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f‚wgKv

বতভিমপান রবসবেি সবসচসয় আসলপারচত রবষয় �ল COVID19 সিপাগ। ববরবেক ম�পামপািী রূসপ COVID19 সক আখথ্যপারয়ত 
কিপািপা পি সথসক রবরভন্ন মপানরবক স�পায়তপা প্রদপানকপািী প্ররতষ্পান এরগসয় এসসসে রকভপাসব এই সিপাসগি প্রসকপাপ সথসক 
সকলসক িক্পা কিপা যপায়। 

XvKv Avn&Qvwbqv wgkb বপাংলপাসদসশি প্রধপান সপারিি একরে সবসিকপারি প্ররতষ্পান। ১৯৫৮ সপাসল প্ররতষ্পাি পি সথসকই 
এরে সবভিদপা “স্রষ্পাি ইবপাদত ও সৃরষ্ি সসবপায়” ব্রত। স্পাস্থ্য সসক্টি উক্ত প্ররতষ্পাসনি একরে প্রধপান সসক্টি। সমপাসজি 
সকল সরেণীি মপানুসষি জনথ্য বদর�ক এবং মপানরসক স্পাস্থ্য সসবপা রনরচিত কিপাি লসক্থ্য এরে রনিলসভপাসব কপাজ 
কসি যপাসচ্ছ ১৯৯০ সপাল সথসক। cvkvcvwk wewfbœ cÖK‡íi cvkvcvwk 2014 mvj †_‡K ÒBgcÖæf‡g›U Ae `¨v wi‡qj 
wmPz¨‡qkb Ae  IfviµvDwWs Bb wcÖRÝ Bb evsjv‡`kÓ (AvBAviGmIwc) cÖKí wRAvB‡RW Gi mn‡hvwMZvq Kvh©µg 
Pvwj‡q Avm‡Q| eZ©gvb gnvgvix †KvwfW-19 †ivM cÖwZ‡iv‡ai Ask wn‡m‡e Kvive›`xmn Kvivf¨šÍ‡i wPwKrmK, ¯^v¯’¨ 
Kg©x I mvavib Kg©x‡`i ‰`wnK I gvbwmK ¯^v¯’¨ Ges Gi cÖwZ‡iv‡a cÖ¯‘wZ wn‡m‡e GB AbjvBb cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb| 

রবরভন্ন আন্তজভিপারতক জপানভিপাল, রসরডরস (সসন্পাি িি রডরজজ কসট্পাল এন্ড রপ্রসভনশন), ডপাবলুএইচও (ওয়পার্ভি স�লথ 
অগভিপানপাইসজশন), আইইরডরসআি (ইন্সরেরেউে অব এরপসডরমওলরজ, রডরজজ কসট্পাল এন্ড রিসপাচভি), বপাংলপাসদশ 
সমরডসকল এন্ড সডন্পাল কপাউরন্সল (রবএমরডরস), স্পাস্থ্য অরধদপ্তি, বপাংলপাসদশ সিকপাসিি কসিপানপা কসট্পাল রুম, স্পাস্থ্য 
অরধদপ্তি, বপাংলপাসদশ সিকপাসিি কসিপানপা কসট্পাল রুম, ইউনপাইসেড সনশন্স রডপপােভিসমন্ অি সসিরে এন্ড রসরকউরিরে 
(ইউএনরডএসএস), রবরভন্ন ইউরনসসি রিসপপােভি, নপাডপাক (নথ্যপাশনপাল এসসপারসসয়শন িি এলসকপা�রলজম এন্ড ড্পাগ 
এরবউজ কপাউসন্সলি) B›Uvib¨vkbvj KwgwU Ad `¨v †iWµm-Gi wba©vwiZ cÖwkÿY gwWDj এবং বপাংলপাসদসশ স্পাস্থ্য 
সক্সরে দীরভিরদন কপাজ কিপাি অরভজ্ঞতপাি সপ্ররক্সত এই স�পারয়কপা বতরি কিপা �সয়সে।

এই স�পারয়কপারেি গ্ন্থস্ত্ব XvKv Avn&Qvwbqv wgkb স্পাস্থ্য সসক্টসিি এবং স�পারয়কপারে উসলেরখত সরেরনং বথ্যতীত অনথ্য 
সকপান সক্সরে বথ্যব�পাি কিপা যপাসবনপা। এি সকপান অংশ বথ্যব�পাি কিপাি সক্সরে স্পাস্থ্য সসক্টসিি রলরখত অনুমরত গ্�ণ 
বপাঞ্ছনীয়।
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gyLeÜ

রববেবথ্যপাপী COVID19 আক্রপান্ত �ওয়পাি প্রসকপাপ সবসেই চসলসে। এই ভপাইিপাসসি ঝুঁরকসত ইসতপামসধথ্য 
বপাংলপাসদশও পসেসে। রববেবথ্যপাপী ম�পামপািী আকপাি ধপািণ কিপা রপাতক বথ্যপারধ COVID19 সংক্রমসণি রবস্পাি 
বপাংলপাসদসশও ক্রমপাগত ভপাসব বপােসে। প্ররতরদন সদশরেসত COVID19 নতুন কসি সংক্ররমত �সচ্ছ এবং 
মৃতুথ্যি সংখথ্যপাও সবসে চসলসে। রববে স্পাস্থ্য সংস্পা শুরুি রদসকই বসল রদসয়রেল সমগ্ রবসবেি জনথ্য এরে হুমরক। 
এই পযভিন্ত সযসব সদসশ এি প্রপাদুভভিপাব সদখপা রগসয়সে সসসব সদসশ সিকপারি বথ্যবস্পাপনপাি সচসয় জনগসণি 
ভূরমকপাসতই এসক প্ররত�ত কিপা বপা ক্রতি �পাি হ্পাস কিপা সম্ভব �সয়সে।

