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gv¯‹

•	 আপনি সুস্থ থাকলে শুধুমাত্র কনিড১৯ র�াগী বা সাসলপলটেড র�াগী� রসবা ক�া� সময় মাস্ক পন�ধাি 
করুি

•	 আপিা� যনি হাঁনি/কানি থালক তাহলে মাস্ক পন�ধাি করুি

•	 িাই�াস সংক্রমণ প্রনতল�ালধ মাস্ক শুধু তখিই কায্যক� যখি মাস্ক ব্যবহাল�� সালথ সালথ ঘিঘি সনিক 
নিয়লম সাবাি-পানি বা এেলকাহে-রবইজড হ্যান্ড স্যালিটাইজা� নিলয় হাত পন�ষ্া� ক�া হয়

•	 মাস্ক ব্যবহা� ক�লে নকিালব এনট প�লত হয় এবং খুেলত হয় রসই নবষলয় সনিক নিলি্যিিা জািা 
প্রলয়াজি – 

o প�া� আলগ, হাত িাে কল� নিয়ম মত সাবাি-পানি বা হ্যান্ড স্যালিটাইজা� নিলয় পন�ষ্া� কল� 
নিি
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o আপিা� মুখ এবং িাক মাস্ক নিলয় রেলক নিি। নিনচিত করুি রযি আপিা� মুখমন্ডে এবং মালস্ক� 
মালে রকাি ফাঁকা জায়গা িা থালক

o পন�নহত অবস্থায় মাস্ক স্পি্য ক�লবি িা। যনি স্পি্য রেলগ যায় তাহলে সাবাি-পানি বা হ্যান্ড 
স্যালিটাইজা� নিলয় হাত ধুলয় রফেুি

o পন�নহত মাস্ক নিলজ রগলে সালথ সালথ পন�বত্যি কল� নিি। একবা� ব্যবহাল�� উপলযাগী 
সা�নজকাে মাস্ক একানধকবা� ব্যবহা� ক�লবি িা

o রখাো� সময়, রপছি রথলক কালি� রপছলি আটকালিা� অংি ধল� খুেলবি।  মালস্ক� সামলি� 
অংি স্পি্য ক�লবি িা। নিকটস্থ ময়ো রফো� জায়গায় মাস্কনট রফলে নিি। সাবাি-পানি বা হ্যান্ড 
স্যালিটাইজা� নিলয় হাত ধুলয় রফেুি

•	 সা�নজকাে মাস্ক এবং এি৯৫ (N95) মাস্ক

o র�গুো� সা�নজকাে মাস্ক ব্যবহা� ক�লবি তা�া যালি� কনিড১৯ র�াগী� সংস্পলি্য আসা� সম্াবিা 
রিই (ছনবলত বালম রযনট অবস্থাি ক�লছ)

o সা�নজকাে মালস্ক� নতিনট রেয়া� থালক – অি্যন্ত�ীণ সািা, বনহঃ িীে এবং িুইলয়� মালে নফল্া� 
রপপা�। অি্যন্ত�ীণ সািা অংি মুখ ও িাক রথলক রব� হওয়া ড্রপলেট বা পানি� কণা শুলষ রিয়, বনহঃ 
িীে অংি পন�লবলি� পানি বা অি্যাি্য ব্যনতিলি� রথলক রব� হওয়া ড্রপলেট রিতল� আসলত রিয়িা। 
তাই সবসময় িীে অংি বাইল� র�লখ সা�নজকাে মাস্ক পন�ধাি ক�লত হয় 

o যা�া কনিড১৯ র�াগী বা সাসলপলটেড র�াগীলি� রসবায় নিলয়ানজত তা�া এি৯৫ (N95) মাস্ক ব্যবহা� 
ক�লবি (ছনবলত ডালি রয মাস্কনট আলছ)

o এি৯৫ (N95) মাস্কনট জিসাধা�লণ� ব্যবহাল�� জি্য িয়, শুধুমাত্র স্াস্থ্যলসবায় যা�া নিলয়ানজত তালি� 
জি্য এই মালস্ক� ব্যবহা� সুপান�ি ক�া হলয়লছ
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wWm‡cv‡Rej M øfm

•	 কনিড১৯ র�াগী বা সাসলপলটেড র�াগী� সংস্পলি্য আসলে এই গ্লিস পন�ধাি ক�লত হয়

•	 অি্যাি্য নলিনিকাে রসনটলয় এবং রযলকালিা র�াগী� প�ীক্া বা প্রনসনডউল�� সময় এই গ্লিস ব্যবহা� 
ক�া নিয়ম

