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মাদকাসক্তি ও মাদক ক্ির্ভরশীলতায় রুগতত থাকা মািুতের সাহাত য্ে ক্িক্কৎসা ও পুির্ভাসি কা্ ্ভক্রম ক্িতয় তৎপর ঢাকা 
Avn&Qvwbqv ক্মশি। রত্ভমাি ক্রতবে কক্রড-১৯ (COVID- 19 Coronavirus Disease 2019) এর মহামারীর কারতে 
মাদক ক্ির্ভরশীলতা ক্িক্কৎসা ও পুির্ভাসি ককন্দ্রসমূতহ সক্িক রযেরস্া কিয়া অতযেন্ত গুরুত্বপূে্ভ। তাই ক্রক্রন্ন আন্তর্ভাক্তক 
রাি্ভাল, ক্সক্ডক্স (কসন্ার ফর ক্ডক্রর কতট্াল এন্ড ক্রিতরিশি), ডারলুএইিও (ওয়ার্্ভ কহলথ অগ্ভািাইতরশি), 
িাডাক (িযোশিাল এতসাক্সতয়শি ফর এলতকাহক্লরম এন্ড ড্াগ এক্রউর কাউতসেলর), আইইক্ডক্সআর (ইসেক্িক্িউি 
অর এক্পতডক্মওলক্র, ক্ডক্রর কতট্াল এন্ড ক্রসাি্ভ) এরং রাংলাতদতশ এই কষেতরে দীর্ভক্দি কার করার অক্রজ্ঞতার 
করিক্ষেতত এই ক্িতদ্ভশিা ততক্র করা হতয়তে।

GB wel‡q †Kvb wRÁvmv _vK‡j Rbve BKevj gvmỳ , cwiPvjK, ¯̂v̄ ’̈  †m±i, XvKv Avn&Qvwbqv wgkb Ges mfvcwZ, ms‡hvM 
(gv̀ Kvmw³ wPwKrmv I cybe©vmb †K‡›̀ ªi †bUIqvK©) Gi mv‡_ †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib| †gvevBj: 01714088968 Ges 
B‡gBj: iqbalmasud@amic.org.bd, GB wb‡ ©̀wkKvwU ˆZix‡Z mnvqZv K‡i‡Qb Wvt Zvmbyfv ûgvqiv, †UKwbK v̈j 
Awdmvi, XvKv Avn&Qvwbqv wgkb|
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†ivMx fwZ©i mgq hv †g‡b Pj‡Z n‡e-
1. SuywKc~Y© †ivMx‡K fwZ© bv †bqv, †hgb- hvi R¡i, nuvwP, Kvwk, Mjv e¨_v ev K‡ivbv 

fvBiv‡m msµg‡bi jÿY Av‡Q Zv‡K fwZ© bv K‡i †idvi Kiv
2. fwZ©i mgq `ÿ †gwW‡Kj ÷vd‡`i Øviv †PK Avc Kiv
3. †ivMx K‡ivbv fvBivm AvµvšÍ ev cÖevmx †Kvb gvby‡li ms¯ú‡k© †M‡Q wKbv †mB Z_¨ 

†bqv
4. †ivMxi AwffveK ev †ivMxi mv‡_ K_v ejvi mgq kvixwiK ~̀iZ¡ eRvq ivLv (Kg 

K‡i 2 nvZ/ 3dzU)
5. Kg©Pvixiv Aek¨B wb‡R‡`i wbivcËvg~jK e¨e ’̄v MÖnY Ki‡e, †hgb- gv¯‹, Møvfm&, 

G¨v‡cÖvb, MMjm&, K¨vc, ï-Kfvi, n¨vÛ m¨vwbUvBRvi BZ¨vw` e¨envi Ki‡e
6. UvKv MÖn‡Yi c‡i n¨vÛ m¨vwbUvBRvi ev mvevb cvwb w`‡q fv‡jv K‡i nvZ ay‡q 