এরদসক, সিকপাি COVID19 সিপাসধ সপামপারজক দূিত্ব বজপায় িপাখপাি স্পাসথভি সপাধপািণ েুরে সরপাষনপা কসিসে। 
রনসজসক রনিপাপদ িপাখসত এবং এই সিপাসগি সংক্রমণ যপাসত েরেসয় নপা পসে সসজনথ্য জনগণসক রসি থপাকসত 
বলপা �সয়সে। বতভিমপান কসিপানপাভপাইিপাসসি রবরুসধে এখনও সকপানও রনরদভিষ্ সিপাগ প্ররতসিপাধ বথ্যবস্পা বতরি 
�ওয়পাি প্রমপাণ পপাওয়পা যপায়রন, তপাই একবপাি আক্রপান্ত �সল সয পুনিপায় �সবনপা তপাি সকপানও রনচিয়তপা সনই।

আমিপা সবপাই জপারন স্পাস্থ্যকমভিীসদি মৃতুথ্যি কপািসণ ইসবপালপা সিপাসগি প্রপাদুভভিপাসবি সময় এসক রনয়ন্ত্রণ কিপা দুরূ� 
�সয় রগসয়রেল। ইরতমসধথ্য COVID19 এও অসনক স্পাস্থ্যকমভিী মৃতুথ্যবিণ কসিসেন পৃরথবীি নপানপা প্রপান্তসি। তপাই 
স্পাস্থ্যকমভিীসদি রদসকও লক্থ্য িপাখপা প্রসয়পাজন। কসিপানপাভপাইিপাস েরেসয় পেপাি সপেসন অদু্ত সব কপািণসক 
দপায়ী কিপাি পপাশপাপপারশ এই সিপাসগি অসনক রচরকৎসপা পধেরত সম্সকভি বলপা �সচ্ছ। সপামপারজক সযপাগপাসযপাগ 
মপাধথ্যসম প্ররতরনয়ত রবরভন্ন গুজব েরেসয় পসেসে, সযগুসলপা জনমসন আতঙ্ক বতরি কসি চসলসে।

সপারবভিক পরিরস্রত রবসবচনপা কসি ঢপাকপা Avn&Qvwbqv রমশসনি স্পাস্থ্য সসক্টি COVID19 রনয়ন্ত্রসণ রবরভন্ন ধিসণি 
পদসক্প গ্�ণ কসিসে। এিমসধথ্য অনথ্যতম �সচ্ছ রবরভন্ন ধিসনি গপাইড বতিী কিপা, সসচতনতপা বৃরধেমূলক 
কপাযভিক্রম গ্�ণ, মপানরসক স্পাসস্ি উন্নয়ন, সিসবুক লপাইসভি মপাধথ্যসম মপানুসষি কপাসে সরিক তথথ্য সপৌসে সদয়পা, 
খপাদথ্য সপামগ্ী রবতিণ এবং প্রকল্প বথ্যবস্পাপক ও স্পাস্থ্যকমভিীসদি জনথ্য প্ররশক্ণ কপাযভিক্রম পরিচপালনপা। 

ঢপাকপা Avn&Qvwbqv রমশসনি স্পাস্থ্য সসক্টসিি রেম যুসগপাপসযপাগী একরে প্ররশক্ণ কপারিকুলপাম বতিী কসিসে এবং 
প্ররশক্ণ প্রদপান শুরু কসিসে, যপা সপশপাজীরবসদি দক্তপা বৃরধেসত ভূরমকপা িপাখসব এবং সকসলি প্রসচষ্পায় 
বপাংলপাসদসশি মপানুষ COVID19 মুক্ত �সত পপািসব।
        

          
কপাজী িরিকুল আলম

          সভপাপরত
          XvKv Avn&Qvwbqv wgkb



gwWDj
1

gwWDj
1

COVID-19 (‡KvwfW-19)
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COVID-19 (‡KvwfW-19)
KvivMv‡i cÖv_wgK wbe„wË Kvh©µg
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K‡ivbvfvBivm wK ?  

†KvwfW-19 k¦vmZ‡š¿i GKwU msµvgK †ivM hv K‡ivbvfvBivm ev mvm© K‡ivbvfvBivm Øviv msµvwgZ nq| 
K‡ivbvfvBivm nj এএএএ fvBivm এএএএএএ hv mvavibZ mw`©-Kvwki †_‡K ïiæ K‡i GgBAviGm (k¦vmh‡š¿i wm‡ÛÖvg/
j¶Y) I GmGAviAvB (wmwfqvi G¨vwKDU †imwc‡iUwi Bj‡bm) KviY n‡q _v‡K| GwU K‡ivbvfvBivm †ivM-19 
(†KvwfW-19) GiI KviY hv eZ©gv‡b wek¦e¨vcx gnvgvwi wnmv‡e Qwo‡q c‡o‡Q| evsjv‡`‡k 7 gvP© 2020 me© cÖ_g 
†KvwfW-19-G AvµvšÍ ‡ivMxi mÜvb cvIqv hvq|    

†KvwfW-19
	 BbwKD‡ek‡b _vKvi mgqKvj

02 mßvn Aewa (†ewki fvM †`‡k 14 w`b †Kvqv†ibUvB†bi Rb¨ wba©viY Kiv nq)

	 UÖvÝwgk‡bi aib
evqyevwnZ cvwbKbv (Wªc‡jU) †_‡K (DrcwË ¯’j †_‡K 1 wgUvi) A_ev `~wlZ wRwbmcÎ ev gvjvgv‡ji 
Dcwifv‡Mi ms¯ú‡k© gvbyl AvµvšÍ n‡Z cv‡i|

wbe„wË 

4wU mvaviY, mnR Ges Kvh©Ki wbqgvejx t

1. Nb-Nb nvZ †aŠZ Kiv 

fv‡jvfv‡e nvZ †avqv (mvevb I cvwb A_ev Av¨vj‡Kvnj wgwkÖZ Zij e¨envi Kiv DËg †KŠkj)

2. mvgvwRK `yiZ¡ eRvq ivLyb

nuvwP ev Kvwk w`‡”Q Ggb e¨vw³ †_‡K Kgc‡ÿ 1 wgUvi (3dzU) `~iZ¡ eRvq ivLv

3. †PvL, bvK I gyL ¯úk© Kiv n‡Z weiZ _vKyb

`~wlZ nv‡Zi ¯úk© †_‡K fvBivmwU †PvL, bvK ev gy‡Li g‡a¨ w`‡q kix‡i cÖ‡ek Ki‡Z cv‡i| 

