
 

 

 

 

RATIONAL USE of PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for 

COVID-19 

কর োনো ভোই োস ২০১৯ (COVID-19) ননয়ন্ত্ররে  লরযে Personal Protective Equipment 

(PPE) এ  যুনিসংগত ব্েব্হো  

 

প্রথম সংস্ক ে  

১৫.০৩.২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ভূমিকা  

গত ২০১৯ সালের মিলসম্বর িালস চীলের উহাে প্রলেলে কলরাো ভাইরাস ররাগ মচমিত হওয়ার পলর মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া  ১১ িাচ চ, 

২০২০ তামরলে কলরাো রক বিমশ্বক িহািারী র াষণা কলর। কলরাো ভাইরাস ররাগ ২০১৯ (COVID-19) এর ব্যমিগত সুরক্ষা 

সািগ্রীর র ৌমিক ব্যিহার মেমিত করার েলক্ষয মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া অন্তি চতীকােীে সহাময়কা প্রস্তুত কলর,  া পরিতীলত েতুে তলের 

মভমিলত হােোগাে করা হলি। মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া প্রণীত অন্তি চতীকােীে সহাময়কার আলোলক িাংোলেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ 

সংমিষ্ট সকলের সুমিধালথ চ স্বাস্থ্য অমধেপ্তর এই অন্তি চতীকােীে ব্যিহারমিমধ প্রেয়ে কলরলে,  া পরিতীলত েতুে তলের মভমিলত 

হােোগাে করা হলি।িতচিালে মিশ্বব্যাপী PPE তথা স্বাস্থ্য রসিা োতালের ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রীর  াটমত রলয়লে। উদ্ভুত 

পমরমস্থ্মতলত শুধুিাত্র ররাগীর সংখ্যা িা চামহো বৃমিই েয়, ভুে তে, ভীমত সঞ্চার ও িজুলের ফলে মিশ্বব্যাপী PPE এর  াটমতর 

আেংকা রেো মেলয়লে। এই পমরমস্থ্মতলত িাংোলেে সরকার জরুরী মভমিলত রেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ সংমিষ্ট সকলের মেরাপিা 

মেমিত করলত জরুরী মভমিলত ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রীর ব্যিস্থ্া করলে। সরকার সািগ্রীসমূলহর র ৌমিক ব্যিহালরর িাধ্যলি 

ররাগীলের স্বাস্থ্য রসিা আরও রজারোর হলি প্রতযাো করলেে।কলরাো ভাইরাস ররাগ ২০১৯ (COVID-19) এর ব্যমিগত সুরক্ষা 

সািগ্রী তথা PPE রত রিমিকযাে িাস্ক,গাউে (Cover all including attached Head Cover and 

shocks), গগেস/রফস মেল্ড, গ্লাভস, রহমভ মিউটি গ্লাভস, জুতা (বুট/পা সম্পূে চ রেলক রালে এিে জুতা) অন্তভূ চি। পমরমস্থ্মত 

মিলিচোয় সঠিক মেয়লি র ৌমিকভালি সািগ্রীসমূহ ব্যিহার করলত হলি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



টেবিলঃ COVID-19 ট োগ বিয়ন্ত্রণে  লণযে PPE এ  িেিহো  (বিিেোস, েোণগ েে 

কর্মী/ট োগী, কোর্ েক্রর্ম অিুসোণ ) 

 

মিন্ন্যাস টালগ চট কিী অথিা 

ররাগী 

কা চক্রি PPE এর ধরণ অথিা কা চপ্রণােী 

স্বাস্থ্যলসিামূেক সুমিধাসূিহ 

হাসপাতালে অিস্থ্ােকােীে সুমিধাসূিহ 

ররোগীর কক্ষ স্বোস্থ্যসেবো কর্মী 19-COVID  

ররোগীসক েরোেরর 

রেবো প্রদোন করো 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 গাউে (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks) 

 গ্লোভে 

 র োসের 

েুরক্ষো(গগলে 

অথবো রেে রিল্ড) 

 

 