†dj‡Z n‡e
7. fwZ©i mv‡_ mv‡_ †ivMxi †cvkvK cwieZ©b K‡i cyivZb †cvkvK †ivMxi AwffveK‡K 

†diZ w`‡Z n‡e A_ev ev_iæ‡g †h‡q weøwPs cvDWvi ev wRevYybvkK w`‡q ay‡q 
†dj‡Z n‡e

8. †ivMxi †gwW‡Kj †iKW© ev Z_¨ fv‡jv K‡i hvPvB Ki‡Z n‡e
9.  Awffve‡Ki KvQ †_‡K wjwLZ m¤§wZcÎ MÖnY Kiv- †ivMxi K‡ivbv fvBivm msµvšÍ 

†Kvb jÿY †`Lv w`‡j wPwKrmv †K› ª̀ †_‡K ZvrÿwYKfv‡e †idvi Kiv hv‡e, G‡ÿ‡Î 
wPwKrmv †K‡› ª̀i wm×všÍB PzovšÍ e‡j MY¨ n‡e|
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ক্িক্কৎসা ও পুির্ভাসি ককন্দ্রসমূতহর অরযেন্তরীে সারধািতা

•	 ক্িক্কৎসা ও পুির্ভাসি ককন্দ্রসমূহ স্াস্যেতকন্দ্র ক্হতসতর পক্রগক্েত

o ক্তহতু ককন্দ্রগুতলাতত এমি করাগী রক্ত্ভ হয় ্াতদর তদক্হক ও মািক্সক উরয় সুস্তাই ঝুঁক্কর মাতঝ 
থাতক, তাই রিক্তক্ি ককন্দ্রতক স্াস্যেতকন্দ্র হতসতর ধরা হয়। স্াস্যেতকন্দ্র পক্রষ্ার পক্রচ্ছন্ন রাখার ক্িয়ম 
অরশযেই কমতি িলতত হতর

o স্াস্যেতকতন্দ্র কম্ভরত সকল রযেক্তিতক স্াস্যেকম্ভী ক্হতসতর পক্রগক্েত করতত হতর এরং পক্রষ্ার 
পক্রচ্ছন্নতা এরং অিযোিযে সারধািতা অরলম্বি করতত হতর

o এই ক্রেতয়র উপতর সুক্িক্দ্ভষ্ট ক্িতদ্ভক্শকা কপতত এই ওতয়র ক্লতকের সাহা্যে কিয়া ক্তত পাতর 
– https://www.amic.org.bd/updated-information-on-covid19-/ (https://www.amic.org.bd/
Information/AMIC_Guideline_for_Staff_Management_COVID19.pdf)

•	 কলাকরল রিস্তুত রাখুি

o স্াস্যেকম্ভীতদর রিস্তুক্তর রিযে কতরািা রাইরাস ও করাতগর ধরে, লষেে ও রিক্তকার m¤ú‡K© 
ওক্রতয়তন্শি/রিক্শষেে ক্দি এরং প্্ভাপ্ত উপকরে সরররাহ করুি। অসুস্ কম্ভীতদর েুক্ি ক্দি অথরা 
হাসপাতাতল  পািাি, এরং ককতন্দ্র উপক্স্ত সরার অংশগ্রহতে (করাগী ও কম্ভী ক্িক্র্ভতশতে) সকল কার 
সম্পন্ন করা উৎসাক্হত করুি 
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o করাগ রিক্ততরাধ ষেমতা ক্ি শক্তিশালী থাতক তার রিযে স্াস্যেকম্ভীতদর ক্িকা (ক্মি কহপািাইক্িস এ 
ও ক্র) ক্িক্চিত করুি। কম্ভী ও করাগীতদর পুক্ষ্টকর খাদযেগ্রহতে উৎসাক্হত করুি

o স্ািীয় ফাতম্ভক্স এরং স্াস্যে ক্ররাতগর সাতথ অংশীদাক্রতত্ব হাত কধায়ার এরং সযোক্িিাইক্রং উপকরেসমূহ 
করাগাড় কতর রাখুি