4. k¦vm-cÖk^vm m¤úwK©Z ¯^v¯’¨wewa †g‡b Pjyb

k^vm-cÖk^vm m¤úwK©Z ¯^v¯’¨wewa ej‡Z †evSvq nuvwP ev Kvwk †`qvi mgq bvK I gyL KbyB euvKv K‡i wUmy¨ w`‡q 
†X‡K ivLv Ges D³ e¨eüZ wUmy¨ mv‡_ mv‡_ †d‡j †`qv|
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mvavib DcmM© I j¶Y 

wPwKrmv 

†KvwfW-19 ev K‡ivbvfvBiv‡m AvµvšÍ e¨w³i Rb¨ eZ©gv‡b †Kvb wbw`©ó wPwKrmv †bB ZvB †ivM Gi DcmM© Abyhvqx 
wPwKrmv †`qv nq hv  Zxeª AvµvšÍ†`i ‡ÿ‡Î cÖ‡qvRb Abyhvqx Awf‡hvwRZ Kiv nq |

†ivMwUi Øviv hviv we‡klfv‡e SzuwK‡Z Av‡Qb 

†KvwfW-19 G msµvwgZ †ekxifvM e¨w³ nvjKv/mvavib jÿY¸wj Abyfe K‡ib Ges A‡bK `ªyZ my¯’¨ n‡q D‡Vb| 
Z‡e, †KD †KD Zxeª AvKv‡i AvµvšÍ n‡Z cv‡i Ges †m‡ÿ‡Î nvmcvZv‡j wPwKrmvaxb _vK‡Z n‡Z cv‡i| 
Kx Kx ̀ ‡ji †ivMxi ÿwZKi djvdj n‡Z cv‡i Zv n‡jv t gvivZ¥K djvdj (Zxeª AvKv‡ii †iv‡Mi cÖfve, †hgb g„Zz¨) 
Gi Rb¨ GLb ch©šÍ †h mKj SzwK wPwýZ Kiv †M‡Q Zv njt-

	eqm t 40 eQ‡ii Kg eqmx‡`i †P‡q 40 eQ‡ii †ekx eqmx gvbyl †ekx SyuwK‡Z Av‡Q e‡j aviYv Kiv nq Ges 
eqm evovi mv‡_ mv‡_ SyuwKI evo‡Z _v‡K| 9 eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i †¶‡Î cÖwZ‡iv‡ai ¶gZv A‡bK 
†ekx †`Lv hvq (23/03/2020 ch©šÍ GB eq‡mi †KvVvq ïaygvÎ GKwU g„Zz¨ †iKW© Kiv n‡q‡Q)

	hv‡`i †ivM cÖwZ‡iva ¶gZv `ye©j ev K¨vÝv‡i AvµvšÍ Zv‡`i SyuwKi gvÎv †ekx

	̀ xN©¯’vqx Amy¯’Zvt ü`‡ivMmn D”P-i³Pvc, Wvqv‡ewUm, `xN©¯’vqx cvjgbvwi †ivM, gvivZ¥K nvucvwb, `xN©¯’vqx 
wKWwb †ivM Ges ¯’~jZvmn Ab¨vb¨ SyuwKc~Y© gvbyl‡`i Rb¨ AZ¨šÍ SyuwKc~Y© 

	cyiæ‡liv bvix‡`i †P‡q †ekx SyuwK‡Z Av‡Q 
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wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi msÁv (m‡›`nfvRb †KBm)-1 t 

1) e¨w³wU Zxeª k^vmKóRwbZ †iv‡M AvµvšÍ 
+

hvi †ivMwU m¤ú‡K© Dc¯’vwcZ Z_¨ m¤ú~Y©iƒ‡c cÖgvY Ki‡Z Ab¨ †Kvb Kvib (GwUIjwR) cvIqv  bv hvq   
     +
MZ 14 w`b a‡i †ivMwUi DcmM© cÖ`k©b Kivi Av‡M †KvwfW-19 †ivM msµwgZ e‡j †Nvlbv Kiv †`‡k ev 
GjvKvq evm ev ågY

wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi msÁv (m‡›`nfvRb †KBm)-2t 

2)  e¨w³wU Zxeª k^vmKóRwbZ †iv‡M AvµvšÍ
+

MZ 14 w`b a‡i †ivMwUi DcmM© cÖ`k©b Kivi Av‡M GKwU wbwðZ ev  m¤¢ve¨ †KvwfW-19 †ivMxi ms¯ú‡k© 
G‡mwQ‡jv

wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi msÁv (m‡›`nfvRb †KBm)-3t  

3) gvivZ¥K I Zxeª k^vm-cÖk^v‡mi msµgY (R¦i Ges Kgc‡ÿ Kvwk, k^vm Kó, BZ¨vw` k^vmKóg~jK †iv‡Mi 
GKUv jÿY ev DcmM©)|

+
nvmcvZv‡j fwZ©i cÖ‡qvRb Av‡Q| 
 +
hvi †ivMwU m¤ú‡K© Dc¯’vwcZ Z_¨ m¤ú~Y©iƒ‡c cÖgvY Ki‡Z Ab¨ †Kvb KviY (GwUIjwR) cvIqv hvq bv

wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi msÁv (m¤¢ve¨) 

†h‡Kvb m‡›`nfvRb †KBm †hUv‡K 2019-GbwmIwf cixÿv gxgvsmvnxb (Bb‡KvbK¬zwRf) e‡j aiv nq| gxgvsmvnxb 
ej‡Z j¨ve cixÿvi djvdj †evSvq| 

wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi msÁv (wbwðZ/cÖgvwYZ †KBm)

	†h e¨w³i †ivM jÿY I DcmM© hvB †nvK bv †Kb j¨ve cixÿv Abyhvqx 2019-GbwmIwf msµgY cÖgvwYZ nq| 
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KvivMv‡i †KvwfW-19 †iva 