PPE 
 

 19-COVID  

ররোগীর 

রেবোদোনকোসল 

স্বোস্থ্যকর্মীসক 

এসরোেল, 

ড্রপসলট 

উৎপোদনকোরী 

পদ্ধরি ের্মূহ হসি 

েুরক্ষো প্রদোন 

 ররস্পিসরটর N95 

অথবো FFP2 র্মোসনর 

অথবো ের্মর্মোসনর 

 গোউন 
(Cover all 

including 

attached 

Head 

Cover 

and 

shocks) 

 গ্লোভে 

 র োসের 

েুরক্ষো 

 এযোপ্রন 

 

 

 

PPE 

 

পররচ্ছন্নিোকর্মী COVID-19 

ররোগীর কসক্ষ 

প্রসবসির ের্ময় 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks) 
 রহরভ রিউটট গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো(যরদ 

রোেোয়রনক অথবো 

জৈব পদোথ থ রিসট 

আেোর েম্ভোবনো 

থোসক) 

 

 

 

PPE 

 



 বুট অথবো বদ্ধ ৈিুো 

 ররোগীর েোসথ 

েোক্ষোৎকোরী 

COVID-19 

ররোগীর কসক্ষ 

প্রসবসির ের্ময় 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 গোউন (Cover all including 

attached Head Cover and 

shocks) 

 গ্লোভে 

 

ররোগীর 

 লো সলর/অবস্থ্োসনর 

ৈোয়গো(রযর্মনঃওয়োিথ, 

কররসিোর) 

েকল কর্মী 

(স্বোস্থ্যসেবো 

কর্মীেহ) 

COVID-19 ররোগীর 

েংিসি থ আেোর 

দরকোর নোই এর্মন 

কোয থক্রর্ম 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 

বোিোইকরণ  (TRIAGE) স্বোস্থ্যসেবো কর্মী ররোগীর েরোেরর 

েংিসি থ নো এসে 

প্রোথরর্মক 

পরীক্ষো/স্ক্রিরনং 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর  বো ৩ েুট 

দরূত্ব বৈোয় রোেসি হসব। 

 রকোন বযস্ক্রিগি েুরক্ষো 

েোর্মগ্রীর (PPE)  এর প্রসয়োৈন 

রনই। 
 শ্বোেিসের 

উপেগ থেহ ররোগী 

রযসকোসনো  কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর বো ৩ েুট 

দরূত্ব বৈোয় রোেসি হসব। 

 ররোগীসক রর্মরিসকল র্মোস্ক 

েরবরোহ করুন। 

 িসব েহয  করসি নো পোরসল 

বো শ্বোে রনসি কষ্ট রবিী 

হসল  র্মোস্ক পড়ো ৈরুরী নয় 

 শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগী 

রযসকোসনো  রকোন PPE এর প্রসয়োৈন 

রনই। 

গসবষণোগোর লযোব 

রটকরনরিয়োন 

শ্বোেিসের নর্মুনো 

পরীক্ষো/েংগ্রসহর 

ের্ময় েুরক্ষো 

 ররস্পিসরটর N95 

অথবো FFP2 র্মোসনর 

অথবো ের্মর্মোসনর 

 গোউন (Cover all 

including attached 

Head Cover and 

shocks) 

 গ্লোভে 

 র োসের েুরক্ষো 

 (গগলে) 

 প্লোরিক এযোপ্রন  

 

 

 

PPE 
 

প্রিোেরনক এলোকো েকল কর্মী 

(স্বোস্থ্যসেবো 

কর্মীেহ) 

19-COVID  

ররোগীর েংিি থ 

বযিীি 

প্রিোেরনক 

কোয থক্রর্ম 

 রকোন PPE এর প্রসয়োৈন 

রনই। 



িবহেবিভোগ স্বোস্থ্েণসিোণকন্দ্র 

পরোর্মি থকক্ষ 

রুর্ম কন্সোলসটেন  

স্বোস্থ্যসেবো কর্মী শ্বোেিসের 

উপেগ থেহ 

ররোগীর পরীক্ষোর 

ের্ময় 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover 

all including 

attached 

Head Cover 

and shocks) 

 গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো 

 

PPE 
 

স্বোস্থ্যসেবো কর্মী শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগীর পরীক্ষোর 

ের্ময় 

েিকিথো ও ঝুরক 

রবসব নো অনুেোসর- 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover 

all including 

attached 

Head Cover 

and shocks) 
 গ্লোভে 

র োসের েুরক্ষো 

 