o হাত কধায়া/সযোক্িিাইক্রং এরং কাক্শ/হাঁক্ি ক্িসুযে রা কিুইতত উৎসাক্হত করুি

o অরিতয়ারিীয় দশ্ভিাথ্ভীতদর রিযে করিাগ্রাতম অংশগ্রহে সীক্মত করুি অথরা রন্ধ করুি

o কডাপ কিতটের রা পরীষো- ক্িরীষোর সময় রাধযেতামূলক কম্ভী উপক্স্ক্ত হ্াস করুি এরং ্ার 
একান্তই থাকা দরকার তার রিযে রিক্তরষোমূলক উপকরে ক্মি মাস্ক, গ্লরস এরং গগলস ক্িক্চিত 
করুি

•	 ককতন্দ্রর অরযেন্তরীে পক্রচ্ছন্নতা ররায় রাখুি

o তদিক্দিি রযেরহাতরর স্ািগুতলা ক্িয়মমততা সযোক্িিাইর করুি (ক্লিক্িং পাউডার ও পাক্ির ক্মশ্রে 
রযেরহার করুি)

o কসরা রিদাতির স্ািগুতলা (কাউতসেক্লং রুম, কমক্ডতকল অক্ফসাতরর রুম, ওেুধ রিস্তুতকরে কষে) 
রিক্তক্ি করাগীর রিযে কসরা কদয়ার আতগ ও পতর ক্িয়ক্মত পক্রষ্ার করুি

o পক্রষ্াতরর রিযে এলতকাহল-করইরড ক্লিিার রা ক্লিি সলুযেশি রযেরহার করা ক্তত পাতর। এগুতলা পাওয়া িা 
কগতল পক্রষ্ার পাক্িতত (১.৫ ক্লিার) অন্ততপতষে িার কিক্রল িামি ক্ডিারতরন্ পাউডার ক্মক্শতয় রযেরহার 
করুি 

o রাইতর কথতক আিা ওেুতধর পযোতকি, খারাতরর পযোতকি, রারাতরর রযোগ মুতে রা পক্রস্কার কতর 
তারপতর ককতন্দ্রর করততর কঢাকাতত হতর 

o রান্নারর, কশল্ ফ, পড়ার রায়গা, রিাথ্ভিার রায়গা, করক্সি, দররার হাতল, দররা এরং অিযোিযে ক্সর 
রায়গায় হাততর স্পশ্ভ লাতগ কসই সকল স্াি উতলেক্খত সলুযেশি/ক্লিক্িং ক্মক্শ্রত পাক্ি ক্দতয় ক্িয়ক্মত 
পক্রষ্ার করতত হতর

•	 খাদযে, ওেুধ এরং অিযোিযে উপকরেসমূতহর সরররাহ ক্িক্চিত করুি

o ককতন্দ্রর কম্ভীতদর সাতথ আতলািিা কতর রিতয়ারিীয় উপকরেসমূহ ্তথষ্ট পক্রমাতে টেতক আতে 
ক্কিা তা কদখতত হতর

o ররুরী ওেুধ, খারার, ক্িরাপদ পাক্ি, ক্িক্কৎসার অিযোিযে সরঞ্াম ক্মি ইতঞ্কশি ক্সক্রঞ্, লাইি 
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রাল্ব, ফযোি, ক্রোিার িাদর, রাক্লশ করার ইতযোক্দ টেতক আতে ক্কিা ক্িক্দ্ভষ্ট সময় পরপর হালিাগাদ 
করুি

o কাপড় রাতীয় ক্তকাতিা উপকরে সক্িক ক্িয়তম পক্রষ্ার করা আতে ক্কিা কসিা লষেযে করুি

o ররুরী রিতয়ারতি ককতন্দ্রর রিতয়ারিীয় উপাদািসমূতহর সরররাহ ষেমতা ককমি কসিা ক্িতয় আতলািিা 
করুি