AvbygvwbK †KB‡mi †¶‡Î hZ `ªæZ m¤¢e mbv³Ki‡Yi j‡¶¨t-

bZyb fwZ© nIqv ew›`i hw` GAviAvB mvaviY jÿYmn (Kvwk, k¦vmKó), R¡i ev R¡i Qvov Ges m¤¢ve¨ †KvwfW-19 
†ivMxi ms¯ú‡k© Avmv| 
†KvwfW-19 e¨e¯’vcbvi A¨vjMwi`g (mgvavb c×wZ) 

†KvwfW-19 cwiPvjbv A¨vjMwi`g (mgvavb c×wZ) 

1) cÖ‡ek Øv‡i w¯Œwbs (†Kvb ¯úk©nxb _v‡g©vwgUvi Øviv kix‡ii ZvcgvÎv cix¶v Kiv)
K) cÖ‡ekØv‡i mK‡ji Rb¨ w¯Œwbs
L) cwiev‡ii mv‡_ mvÿvZKv‡ii cÖwZwU ¯’v‡b

2) †Kvqv‡i›UvBb I Avjv`vKiY (AvB‡mv‡jkb) ¯’v‡b
3) mwVK eR¨© e¨e¯’vcbv Kvh©µg I Gi wb®úwË wbwðZKiY

1. cÖ‡ekØv‡i (mK‡ji ZvcgvÎv cixÿv) Zvr¶wbK
•	 cÖ‡ekØv‡i Kg©x, ew›` Ges cwi`k©bKvix‡`i ¯úk©nxb _v‡g©vwgUvi Øviv kix‡ii ZvcgvÎv cix¶v Kiv
•	 R¡‡i AvµvšÍ e¨w³‡`i Zvr¶wbKfv‡e  gv¯‹ mieivn Kiv n‡e Ges KvivMv‡ii g~j ¯’v‡b cÖ‡ek Ki‡Z †`qv 

hv‡e bv t-
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    1) Kg©x I `k©bv_©x‡`i Awej‡¤^ ¯’vbxq ¯^v¯’¨‡mev cÖ`v‡bi RvqMvq cvVv‡Z n‡e
    2) e›`x‡`i Awej‡¤^ gv¯‹ mieivn Kiv n‡e I †ivMx evQvB I hZœ cÖwµqv (Triage) ïiæi AvM ch©šÍ Avjv`v 
K‡i ivLv n‡e|  

cÖ‡ekØv‡i (nvZ †aŠZ Kiv)
mKj Kg©x, `k©bv_©x Ges ew›`‡`i KvivMv‡i cÖ‡e‡ki Av‡M Aek¨B nvZ ay‡Z n‡e| Dchy³ Dcv`vbmg~n (mvevb Ges 
Rj Av_ev A¨vj‡Kvnj-wfwËK †Rj/`ªeY) Ges h_vh_ Z_¨ (Kvh©Kvix nvZ-†avqvi c×wZi wel‡q †cv÷vi) cÖ`vb 
Ki‡Z n‡e|

ew›` fwZ©i (†RjLvbvq) mgq c×wZMZfv‡e ¯^v¯’¨ cixÿv
†RjLvbvq ew›` fwZ©i mgq c×wZMZfv‡e ¯^v¯’¨ cixÿv K‡Vvifv‡e cÖ‡qvM Kiv DwPZ, wcwcB cwiwnZ GKRb †hvM¨ 
†ckv`vi e¨w³i Øviv KvRwU Kiv DwPZ Ges Gi g‡a¨ Av‡Q-

•	 cybivq ZvcgvÎv cix¶v
•	 k¦vmh‡š¿i me©½xY cixÿv
•	 GAviAvB DcmM© Ges †KvwfW-19-G AvµvšÍ e¨w³i ms¯ú‡k© m¤¢vebv‡K †K›`ª K‡i GKwU we‡kl cÖkœcÎ 

2. †Kvqv‡i›UvBb/c„_KxKiY
•	 cÖavb †RjLvbv n‡Z c„_K ¯’vb
•	 msµvwgZ nevi SzuwK Gov‡bvi Rb¨ Avjv`v-Avjv`v K¶ _vK‡Z n‡e 
•	 GB mg‡q GKRb Av‡iK R‡bi ms¯ú‡k© Avkv DwPZ bq
•	 KvivMvi cwi`k©b mxwgZ Ki‡Z n‡e
•	 gvb`Û Kvh©cÖYvjx (GmIwc) cÖwZw`‡bi ¯^v¯’¨ cixÿvi Rb¨ cÖ¯‘Z ivLv
•	 14 w`b c‡i hw` †Kvb jÿY bv _v‡K Z‡e mvavib ew›`‡`i mv‡_ _vK‡Z cv‡i
•	 wba©vwiZ †Kvqv‡i›UvBb GjvKvq Kg©iZ ¯^v¯’¨Kg©x Ges KvivMv‡ii Kg©x‡`i Aek¨B Zv‡`i e¨w³MZ myi¶vg~jK 

miÄv‡gi Ask wn†m‡e Gb-95 gv¯‹ cwiavb Ki‡Z n‡e I 
•	 hviv †KvwfW-19-Gi †KBm eY©bvi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© jÿY¸wj cÖ`k©b K‡i, Zv‡`i mv‡_ mv‡_ gv¯‹ cÖ`vb 

Ki‡Z n‡e Ges Avjv`v K‡i ivL‡Z n‡e

Avjv`v K‡i ivLv (AšÍiY ev AvB‡mv‡jkb)

hviv †KvwfW-19-Gi †KBm eY©bvi (wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’v Ges/A_ev ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq/RvZxq mvov`vb `j-Gi gZ 
Abyhvqx) mv‡_ mvgÄm¨c~Y© jÿY¸wj cÖ`k©b K‡i, Zv‡`i‡K mv‡_ mv‡_ gv¯‹ cÖ`vb Ki‡Z n‡e Ges Avjv`v 
K‡i ivL‡Z n‡e| jÿ¨ Kiæb †h Gb-95 gv¯‹ e¨env‡ii R‡b¨ mycvwik Kiv n‡”Q, wKš‘ hw` G ai‡bi gv¯‹ 