 

PPE 

শ্বোেিসের 

উপেগ থেহ ররোগী 

রযসকোসনো  ররোগীসক রর্মরিসকল র্মোস্ক 

েরবরোহ করুন। 

 িসব েহয  করসি নো পোরসল 

বো শ্বোে   

রনসি রবিী কষ্ট হসল র্মোস্ক 

পরো ৈরুরী নয়। 

শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগী 

রযসকোসনো  রকোন PPE এর প্রসয়োৈন 

রনই। 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 পররচ্ছন্নিোকর্মী উপেগ থেহ 

ররোগীসক পরোর্মি থ 

রদয়োর র্মোসঝ ও 

পরোর্মি থ রদওয়োর 

ের্ময়   

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks)  
 রহরভ রিউটট 

গ্লোভে 
 র োসের 

েুরক্ষো(যরদ 

রোেোয়রনক অথবো 

জৈব পদোথ থ রিসট 

আেোর েম্ভোবনো 

থোসক) 
 বুট অথবো বদ্ধ 

ৈিুো 

 

 

 

 

 

PPE 



রবশ্রোর্ম কক্ষ/ওসয়টটং 

রুর্ম 

 

শ্বোেিসের 

উপেগ থেহ ররোগী 

রযসকোসনো  রর্মরিসকল র্মোস্ক েরবরোহ 

করুন। 
 

 যি িোড়োিোরড় েম্ভব ররোগীসক 

আইসেোসলিন কসক্ষ  অথবো 

অনযোনযসদর রথসক দসূর 

স্থ্োনোন্তর করুন; যরদ েম্ভব নো 

হয় িসব অনযোনয ররোগীসদর 

রথসক কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 
 

 শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগী 

রযসকোসনো  প্রসয়োৈন অনুযোয়ী রর্মরিসকল 

র্মোস্ক। 

প্রিোেরনক এলোকো েকল কর্মী 

(স্বোস্থ্যসেবো 

কর্মীেহ) 

প্রিোেরনক 

কোয থক্রর্ম 

 রকোন PPE এর প্রসয়োৈন 

রনই। 

বোিোইকরণ (TRIAGE) স্বোস্থ্যসেবো কর্মী ররোগীর েরোেরর 

েংিসি থ নো এসে 

প্রোথরর্মক 

িনোিকরণ 

পরীক্ষো/স্ক্রিরনং 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর /৩ েুট 

দরূত্ব বৈোয় রোেসি হসব 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক। 

শ্বোেিসের 

উপেগ থেহ ররোগী 

রযসকোসনো  কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর / ৩ েুট 

রত্ব বৈোয় রোেসি হসব। 

 ররোগীর েহযেীর্মোর র্মোসঝ 

থোকসল রর্মরিসকল র্মোস্ক 

েরবরোহ করুন। 

শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগী 

রযসকোসনো  

 রর্মরিসকল র্মোস্ক। 

সর্মোজ/ কবর্মউবিটে 

 উপেগ থেহ ররোগী রযসকোসনো  কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 

 ররোগীর েহযেীর্মোর র্মোসঝ 

থোকসল রর্মরিসকল র্মোস্ক 

েরবরোহ করুন   ুুর্মোসনোর 

ের্ময় বযিীি। 

রেবোদোনকোরী ররোগীর কসক্ষ 

প্রসবি করোর 

ের্ময় যোরো 

েরোেরর রেবো 

 

 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 



প্রদোন অথবো 

েোহোযয করসব নো। 

রেবোদোনকোরী েরোেরর ররোগীসক 

িোর বোরড়সি 

রেবোদোনকোসল 

অথবো  

19-COVID  

ররোগীর 

পোয়েোনো,প্রস্রোব 

অথবো বর্্জয 

নোড়ো ড়ো করসল 

 গ্লোভে 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 প্লোরিক এযোপ্রন 

(যরদ রিসট আেোর 

ঝুুঁ রক থোসক) 

 

 

 

 

PPE 

 স্বোস্থ্যসেবো কর্মী েরোেরর  

19-COVID 

ররোগীসক িোর 

বোরড়সি 

রেবোদোনকোসল  

   

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and shocks) 