•	 করিাগ্রাম ক্িতয় পক্রকল্পিা করুি
o আপিার রিতয়ারিীয় পক্রতসরাগুক্লর প্্ভাতলািিা করুি 
o ককাি করিাগ্রামগুতলা অপক্রহা্্ভ এরং ককাি করিাগ্রামগুতলা হ্াস রা স্ক্গত করা ক্তত পাতর কস ক্রেতয় 

ক্সদ্ান্ত ক্িি

•	 সক্িক তথযে ও রযেরস্াপিা ক্রেতয় অরক্হত থাকুি
o সর্ভতশে ততথযের রিযে আপিার স্ািীয় স্াস্যে ক্ররাতগর ওতয়রসাইি এরং সংরাদ মাধযেমগুতলা প ্্ভতরষেে 

করুি
o সতদিহরিক সংক্রমতের কষেতরে স্াস্যে ক্ররাগতক সহত্াক্গতা গ্রহে করুি
o গুরতর কাি ক্দতরি িা

•	 কম্ভিারী অিুপক্স্ক্তর রিযে পক্রকল্পিা করুি
o কক্রড-১৯ রিাদুর্ভাতর কম্ভীতদর অিুপক্স্ক্ততত ক্িয়ক্মত কা্্ভক্রম ক্করাতর পক্রিালিা হতর কসিা আতগ 

কথতকই পক্রকল্পিা করুি
o িাণ্া লাগা-রক্িত করাতগর কারতে কম্ভীতদর েুক্ি ক্িক্চিত করুি
o কিক্লতফাি, কমারাইল কফাি, ক্রক্ডও এরং ওতয়র ক্ির্ভর এক্লিতকশতির রযেরহাতরর মাধযেতম কা্্ভক্রম 

পক্রিালিার কিষ্টা করুি
o পক্রক্স্ক্ত আরও খারাপ হতল ক্করাতর ককতন্দ্রর কসরা কা্্ভক্রম িালাতিা ্াতর কসই ক্রেতয় ক্লক্খত 

পক্রকল্পিা রিস্তুত রাখুি
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•	 ওেুতধর সরররাহ ক্িক্চিত করুি

o মতি রাখতত হতর ক্ কক্রড-১৯ করাতগর কারতে করিসক্ক্রপশি ওেুতধর সহরলরযেতা সীমারদ্ হতত 
পাতর। টেক কতিুকু আতে তা প্্ভাতলািিা করুি

o ককতন্দ্রর ক্িক্কৎসা সম্পক্ক্ভত ক্রেতয় কমক্ডতকল অক্ফসাতরর সাতথ আতলািিা সাতপতষে ররুরী 
পক্রকল্পিা রযেরস্া ক্িক্চিত করুি

o করাগীতদর এইিআইক্র, এইিক্সক্র, মািক্সক করাগ এরং অিযোিযে দীর্ভস্ায়ী ওেুধ গ্রহতের রিযে 
সরররাহ ক্িক্চিত করুি
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•	 কম্ভীতদর পক্রষ্ার পক্রচ্ছন্নতা ক্িক্চিত করুি

o কম্ভীরা ক্ি ক্কেুষেে পরপর এরং রিক্ত করাগীর কসরা ক্িক্চিত করার পর হাত কধায় কসই রযোপাতর 
সতক্ভ থাকতত হতর

o িলমাি পাক্ির িীতি অন্ততপতষে ২০ কসতকন্ড ্ারত সারাি-পাক্ি ক্দতয় হাত ধুতত হতর (https://
www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E&t=6s)

o রিতয়ারতি হযোন্ড সযোতিিাইরার রযেরহার করা ক্তত পাতর

o ক্সর কম্ভী রিক্তক্দি রাক্হর কথতক আসা ্াওয়া কতর তারা ক্ি অরশযেই ককতন্দ্র রিতরতশর আতগই 
রাইতরর কাপড় রদল কতর রা ককতন্দ্রর রিযে ক্িক কতর রাখা কপাশাক পতর কিয় (সম্ভর হতল) এরং 
সক্িক ক্িয়তম হাত কধায় কসিা ক্িক্চিত করতত হতর