13  

mnRjf¨ bv nq, Z‡e mvwR©Kvj gv¯‹ e¨envi Kiv hv‡e| weQvbv mg~‡ni Avi cwi®‹vi-cwiQbœZvi  mvgwMÖi ( 
gv¯‹,  wUm¨y , Wv÷web BZ¨vw`) ivLvi RvqMvi g‡a¨ Kgc‡¶ 1 wgUvi `~iZ¡ _vK‡Z n‡e| KvivMv‡ii Ab¨vb¨ 
As‡ki mv‡_ mKj ms¯úk© Gov‡bvi Rb¨ GwU ¯^qsm¤ú~Y© n‡Z n‡e| KvivMvi cwi`k©‡bi mxgve×Zv we‡ePbv 
Kiv DwPZ ev wewa-wb‡la Av‡ivc Kiv †h‡Z cv‡i (†hgbt Ò¯úk©wenxbÓ cwi`k©b ev mvÿvr)| 

†ivMx‡K evQvB Kivi cÖwµqv Ges †ivM DcmM© wfwËK wPwKrmv

•	 †h †ivMx AwZwi³ `ye©jZv weKvk bv K‡i nvjKv †ivM DcmM© cÖ`k©b K‡i Zv‡`i‡K Kviv nvmcvZv‡j wPwKrmv 
†`qv m¤¢e|

•	 Ab¨vb¨ mKj †ivMx‡`i‡K Aek¨B Dcm‡M©i Dci wfwË K‡i mv‡_ mv‡_ †ivM msµgY wbqš¿Y I wbe„wË cÖYvjx 
cvjbKvix GKUv nvmcvZv‡j cvwV‡q †`qv n‡e| †mLv‡b wek^ ¯^v¯’¨ ms¯’v ev ¯^v¯’¨ gš¿Yvjq cÖ‡UvKj Abyhvqw 
wPwKrmv cÖ`vb Kiv n‡e| 

•	 †m‡i IVvi mgq ew›`‡K hZ m¤¢e ZvovZvwo KvivMv‡i †diZ cvVv‡bvi e¨e¯’v Kiv hv‡e, Z‡e kZ© nj, †h 
¯’vbvšÍ‡ii mgq †ivM msµgY wbqš¿Y I wbe„wË (AvBwcwm) †g‡b Pj‡Z n‡e Ges †ivMx‡K my¯’ bv nevi ch©šÍ 
KvivMv‡ii AšÍiY (AvB‡mv‡jBkb) GjvKvq ivLv DwPZ|

†KvwfW-19 msµgY cÖwZ‡iv‡ai Dcv`vb

    gv¯‹ t mK‡ji Rb¨ bq, ïaygvÎt-
 1) †KvwfW-19 †ivMx 
 2) ÿwZMÖ¯’ e¨w³ I
 3) ¯^v¯’¨ Kg©x
 
nvZ †avqv t 
n¨vÛ m¨vwbUvBRv‡ii †P‡q mvevb Ges cvwb A‡bK fv‡jv

g„Z‡`n e¨e¯’vcbv

g„Z‡`‡ni h_vh_ e¨e¯’vcbvi d‡j g„Z gvby‡li cwievi I Zv‡`i KwgDwbwU †kvK cvjb Ki‡Z cv‡i Ges hv Zv‡`i 
g‡bvmvgvwRK I gvbwmK Pvc Kg‡Z mnvqZv K‡i| g„Z‡`‡ni mwVKfv‡e e¨e¯’vcbvi gva¨‡g g„Z gvby‡li mbv³KiY 
Ges Z_¨ msMÖn I msiÿY wbwðZ Kiv hvq|
hw` †KD †KvwfW-19 †iv‡M AvµvšÍ n‡q g„Zz¨eiY K‡ib, g„Z‡`n enbKvix Kg©x‡`i h_vh_ m¤§vb cÖ`k©bc~e©K Ges 
wbivcËvg~jK e¨e¯’vi mv‡_ g„Z‡`n iÿYv‡eÿY Kiv DwPZ
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•	 g„Z‡`n enbKvix Kg©x‡K Dchy³ cÖwkÿY Ges e¨w³MZ myiÿv mvgMÖx (AvBwcwm, wcwcB) cÖ`vb Kiv DwPZ| 
g„Z‡`n enb Ges mrKv‡ii Av‡M I c‡i Zv‡`i h_vh_ e¨e¯’v cÖ‡qvM Kiv DwPZ

•	 g„Z‡`‡ni mv‡_ ms¯úk© byb¨Zg ivLv DwPZ, g„Z‡`n wbtm„Z Zi‡ji mivmwi ms¯ú‡k© Avmv DwPZ bv
•	 fvBiv‡mi we¯Ívi †iva Ki‡Z g„Z‡`n‡K †Mvmj Kiv‡bv DwPZ bv, cwievi Aby‡iva Ki‡j g„Z‡`n †Mvm‡ji cwie‡Z© 

cvwb Qvov Zvqv¤§yg ev ARy Kiv‡bv hv‡e
•	 GB wb‡`©‡k AviI ejv n‡q‡Q †h, g„Z‡`‡ni mg¯Í wQ`ªc_ (bvK, Kvb I gjØvi BZ¨vw`) Zy‡jv w`‡q mwVKfv‡e 

eÜ Kiv DwPZ hv‡Z †Kvb cÖKvi Zij Mwo‡q bv c‡o| Zvi c‡i, mswÿß c‡_ I `ªæZZg mg‡q g„Z‡`nwU 
mgvwa¯’‡j wb‡q †h‡Z n‡e

•	 g„Z‡`n cwien‡b e¨eüZ hvbevnb mwVKfv‡e RxevYygy³ Ki‡Z n‡e| RxevYygy³ Kivi Kv‡R wbhy³ e¨w³‡K 
Aek¨B e¨w³MZ myiÿvg~jK miÄvg (wcwcB) e¨envi Kiv DwPZ

•	 mrKvi ev `vd‡bi mgq g„Z‡`n enbKvix e¨vMwU KLbB †Lvjv hv‡e bv
•	 hw` m¤¢e nq, g„Z‡`n enbKvix e¨vM e¨envi Kiv DwPZ| Dchy³ RxevYybvkK w`‡q e¨v‡Mi evwn‡i RxevYyএএএএএ 

Kiv DwPZ
•	 wcwcB e¨env‡ii c‡i mwVKfv‡e bó Kiv DwPZ (R¡vwj‡q †`Iqv †kÖq)
•	 g„Z‡`n cwienbKvix‡`i cwiwnZ Kvco Aek¨B ay‡q †bIqv DwPZ GQvovI g…Z‡`n cwien‡bi Rb¨ e¨eüZ 

miÄvg I hvbevnb¸wj mwVKfv‡e Rxevbygy³ Ki‡Z n‡e|

 



gwWDj
2

COVID19
(Coronavirus Disease 2019)
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COVID19 রক?