 গ্লোভে 

 র োসের েুরক্ষো 

(গগলে অথবো 

রেে রিল্ড) 

 

 

 

PPE 

ৈনেোধোরসণর 

 লো সলর ৈনয উনু্মি 

এলোকো (রযর্মনঃ সু্কল, 

িরপং র্মল, রেন 

রিিন) 

শ্বোেিসের 

উপেগ থ বযিীি 

ররোগী 

রযসকোসনো  রকোন  PPE এর প্রসয়োৈন 

রনই। 

প্রণিশপণে 

প্রিোেরনক এলোকো েকল কর্মী রযসকোসনো  রকোন PPE এর প্রসয়োৈন রনই। 

স্ক্রিরনং এলোকো রেবোদোনকোরী 

কর্মী 

প্রথর্ম 

স্ক্রিরনং(িোপর্মোত্রো 

রনণ থয়) েরোেরর 

েংিি থ বযিীি 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক। 

 রেবোদোনকোরী 

কর্মী  

রিিীয় 

স্ক্রিরনং(রযর্মনঃ 

COVID-19 

েসেহৈনক 

জ্বসরর 

উপেগ থেহ 

যোত্রীেোধোরসণর 

ইন্টোররভউ এবং 

যোত্রোর ইরিহোে 

রনয়ো) 
 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 গ্লোভে 



 পররচ্ছন্নিোকর্মী জ্বরেহ যোত্রীসদর 

স্ক্রিরনং করো হয় 

রেেব এলোকো 

পররষ্কোসরর ের্ময় 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including attached 

Head Cover and 

shocks) 

 রহরভ রিউটট গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো(যরদ 

রোেোয়রনক অথবো 

জৈব পদোথ থ রিসট 

আেোর েম্ভোবনো 

থোসক) 
 বুট অথবো বদ্ধ ৈিুো 

 

 

 

 

PPE 

েোর্মরয়ক আইসেোসলিন 

এলোকো 

রেবোদোনকোরী 

কর্মী 

আইসেোসলিন 

এলোকোয় প্রসবি 

রকন্তু েরোেরর 

েহোয়িো করছেন 

নো  

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গ্লোভে 
 

 কর্মী,স্বোস্থ্যসেবো 

কর্মী 

যোত্রীসদর 

স্বোস্থ্যসেবো 

প্ররিষ্ঠোসন 

রপৌিোসনোসি 

েহোয়িো করো 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and shocks) 
 গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো 
 

 

  

   PPE 

 

 পররচ্ছন্নিোকর্মী আইসেোসলিন 

এলোকো পররষ্কোর 

করো 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks) 
 রহরভ রিউটট 

গ্লোভে 
 র োসের 

েুরক্ষো(যরদ 

রোেোয়রনক অথবো 

জৈব পদোথ থ রিসট 

আেোর েম্ভোবনো 

থোসক) 
 বুট অথবো বদ্ধ 

ৈিুো 

 

 

 

PPE 

এমু্বসলন্স এবং স্থ্োনোন্তর 

কোরী যোনবোহন 

স্বোস্থ্যকর্মী COVID-19 

েসেহৈনক 

ররোগীসক 

ররেোসরল কৃি/ 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

 

 



েুপোররিকৃি 

স্বোস্থ্যসেবো রকসে 

রপ্ররণ করো 

Cover and 

shocks) 

 গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো 

 

    

    PPE 

 

 গোড়ী োলক েম্ভোবয  

19-COVID  

ররোগীসক 

পররবহসণর 

কোসৈ রনযুি 

থোকসল এবং 

 োলসকর অংি 

19-COVID 

ররোগীর অংি 

রথসক পথৃক হসল 

বো পোরটটেন 

থোকসল 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 
 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক। 

  েম্ভোবয  

19-COVID  

ররোগীসদর উঠোসনো  

বো নোর্মোসনোর 

কোসৈ রনযুি 

থোকসল 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks) 
 গ্লোভে 
 র োসের েুরক্ষো 

 (গগলে) 

 

 

