উখিয়া ও টেকনাফে টরাখিঙ্গা শরণার্থী কযাফে খনয়খিত যাতায়াত করা িানবাখিকার
কিীফের জনয কখিড১৯ সংক্রিণ প্রখতফরাফি করনীয় খবষয়ক খনফেে শনাবলী
“সািাজজক েূরত্ব” এবং “পখরফবশ পখরচ্ছন্নতা” বজায় রািার িািযফি কখিড১৯ সংক্রিণ প্রখতফরাফি
যাত্রী, গাখি চালক এবং সািাযযপ্রাপ্ত জনফগাষ্টির করনীয় খবষয়াবলী নীফচ উফেি করা িল –


কযােসিূফি অপ্রফয়াজনীয় যাতায়াত পখরিার করুন। সুপারিাইজাফরর অনুিখত সাফপফে শুিুিাত্র
খনখেেি এবং টযৌজিক কারণ র্থাকফলই কযাফে যাওয়া যাফব



প্রখতষ্টে যানবািফন িযান্ড সযাফনোইজার, ষ্টেসুয , র্থাফিাখিোর
ে
এবং পখরচ্ছন্নতা বজায় রািার সরঞ্জািাখে
র্থাকা বািযতািূলক



যানবািফন প্রফবফশর পূফব ে এলফকািল-টবইজড িযান্ড সযাফনোইজার খেফয় প্রখত যাত্রী িাত পখরষ্কার
কফর খনফবন। খবষয়ষ্টে গাখি চালক খনজিত করফবন



যাত্রা শুরুর পূফব ে প্রখত যানবািফনর চালক যাত্রীর কাফে জানফত চাইফবন টয তার কাখশ, গলা বযর্থা,
জ্বর বা ঠাণ্ডা লাগার লেণ আফে খকনা। উখিয়া ও টেকনাফে যাত্রার পূফব ে সকল চালক যাত্রীফের
শরীফরর তাপিাত্রা র্থাফিাখিোফরর
ে
সািাফযয টিফপ খনফবন। যাত্রী পেিযাোয়
ে
যাই টিাক না টকন, যখে
তার শরীফরর তাপিাত্রা ১০০ োফরনিাইে (৩৮ টসলখসয়াস) এর টবশী র্থাফক, তািফল চালকফক
অনুফরাি করা িফচ্ছ টযন খতখন যাত্রী পখরবিফন অসম্মখত জানায়। উপফরাি লেণ র্থাকফল (এিনখক
িুব সািানয িাত্রায় িফলও) যখে টকান কিকতে
ে া/কিচারী
ে
চাকরী টেফত্র না আফসন তািফল
প্রখতষ্ঠানফক অনুফরাি করা িফচ্ছ টযন তাফের খবরুফে পেফেপ না টনয়া িয়



যানবািন পখরচালনার সিয় জানালা টিালা রািা উৎসাখিত করুন। টিালা বাতাস চলাচফলর সুফযাগ
প্রািানয খেফত িফব



গাখির টিতফর অবস্থানকাফলও শারীখরক েূরত্ব বজায় রািফত িফব। কিপফে খতন খেে (এক খিোর )
জায়গা োাঁকা টরফি যাত্রীরা যানবািফনর িাফে অবস্থান করফবন। খিখনবাফস যাত্রাকাফল েুই জফনর
িাফে একষ্টে সীে োাঁকা টরফি বসার টচিা করফবন



ডযাশফবাডে , গাখির েরজার িাতল এবং সীে কিার একষ্টে গাখির টিতফরর সবফর্থফক েুাঁ খকপূণ ে
জায়গা, কারণ এগুফলাফত সবফর্থফক টবশী স্পশ ে লাফগ। প্রখত যাত্রার শুরুফত গাখির চালক এসিস্ত
জায়গা ০.০৫% টলাখরন (খিচ ) সলুযশন বা খডোরফজন্ট খিখিত পাখন বা ৭০% এলফকািল সেন্ন
টযফকাফনা সলুযশন খেফয় িুফে পখরষ্কার কফর খনফবন। এোিাও কাযখেবফসর
ে
শুরুফত এবং টশফষ গাখি
গযাফরফজ ঢুকাফনার পূফব েএকই খনয়ফি পখরষ্কার কফর খনফত িফব



সকল যাত্রীফক কে এষ্টেফকে/ফরস্পস্পফরেখর এষ্টেফকে (কাখশ খশিাচার ) টিফন চলফত অনুফরাি করা
িফচ্ছ। খবফশষ কফর গাখিফত অবস্থানকাফল এই চচো আরও টবশী প্রফয়াজন। এর িাফন িল টয
িাাঁখচ/কাখশর সিয় অনযানয যাত্রীফের টর্থফক েূফর িুি সখরফয় ষ্টেসুয বা রুিাল খেফয় নাক-িুি টঢফক
রািা, বযবিাফরর পর খনখেেি জায়গায় ষ্টেসুয/রুিাল সখরফয় রািা, এবং পরবতীফত িাত পখরষ্কার কফর
টেলা। ষ্টেসুয বা রুিাল না র্থাকফল িাফতর কনুইফয়র িাাঁফজও িাাঁখচ/কাখশ টেয়া যায়



েরকার িফল সারজজকাল িাস্ক বযবিার করুন। তফব উপফর উফেখিত খনয়িসিূি টিফন চলফল এবং
টকান েুাঁ খকর লেণ না র্থাকফল এিরফণর িাস্ক েুাঁ খকপূণ ে অবস্থায় স্বাস্থয সুরোয় কিরত
ে বযজি এবং
টরাগীফের বযবিাফরর জনয উৎসাখিত করা উখচত।

এই খবষফয় আরও তফর্থযর জনয https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ওফয়ব খলফের সািাযয টনয়া টযফত পাফর, অর্থবা খবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার কক্সবাজার ইিারফজজি সাব-অখেফস
টযাগাফযাগ করা টযফত পাফর।