COVID19 বপা Coronavirus disease 2019 বেপাসতসন্ত্রি একরে সংক্রপামক সিপাগ যপা Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) নপামক একরে ভপাইিপাস দ্পািপা সৃরষ্ �য়। রডসসম্বি ২০১৯ এ রচসনি 

হুসবই প্রসদসশি িপাজধপানী ইউ�পাসন এই সিপাগরে প্রথম সনপাক্ত কিপা �সয়রেল। এিপি সথসক এই সিপাগ ম�পামপািী রূসপ 

েরেসয় পসে।

েরব ১. এরপ্রল ১০, ২০২০ সমপাতপাসবক রবসবে COVID19 আক্রপান্ত সিপাগীি সংখথ্যপা
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COVID19 সিপাসগি সম্রকভিত েপাইমলপাইন

রডসসম্বি ৩১, ২০১৯ ইউ�পান শ�সি এক অজ্ঞপাত কপািসণি রনউসমপারনয়পা সিপাসগি রবষসয় রববে স্পাস্থ্য সংস্পা 
(ডপাবলুএইচও) সক অবর�ত কসি চীন সিকপাি

জপানুয়পারি ৭, ২০২০ এই রনউসমপারনয়পাি কপািণ র�সসসব নতুন প্রজপারতি কসিপানপা ভপাইিপাসসক রচরনিত কিপা �য়

জপানুয়পারি ১১, ২০২০ নতুন প্রজপারতি কসিপানপা ভপাইিপাসসি সংক্রমসণ ৬১ বেি বয়স্ক সিপাগীি মৃতুথ্য। এরে এই 
সিপাসগি প্রথম মৃতুথ্য

জপানুয়পারি ২০, ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পাি রিসপপাসেভি প্রথমবপাসিি মসতপা চীসনি বপাইসি থপাইলথ্যপান্ড, জপাপপান এবং 
সপাউথ সকপারিয়পায় কসিপানপা ভপাইিপাস রচরনিত 

জপানুয়পারি ২২, ২০২০ শপা�জপালপাল আন্তজভিপারতক রবমপানবদেি অসথপারিরে কসিপানপা ভপাইিপাসসি জনথ্য চীন সথসক 
আসপা যপারেীসদি সক্সরে সতকভিতপা জপারি কসি 

জপানুয়পারি ২৩, ২০২০ চীসনি ইউ�পান শ�িসক লকডপাউন সরপাষণপা কিপা �য়

জপানুয়পারি ৩০, ২০২০ নতুন প্রজপারতি কসিপানপা ভপাইিপাস দ্পািপা সৃষ্ সিপাগরেসক পপাবরলক স�লথ ইমপািসজরন্স অব 
ইন্পািনথ্যপাশনপাল কনসপাণভি সরপাষণপা কসি রববে স্পাস্থ্য সংস্পা

সিব্রুয়পারি ২, ২০২০ চীসনি বপাইসি, রিরলরপসন্স কসিপানপা ভপাইিপাস সংক্রমসণ প্রথম বথ্যরক্তি মৃতুথ্য

সিব্রুয়পারি ৯, ২০২০ চীসন কসিপানপা ভপাইিপাসসি কপািসণ মৃতুথ্যি সংখথ্যপা ৮১১ েপারেসয় যপায়

সিব্রুয়পারি ১১, ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পা নতুন প্রজপারতি ভপাইিপাস সংক্রমসণি সিপাগরেি নপাম সদয় COVID19

মপাচভি ৩, ২০২০ স্পাস্থ্যসসবপায় রনসয়পারজত বথ্যপারক্তসদি বথ্যপারক্তগত সুিক্পা সিঞ্পাসমি রপােরত রবষসয় রববে স্পাস্থ্য 
সংস্পা সতকভি কসি

মপাচভি ৮, ২০২০ বপাংলপাসদসশ রতনজন COVID19 সিপাগী সনপাক্ত কিপা �য়। বপাংলপাসদশ সিকপাি সরপাষণপা সদয় 
সয রভে পরি�পাসিি জনথ্য ১৭ মপাচভি ২০২০ এ অনুরষ্তবথ্য মুরজব শতবসষভিি উসদ্পাধনী 
অনুষ্পান বপারতল কিপা �সয়সে

মপাচভি ১১, ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পা COVID19 সক রবসবেি ম�পামপািী র�সসসব রচরনিত কসি

মপাচভি ১৩, ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পা ইউসিপাপসক COVID19 ম�পামপািীি নতুন সকন্দ্র র�সসসব রচরনিত কসি

মপাচভি ১৬, ২০২০ যুক্তিপাস্রেি রবজ্ঞপানীিপা নতুন প্রজপারতি এই কসিপানপা ভপাইিপাসসি রেকপাি প্রথম পিীক্পামূলক 
প্রসয়পাগ কসিন। তপািপা এেপাও বসলন সয এই পিীক্পাি (রেপায়পাল) সবরকেু রিক থপাকসলও 
আগপামী ১২-১৮ মপাসসি মপাসঝ রেকপারে বপাজপাসি আসপাি সম্ভপাবনপা ক্ীণ।