•	 এই গ্লিস সাধা�ণত ে্যালটক্স জাতীয় উপািাি নিলয় ততন� হয়

•	 একবা� ব্যবহাল�� প� পন�নহত গ্লিস রফলে নিলত হয় এবং প�বত্যী র�াগী� কালছ যাওয়া� আলগ 
িতুি গ্লিস পল� নিলত হয়

•	 গ্লিস ব্যবহা� ক�লে নকিালব এনট প�লত হয় এবং খুেলত হয় রসই নবষলয় সনিক নিলি্যিিা জািা 
প্রলয়াজি – 

o আপিা� জি্য সনিক সাইলজ� গ্লিস রবলছ নিি

o হালত পন�নহত রকাি অেংকা� থাকলে রসগুলো খুলে নিি

o নিনি্যষ্ট ও সনিক নিয়লম হাত পন�ষ্া� কল� নিি

o হাত িু’নট রকামল�� উচ্চতা� উপল� অবস্থাি ক�লব, এলত ি�ীল�� রকাি অংলি স্পলি্য� সম্াবিা 
কম থালক

o গ্লিলস� প্যালকটনটলত এক্সপায়ান� রডট, সাইজ, এবং অি্যাি্য রকাি ক্নত� অিুপনস্থনত রিলখ নিলয় 
প্যালকটনট পুল�াপুন� খুলে নিি
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o ইিা� কিা� সহ গ্লিস িু’নট একনট পন�ষ্া� সালফ্যলস �াখুি

o রযই হাত আপনি রবিী ব্যবহা� কল�ি (রযমি ডাি হাত) রসই হালত� গ্লিলস� মালে আঙুে সামলি 
র�লখ হাতনট েুনকলয় নিি। পন�নহত গ্লিলস� িীলি� িাঁজ অকু্ণ্ণ থাকলব। প্রলয়াজি হলে অি্য হাত 
নিলয় (বাম হাত নিলয়) ঐ িাঁলজ� অংি ধল� ডনমলিন্ট হাত (ডাি হাত) গ্লিলস� রিতল� েুনকলয় 
রফেুি। এই মুহূলত্য আঙুলে� সনিক স্থাপলি� প্রলয়াজি রিই

o এবা� রযই হালত গ্লিস প�া রসনট� সাহালয্য অি্য হালত গ্লিস পল� নিি। এবা� িুই হালত� 
আঙুেগুলো নিক নিক জায়গায় স্থাপি করুি এবং এডজাস্ট কল� নিি

o িুই হালত� গ্লিলস� িীলি� িাঁজ খুলে কনজি পয্যন্ত রেলক রফেুি

o এই নিনডও নেলকে� সাহায্য নিি - https://www.youtube.com/watch?v=Odp8DEGZZaE

o গ্লিস রখাো� সময় িীলি রথলক ধল� এমিিালব খুেুি রযি গ্লিসনট উলল্া হলয় হাত রথলক রব� 
হলয় আলস। 

n¨vÛ m¨v‡bUvBRvi ev Gj‡Kvnj-†eBRW n¨vÛ ive

•	 হাত জীবাণু মুতি �াখলত সাবাি-পানিই যলথষ্ট

•	 কনিড১৯ বা অি্যাি্য র�াগী রিখা� রক্লত্র বা অি্যাি্য প্রলয়াজলি হ্যান্ড স্যালিটাইজা� বা এেলকাহে �াব 
ব্যবহা� ক�া যায়

•	 ে্যাবল�টন�লত রিখা নগলয়লছ রয ৬০% ইথািে এবং ৭০% আইলসা রপ্রাপািে যুতি রযসব হ্যান্ড 
স্যালিটাইজা� আলছ রসগুলো কল�ািা িাই�ালস� মত িাই�াসলক রমল� রফেলত সহয়তা কল�

•	 nvZ cwi®‹v‡ii Rb¨ Gj‡Kvnj-†eBRW wK¬bvi ev weøP mj¨ykb e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| G¸‡jv cvIqv 
bv †M‡j cwi®‹vi cvwb‡Z (1.5 wjUvi) AšÍZ c‡¶ Pvi †Uwej PvgP wWUvi‡R›U cvDWvi wgwk‡q e¨envi 
Kiæb
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