজতই হে, শলয 

নিনেৎসার মুজখাশ পজর েীিাণু ছিাজিার েুুঁ নে েমাজত পাজরি, য্খি আপনি িাইজর থ্াজেি। 

জীিাণু সংক্রামণ েমাকে 

আমার আর েী েরণীয়?  

 

 

হাে ক াোঁ য়া  

আপনি িারিার এিং োলোজি সািাি ও পানি নিজে েমপজে ২০ রসজেন্ড েজর সমূ্পণব  হাত েুজিি। সািাি ও 

পানি য্নি িা থ্াজে এিং আপিার হাজত য্নি রোজিা দৃশযমাি মেলা িা থ্াজে, তাহজল আপনি হাত সযানিটাইোর 

িযিহার েরজত পাজরি। িা রোো হাত নিজে আপিার রিাখ, িাে, মুখ েরজিি িা।  
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হাবি ও োবি কেকে বি   

এেটি টিসুয রপপার নিজে িাে ও মুখ রেজে হানি িা োনশ নিি, অথ্িা আপিার োমার হাতার আনতজি হানি িা 

োনশ নিি। িযিহৃত টিসুয রপপারটি মেলা রেলার স্থাজি রেলুি  এিং সাজথ্ সাজথ্ই সািাি ও পানি নিজে েমপজে 

২০ রসজেন্ড েজর আপিার হাত েুজে সমূ্পণবোজি শুনেজে রেলুি, অথ্িা এলজোহল নমনিত হাত সযানিটাইোর 

িযিহার েরুি। 

ঘকরর বজব স কিয়ার েরা এবিকয় িলু  

আপিার িযিহৃত থ্ালা িাসি, পানি পাি েরার পাে, োপ, খািার িামি, রতাোজল, িানলশ িা অিযািয নেনিসগুজলা 

আপিার িানির অিয োজরা সাজথ্ উনিত িে। িযিহার েরার পজর এই নেনিসগুজলা সমূ্পণবোজি সািাি ও পানি 

নিজে আপিার েুজে রেলা উনিত, নডসওোশাজর রাখুি পনরষ্কার েরার েিয , অথ্িা ওোনশং রমনশজি েুজে রেলুি। 

িরোর হাতল িা োউন্টাজরর মজতা োেগাগুনল  প্রনতনিেত পনরষ্কার েরুি ও েীিািুমুক্ত রাখুি। 

ওষু  ও খািার কেকে 

রয্খাজি সম্ভি, আপিার সুপার মাজেব জটর িাোর েরার েিয িনু্ধ, পনরিাজরর সিসয িা রডনলোনর সানেব জসর 

সাহায্য নিি িা রয্াগাজয্াগ েরুি।  

স্ব-বিবিন্নো ব কয় আকরাও জা কে কহলথ বলংে 811 - এ ক া  েরু ।  
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