বপাংলপাসদসশ রশক্পা মন্ত্রণপালয় সরপাষণপা সদয় সয ৩১ মপাচভি ২০২০ পযভিন্ত সকল রশক্পা প্ররতষ্পান 
বন্ধ থপাকসব
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মপাচভি ১৮, ২০২০ বপাংলপাসদসশ COVID19 সিপাসগ সবভি প্রথম মৃতুথ্য রসে। সিপাগীি বয়স ৭০ এি সবশী এবং 
তপাি আসগ সথসকই বেপাসতসন্ত্রি সিপাগ, ডপায়পাসবরেস, �পাইপপািসেনশন এবং হৃদসিপাগ রেল

মপাচভি ২৩, ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পাি ম�পাপরিচপালক COVID19 ম�পামপািী “ক্রমবধভিমপান” বসল সতকভি কসিন

মপাচভি ২৪, ২০২০ এক সপ্তপা�বথ্যপারপ সকপান নতুন সিপাগী সনপাক্ত নপা �ওয়পায় চীসনি ইউ�পান শ�সিি রনসষধপাজ্ঞপা 
আংরশকভপাসব প্রতথ্যপা�পাি কসি চীন সিকপাি 

বপাংলপাসদশ সিকপাসিি পক্ সথসক সরপাষণপা কিপা �য় সয মপাচভি ২৪ সথসক এরপ্রল ৪ পযভিন্ত 
সনৌ, সিল,  এবং অভথ্যন্তিীণ রবমপান পরিব�ন বন্ধ থপাকসব

মপাচভি ২৬, ২০২০ সিকপাি রনধভিপারিত শপােডপাউসনি প্রথম রদন
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COVID19 পথ্যপাসথপাসজসনরসস, লক্ণ, ডপায়পাগসনপারসস, এবং রচরকৎসপা

সপাধপািণ অবস্পায় শিীসি SARS-CoV-2 ভপাইিপাস প্রসবশ কিসল রক �য়?

COVID19 আক্রপান্ত সকপান বথ্যরক্ত �পাঁরচ, কপারশ বপা কথপা বলপাি 
সময় ড্পসলসেি মপাধথ্যসম SARS-CoV-2 সবি �সয় আসস

ড্পসলসেি মপাধথ্যসম ভপাইিপাস সুস্থ্য বথ্যরক্তি মপাসঝ প্রসবশ কসি

ভপাইিপাস মপানুসষি বেপাসতসন্ত্রি সভতসি প্রসবশ কসি বেপাসতসন্ত্রি 
সকপাসষ অবরস্ত রবসশষ রিসসপ্টসিি সপাসথ সলসগ যপায়

এই রবসশষ রিসসপ্টসিি মপাধথ্যসম বেপাসতসন্ত্রি সকপাসষি সভতসি 
ঢুসক ভপাইিপাসসি সজসনরেক তন্তু মপানুসষি সকপাসষি সভতি 
রনউরলিয়পাস ও অনথ্যপানথ্য অংসশ পরিবতভিন আসন। সশসষ 
পরিবরতভিত অংশগুসলপা রমসল নতুন একরে ভপাইিপাসসি জনথ্য 
প্রসয়পাজনীয় সকল অংশ বতরি কসি। এভপাসব একরে আক্রপান্ত 
সকপাষ সথসক অসনকগুসলপা নতুন ভপাইিপাস সবি �সয় আসস
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একজন সুস্ মপানুসষি সদস� এমনেপা �সল তপাি সিপাগ প্ররতসিপাধ 
রসসস্টসম সয সকল সকপাষ, রবসশষ কসি সবেত িক্ত করণকপা বপা 
ডপাবু্রবরস এই ভপাইিপাসগুসলপা আক্রমণ কসি এবং শিীিসক 
রনিপাপসদ িপাসখ

SARS-CoV-2 ভপাইিপাস রনউসমপারনয়পা সৃরষ্ কসি রকভপাসব?

মপানুসষি বেপাসতন্ত্র লপাংস বপা িুসু্স এবং অসংখথ্য বেপাসনপালী রদসয় 
গরিত যপা সশষ �য় অরত কু্দ্র বেপাসনপালী বতরিি মপাধথ্যসম

এই কু্দ্র কু্দ্র বেপাসনপালীি মপাথপায় থপাসক এক ধিসণি অরত কু্দ্র 
থরল যপাি নপাম এর্ভওরল

এই এর্ভওরলি সংসকপাচন-প্রসপািসণি মপাধথ্যসম আমিপা বেপাস সনই। 
এর্ভওরলি গপাসয় অসনক কু্দ্র কু্দ্র িক্তনপালী থপাসক সযগুসলপাি 
মপাধথ্যসম বপাইসি সথসক অরক্সসজন শিীসিি মপাসঝ প্রসবশ কসি 
এবং শিীসিি সথসক কপাবভিন ডপাই অক্সপাইড সবি �সয় যপায়
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এমন বথ্যরক্ত যপাি সিপাগ প্ররতসিপাধ ক্মতপা কম, তপাসদি সবেত িক্ত 
করণকপা ভপাইিপাসসি রবরুসধে যুসধে রজতসত পপাসিনপা। এমন সময় 
ভপাইিপাসগুসলপা এই এর্ভওরলসত প্রসবশ কসি এবং এখপাসন 
প্রদপাস�ি সৃরষ্ কসি 

এর্ভওরলি প্রদপাস�ি কপািসণ এসত পপারন জসম এবং এি জনথ্য 
আি আসগি মসতপা সংসকপাচন-প্রসপািণ �য়নপা। আি তপাি িসল 
আমপাসদি শিীসি যতেুকু অরক্সসজন প্রসয়পাজন �য় সসেপা ঢুসকনপা, 
এবং কপাবভিন ডপাই অক্সপাইসডি পরিমপাণ সবসে যপায় 

এই অবস্পাি নপামই SARS-CoV-2 দ্পািপা সৃষ্ রনউসমপারনয়পা/
সংক্রমণ বপা  COVID19

এই রবষসয় আিও তসথথ্যি জনথ্য নীসচি রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য সনয়পা সযসত পপাসি – 

•	 https://www.youtube.com/watch?v=5DGwOJXSxqg

•	 https://www.youtube.com/watch?v=G4jobV6-bFA
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COVID19 কপাসদি জনথ্য মপািপাত্মক? 

