
কভীদেয COVID-19 cÖwZ‡iv‡a কযণীয় 

কভীদেয নীদে উদেখিত খনয়ভগুদরো মভদন েরদত অনুদযোধ কযো দে - 

কখভউখনটি-মফইজড উঠোন বফঠক, গ্রু কোউদেখরিং এফিং এভন ফ খযদফো মমিোদন ভোনুদলয জভোদয়ত 

য় 

 মমদতু COVID-19এিন কখভউখনটি ট্রোেখভদনয ভোধযদভ এক ফযখি দত আদযক ফযখিদত িংক্রখভত দে, তোই 
এয প্রোেবুভ োফ নো কভো মভন্ত এধযদণয মরোক ভোগভ কযো ফন্ধ কযদত দফ 

 

কখভউখনটি-মফইজড আউটদদন্ট স্বোস্থ্যদফো 

 এধযদণয মফো োধোযণত মোভ খবখজট ফো ড্র-ইন মন্টোদযয ভোধযদভ মেয়ো দয় থোদক। COVID-19 ভোভোযীদত 

“মযোগী” ফরদত মযোগী, তোয খযফোদযয েয, মযোগীয মত্নকোযী এফিং স্বোস্থ্যদফো মেয়োয ভদয় উখস্থ্ত করদক 

মফোঝোদনো দফ 

 

 মকোন জরুযী প্রদয়োজদন মোভ খবখজদটয আদগ মটখরদপোন/মভোফোইর মপোদনয ভোধযদভ ঝুুঁ খকয ভূরযোয়ন কদয খনদত 

দফ – 

o মযোগী জ্বদয আক্রোন্ত খকনো 

o শ্বোকষ্ট, কোখ, গরো ফযথো আদে খকনো 

o COVID-19আক্রোন্ত কোদযো িংস্পদভ এদদেন খকনো 

o COVID-19িংক্রখভত মকোন জোয়গো মথদক এদদেন খকনো 

 মযোগীয মখে উদযোি রক্ষদণয উখস্থ্খত ফো িংক্রভদণয ঝুুঁ খক থোদক – 

o মটখরদভখডখন দ্ধখতদত মতটুকু ম্ভফ খেখকৎোয ফযফস্থ্ো কযদত দফ 

o মটখরদভখডখন ম্ভফ নো দর ১৪ খেদনয য স্বোস্থ্যদফো মেয়ো মমদত োদয (মখে নো এয ভোদঝ COVID-

19িংক্রভদণয রক্ষণ খনখেভষ্ট য়) 

 

o জরুযী অফস্থ্ো দর খনখেভষ্ট স্বোস্থ্যদকদে মমোগোদমোগ কযদত ফরো দফ 

o মযোগ খনণভয় কযো মভন্ত মযোগীদক মরপ মকোয়োদযন্টোইন অফস্থ্ো োরন কযদত ফরদত দফ 

o মযোগীয ফোোয করদক মরপ মকোয়োদযন্টোইন অফস্থ্ো োরন কযদত ফরদত দফ 



o খনখেভষ্ট কতৃক্ষদক অফখত কযদত দফ 

 যোদটরোইট খিখনক এফিং ড্র-ইন মন্টোয 

o ওদয়টিিং রুভ এফিং োখবভ  মেন (ডোিোদযয কক্ষ, রযোফদযটখয রুভ ইতযোখে) ইতযোখে জোয়গোয় ঝুুঁ খকূণভ 

মযোগী আরোেো কযোয ফযফস্থ্ো থোকদত দফ 

o স্বোস্থ্যকভীযো খখই (োযদোনোর প্রদটখিব ইকুদভন্ট) খযধোন কদয মফো খেদফন 

o COVID-19িংক্রভদণয রক্ষণমুি মযোগীদেয মত দ্রুত ম্ভফ আরোেো কদয মপরদত দফ 

o খনখেভষ্ট কতৃক্ষদক অফখত কযদত দফ 

কখভউখনটি-মফইজড কভীদেয োফধোনতো 

 কভীযো স্বোস্থ্যদকদে মথোমথ োফধোনতো অফরম্বন কযদফ 

 খযষ্কোয-খযেন্নতো এফিং োধোযণ স্বোদস্থ্য খষ্টোেোয ফজোয় যোিদফ 

 খকেুক্ষণ যয খনখেভষ্ট খনয়দভ োফোন-োখন খেদত কভদক্ষ ২০ মদকন্ড ধদয োত ধুদত দফ 

 প্রদয়োজদন যোন্ড যোদনটোইজোয ফযফোয কযো মোয় 

 কোখ খষ্টোেোয (োুঁখে/কোখয ভয় টিুয ফো রুভোর ফযফোয, নো থোকদর কনুইদয়য বোুঁদজ োখে/কোখ মেয়ো, মদল 

টিুয খনখেভষ্ট জোয়গোয় মপরো, রুভোর খনয়খভত মধোয়ো এফিং োত খযষ্কোয কযো) েেভ ো কযদত দফ 

 প্রদয়োজন েোড়ো কখভউখনটিদত অফস্থ্োন নো কদয খনজ খনজ ফোোয় অফস্থ্োন কযদফ 

 মখে তোদেয ভোদঝ COVID-19 িংক্রভদণয মকোন রক্ষণ মেিো মোয় তোদর োদথ োদথ কখভউখনটি এফিং ফোোয 

অনযোনযদেয মথদক খনদজদক আরোেো কদয মপরদফ 

 স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য প্রোদনয খনদেভনো অনুমোয়ী যফতী ফযফস্থ্ো খনদফ 

 খনদজ এফিং অযদক োভোখজক/োযীখযক েযূত্ব ফজোয় যোিদত উৎোখত কযদফ 

 মমদকোদনো স্বোস্থ্যদফোয় মযখজেোডভ  খেখকৎদকয যোভভ মভদন েরদত উৎোখত কযদফ 

 গুজদফয খযফদতভ  স্থ্োনীয় স্বোস্থ্য অখধেপ্তদযয যোভভ অনুমোয়ী ফযফস্থ্ো খনদফ 

কখভউখনটি-মফইজড স্বোস্থ্য কভীদেয ভোনখক ুস্থ্তো 

 COVID-19 ভোভোযীয ভদতো েদুমভোদগয মক্ষদে আতিংকগ্রস্ত, উখিগ্ন, খফলণ্ণ, এভনখক যোগোখিত মফোধ কযোটোও িুফ 

স্বোবোখফক 



 ফনু্ধফোন্ধফ/কভী ফো খযফোদযয েযদেয ভোদঝ মটখরদপোন/মভোফোইর মপোন ফো অনযোনয ভোধযদভয োোদময 
মমোগোদমোগ এই অফস্থ্ো কোটিদয় উঠদত োোময কযদত োদয 

 

 স্বোস্থ্যম্মত জীফনমোদনয েেভ ো করুন – ুলভ িোেয, খযখভত ঘুভ, খনয়খভত ফযয়োভ এফিং ুস্থ্ খফদনোেদনয মভোপ্ত 

েেভ ো অফযোত যোিুন 

 

 ঠিক তথয জোনুন। গুজদফ কোন খেদফন নো 

 মঝোুঁদকয ভোথোয় খদ্ধোন্ত খনদফননো 

 োভোখজক েযূত্ব ফজোয় যোিো ভোদন খকন্তু অোভোখজক দয় ড়ো নো। োভোখজকতো যক্ষোয় োভোখজক মনটওয়োকভ  
ভোধযভ, মটখরদপোন, মভোফোইর মপোন ও ইন্টোযদনট ভোধযভ ফযফোয করুন 

 

 