o কফ এক্িতকি রা কাক্শ ক্শষ্টািার (হাঁক্ি/কাক্শর সময় ক্িসুযে রা রুমাল রযেরহার, িা থাকতল কিুইতয়র 
রাঁতর হাক্ি/কাক্শ কদয়া, কশতে ক্িসুযে ক্িক্দ্ভষ্ট রায়গায় কফলা, রুমাল ক্িয়ক্মত কধায়া এরং হাত পক্রষ্ার 
করা) িি্ভা করতত হতর

o সংক্রমতের ককাি ধরতের সম্ভারিা থাকতলই ক্িক্দ্ভষ্ট ক্িয়তম মাস্ক রযেরহার করতত হতর
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ক্িক্কৎসা ও পুির্ভাসি ককন্দ্রসমূতহর িলমাি কা্্ভক্রম

কিশার সাতথ লড়াই করা কারও রিযে ক্রকরাক্র রিক্ক্রয়ায় কফতলাক্শপ একক্ি রড় অংশ। দুর্ভাগযেক্রতম, ক্তহতু 
কতরািারাইরাস রিাদুর্ভার শুরু হতয়তে এরং সামাক্রক দূরত্ব আদশ্ভ হতয় উতিতে, এই রিক্ক্রয়াক্ি আরও 
িযোতলতঞ্র হতয় উতিতে।

•	 রাধযেতামূলক রযেক্তি-পক্রদশ্ভি রা ইি-পারসি ক্রক্রি হ্াস রা রন্ধ করুি

•	 রাধযেতামূলক ফতলাআপ হ্াস করুি

•	 রযেক্তিগত পক্রদশ্ভি রা ক্রক্রি আপাতত রন্ধ রাখুি

•	 সষেম হতল কফাতি কাউতসেক্লং রযেরস্া অরযোহত রাখুি

•	 সাতপাি্ভ গ্রুতপর ক্মক্িং রা এিএ ক্মক্িং আপাতত রন্ধ রাখুি

•	 কমারাইল কফাি, কিক্লতফাি, ক্রক্ডও কল রা এসএমএস এর মাধযেতম ্তিা সম্ভর কসরা কদয়ার কিষ্টা 
করুি

•	 ককায়াতরন্াইি রা আইতসাতলশি অরস্ায় মািক্সক িাতপর কারতে অতিক করাগী পুিরায় মাদক গ্রহে 
শুরু করতত পাতর – এিা মাথায় করতখ কাউতসেক্লং কসরা িাক্লতয় ক্তত হতর। এতষেতরে িতুি করিীয় 
ক্ক হতত পাতর তা সংক্লিষ্ট ক্রেতয় দষে কাউতসেলর রা মতিাক্রজ্ঞািীর সাতথ আতলািিা কতর ক্িক করুি

•	 ইিতরক্টরল মাদক রযেরহারকারীর ফুসফুতসর অসুখ, ক্সতরাক্সস রা এইিআইক্র এর উপক্স্ক্ত কক্রড-১৯ 
এর সংক্রমতের ঝুঁক্ক রাক্ড়তয় কদয়

•	 ক্রকরাক্র রিক্ক্রয়ার অংশগ্রহেকারীতদর ধূমপাি রযেরহার রন্ধ করুি

•	 ক্িক্কৎসা ককতন্দ্র ধুমপাি রন্ধ করুি

•	 এক ক্সক্রঞ্ ক্ি ককািরাতরই একাক্ধক রযেক্তি রযেরহার িা কতর কস ক্রেতয় মতি কক্রতয় ক্দি

•	 ক্তকাতিা ওেুধ গ্রহতের পূতর্ভ রযেক্তিগত পক্রচ্ছন্নতা ররায় রাখতত রাররার মতি কক্রতয় ক্দি