PPE 

  েম্ভোবয 

 19-COVID  

ররোগীর েোসথ 

রকোন েরোেরর  

েংিি থ রনই 

রকন্তু  োলক ও 

ররোগীসদর অংি 

পথৃক নো হসল বো 

পোরটটেন নো 

থোকসল 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 
 

 েম্ভোবয COVID-

19 এ আক্রোন্ত 

ররোগী 

েুপোররিকৃি 

স্বোস্থ্যসেবো রকসে 

যোবোর ের্ময় 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 



 পররচ্ছন্নিোকর্মী েম্ভোবয COVID-

19 আক্রোন্ত 

ররোগীসক 

স্বোস্থ্যসেবোসকসে 

পোঠোসনোর পসর 

এবং পরবিী 

ররোগী বহসনর 

র্মোসঝ পররষ্কোর 

করো 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 গোউন (Cover all 

including 

attached Head 

Cover and 

shocks) 

 রহরভ রিউটট গ্লোভে 

 র োসের েুরক্ষো(যরদ 

রোেোয়রনক অথবো 

জৈব পদোথ থ রিসট 

আেোর েম্ভোবনো 

থোসক) 
 বুট অথবো বদ্ধ ৈিুো 

 

 

 

 

PPE 

 

সর্মোজ/ কবর্মউবিটে 

রযসকোন স্থ্োসন দ্রিু 

েোড়োদোনকোরী 

টটর্ম  

Rapid Response 

Team (RRT) 

েম্ভোবয/রনস্ক্রিি 

COVID-19  

আক্রোন্ত ররোগী 

অথবো ররোগীর 

েংিসি থ  আেো 

বো েোক্ষোৎকোর 

রনসল 

 রকোন PPE এর প্রসয়োৈন রনই 

যরদ দরূবিীভোসব রযোগোসযোগ 

করো হয়(সযর্মনঃসটরলসেোন 

অথবো রভরিও কনেোসরন্স)  
 

 দরূবিী স্বোক্ষোৎকোর েব থোসপক্ষো 

অগ্রোরধকোরসযোগয। 

  েরোেরর েংিি থ 

বযিীি 

েম্ভোবয/রনস্ক্রিি 

COVID-19  

আক্রোন্ত ররোগী 

েোক্ষোৎকোর রনসল 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 
 

  COVID-19 এর 

উপেগ থহীন 

ররোগীর 

েোক্ষোৎকোর রনসল  

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব। 

 রর্মরিসকল র্মোস্ক। 

 েোক্ষোৎকোর ুসরর বোইসর হসল 

ভোল হয়। 

 যরদ ুসরর রভিসর েোক্ষোৎকোর 

রনসি হয় িোহসল একটট 

থোর্ম থোল স্কযোনোর বযবহোর কসর 

রনস্ক্রিি হসয় রনসি হসব রয 

কোসরো জ্বর বো েংরিষ্ট উপেগ থ 

রনই। 

 কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর দরূত্ব 

বৈোয় রোেসি হসব এবং 



গহৃস্থ্োলীর রকোন বস্তু ধরো যোসব 

নো।  
 

 

 

 

 PPE বযবহোসরর পোিোপোরি হোি পররষ্কোসরর স্বোস্থ্যরবরধ, শ্বোেিসের স্বোস্থ্যরবরধ রর্মসন  লসি 

হসব। PPE বযবহোসরর পর ঢোকনোযুি িোিরবসন রেসল রদসি হসব এবং PPE বযবহোসরর 

পূসব থ ও পসর েোবোন রদসয় হোি ধুসি হসব। 

 হোেপোিোসল দি থনোথীসদর েংেযো েীরর্মি করসি হসব। যরদ রবসিষি কোরসণ দি থনোথীসক 

COVID-19 ররোগীর কসক্ষ প্রসবি করসিই হয় িসব িোসক PPE এর বযবহোর েম্পসকথ েুিষ্ট 

রনসদথিনো রদসি হসব, PPE বযবহোর এর পূসব থ ও পসর হোি রধোয়ো েম্পসকথ অবগি করসি 

হসব। 

 এই কযোটোগররসি নন-টো  থোসর্ম থোরর্মটোর, পয থসবক্ষণ  এবং প্রসনোত্তর ইিযোরদ অন্তভভ থি 

থোকসব এবং এই েবরকিভ  করসি হসব কর্মপসক্ষ ১ রর্মটোর বো ৩ েুট দরূত্ব বৈোয় ররসে। 
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