•	 ক্িয়ক্মত হাত কধায়া, কফ এক্িতকি রা কাক্শ ক্শষ্টািার (হাঁক্ি/কাক্শর সময় ক্িসুযে রা রুমাল রযেরহার, িা 
থাকতল কিুইতয়র রাঁতর হাক্ি/কাক্শ কদয়া, কশতে ক্িসুযে ক্িক্দ্ভষ্ট রায়গায় কফলা, রুমাল ক্িয়ক্মত কধায়া 
এরং হাত পক্রষ্ার করা) ক্রেতয় মতি কক্রতয় ক্দি

•	 সামাক্রক/শারীক্রক দূরত্ব ররায় রাখতত উৎসাক্হত করুি

•	 ক্ ককাি স্াস্যে কসরায় †iwR÷vW© ক্িক্কৎসতকর civgk© গ্রহে করুি

•	 †ivMx‡`i mv‡_ AvZswKZ nIqvi g‡Zv Z_¨ mieivn †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e
•	 cwiev‡ii m`m¨‡`i Ae ’̄v m¤ú‡K© †KD Rvb‡Z PvB‡j †ivMx‡`i‡K Av̄ ^̄ Í Ki‡Z n‡e Ges AvZswKZ bv 

nIqvi g‡Zv Z_¨ Rvbv‡Z n‡e
•	 mKj mgq weÁvb wfwËK wek¦ ¯̂v ’̈̄  ms ’̄v ev ¯̂v ’̈̄  I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq KZ…©K Aby‡gvw`Z e¨e ’̄v 

MÖnY Ki‡Z n‡e
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মািক্সক সুস্তা ক্িক্চিতকরে

ক্রতবে KwfW-19 মহামারী সকতলর মাতঝ মারাত্মক মািক্সক িাপ সৃক্ষ্ট কতরতে। মাদক ক্ির্ভরশীলতার 
ক্িক্কৎসায় ্ারা রক্ড়ত তাতদর রিযে মািক্সক সুস্তা ররায় রাখা খুরই গুরুত্বপূে্ভ।

•	 কক্রড-১৯ মহামারীর মততা দুত্্ভাতগর কষেতরে আতংকগ্রস্ত, উক্বিগ্ন, ক্রেণ্ণ, এমিক্ক রাগাক্বিত করাধ 
করািাও খুর স্ারাক্রক

•	 রনু্ধরান্ধর/সহকম্ভী রা পক্ররাতরর সদসযেতদর মাতঝ ক্াগাত্াতগর সুত্াগ (কফাতির মাধযেতম) এই অরস্া 
কাক্িতয় উিতত সাহা্যে করতত পাতর

•	 স্াস্যেসম্মত রীরি্াপতির িি্ভা করুি – সুেম খাদযে, পক্রক্মত রুম, ক্িয়ক্মত রযেয়াম এরং সুস্ ক্রতিাদতির 
প্্ভাপ্ত িি্ভা অরযোহত রাখুি

•	 ধূমপাি, অিযোিযে ওেুতধর (্া তরজ্ঞাক্িকরাতর রিমাক্েত িয়) রযেরহার এ অরস্ার ককাি উন্নয়িই করতত 
পারতরিা

•	 দরকার হতল রিতফশিাল ক্িক্কৎসক/কাউতসেলতরর সাহা্যে ক্িতত হতর

•	 সক্িক তথযে রািুি। গুরতর কাি ক্দতরি িা

•	 শখ রা আগ্রতহর রতশ হিাৎ ককাি ক্সদ্ান্ত ক্িতরি িা 

•	 সামাক্রক রা শারীক্রক দূরত্ব ররায় রাখা মাতি ক্কন্তু অসামাক্রক হতয় পড়া িা। সামাক্রকতা রষোয় 
সামাক্রক কিিওয়াক্ভ মাধযেম, কিক্লতফাি, কমারাইল কফাি ও ইন্ারতিি মাধযেম রযেরহার করুি
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