এখন পযভিন্ত পপাওয়পা তথথ্য অনুযপায়ী নীসচি গ্রুপগুসলপাসক COVID19 এি জনথ্য গুরুতি ঝঁুরকপূণভি র�সসসব রচরনিত কিপা 
�সয়সে – 

o ৬৫ বেি বপা তপাি সথসক সবশী বয়স্ক বথ্যরক্ত

o লপাংসসি দীরভিসময়পাদী সিপাগ বপা অথ্যপাজমপা আসে যপাসদি

o হৃদসিপাসগ আক্রপান্ত সিপাগীি

o এমন বথ্যরক্ত যপাসদি সিপাগ প্ররতসিপাধ ক্মতপা সীরমত – 

	 কথ্যপান্সপাি সিপাগী

	 ধূমপপায়ী

	 যপাি অঙ্গ প্ররতস্পাপন �সয়সে

	 এইচআইরভ/এইডস সিপাগী

	 দীরভিসময়পাদী সস্টিসয়ড বপা সিপাগ প্ররতসিপাধ ক্মতপা কসম যপায় এমন ওষুধ খপাসচ্ছন যপািপা

o অরত উচ্চ ওজন যপাসদি, রবসশষ কসি যপাসদি রবএমআই ৪০ বপা তপাি সবশী

o ডপায়পাসবরেস সিপাগী

o রকডনী সিপাগী বপা যপাসদি ডপায়পালপাইরসস �য় তপািপা

o রলভপাসিি সিপাগী

COVID19 এি মপািপাত্মক লক্ণগুসলপা রক?

এমন সকপান বথ্যরক্ত রযরন কসিপানপা ভপাইিপাস সংক্রমসণি জনথ্য মপািপাত্মক ঝুঁরকসত অবস্পান কিসেন বপা রচরকৎসপাধীন 
অবস্পায় যপাি উন্নরত �সচ্ছনপা তপাি মপাসঝ নীসচি লক্ষ্মণগুসলপা সদখপা যপায় – 

o তীব্র বেপাসকষ্

o সিরপিসিেরি সিইরলউি (শিীসি অরক্সসজসনি পরিমপাণ খুব কসম যপাওয়পা এবং কপাবভিন ডপাই অক্সপাইসডি 
পরিমপাণ খুব সবসে যপাওয়পা)

o �পােভি সিইরলউি 

o রকডনী সিইরলউি (প্রস্রপাসবি পরিমপাণ কসম/বন্ধ �সয় যপাওয়পা)

o সশষ অবরধ, মৃতুথ্য
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COVID19 এি ডপায়পাগসনপারসস রকভপাসব কিপা যপায়?

COVID19 এি ডপায়পাগসনপারসসসি জনথ্য দিকপািঃ 

o সিপাগীি ইরত�পাসঃ এি মপাসঝ খুব জরুিী সিপাগী COVID19 আক্রপান্ত সকপান বথ্যরক্তি সংপিসশভি এসসসেন 
রকনপা সসেপা জপানপা

o সিপাসগি লক্ণসমূ� এবং কতরদন ধসি লক্ণগুসলপা সদখপা রদসয়সে

o এক্সসি (প্রসযপাজথ্য সক্সরে)

o লথ্যপাবসিেরি ইনসভরস্টসগশন

•	 সসলি সকয়পাি বপা রনজস্ যত্ন – 

o পরিরমত রবরেপাম এবং রুম

o শিীসিি প্রসয়পাজনীয় তপাপমপারেপা বজপায় িপাখপা

o প্রচুি পরিমপাসণ তিল পপান কিপা

o প্রচুি আসলপাবপাতপাসপূণভি রুসম থপাকপা

•	 সমরডসকল বপা রলিরনকপাল যত্ন – 

o প্ররশক্ণ স�পারয়কপাি সপাসথ সংযুক্ত স্পাস্থ্য অরধদপ্তি প্রদত্ত গপাইডলপাইন দ্রষ্বথ্য

COVID19 সিপাসগি সংক্রমসণি সস্টজসমু�
অনথ্যপানথ্য সংক্রপামক সিপাসগি সপাসথ রমল সিসখ নসভল কসিপানপাভপাইিপাস সংক্রমণসকও চপািরে সস্টজ বপা ধপাসপ রচন্তপা কিপা 
যপায় – 

প্রথম সস্টজ

এসমসয় এমন সব বথ্যরক্তি মপাসঝ সিপাগরে রচরনিত �য় যপাসদি সংক্রমসণি �পাি সবশী এমন জপায়গপা সথসক যপাতপায়পাসতি 
ইরত�পাস থপাসক, যপাসদি সরিকভপাসব রনরদভিষ্ কিপা যপায়, যপাসদি মপাসঝ সিপাসগি জীবপাণু প্রসবসশি সকল উৎস সনপাক্ত 
কিপা যপায় এবং এসদি সথসক সপাধপািণ করমউরনরে পযভিপাসয় সিপাগ েরেসয় পেপা আেকপাসনপা সম্ভব।

রদ্তীয় সস্টজ

এরে স্পানীয় সংক্রমসণি সস্টজ। এসময় প্রথম সস্টসজ যপািপা সনপাক্ত �সয়রেসলন তপাসদি সথসক ভপাইিপাস পরিবপাসিি 
সদসথ্য এবং অনথ্যপানথ্য ররনষ্ বথ্যরক্তি মপাসঝ েরেসয় যপায়। এই পযভিপাসয় সংক্ররমসতি সংপিসশভি আসপা প্ররতরে বথ্যরক্তি 
সন্ধপান এবং তপাসদি পৃথকীকিণ কিপা সম্ভব।

তৃতীয় সস্টজ

এরে করমউরনরে রেপান্সরমশসনি সস্টজ। এসময় জনসপাধপািসণি মপাসঝ ভপাইিপাসসি সংক্রমণ রসে এবং এই সংক্রমসণি 
রনরদভিষ্ উৎস রচরনিত কিপা সম্ভব �য়নপা। এই সমসয় বৃ�ৎ পরিসসি লকডপাউন আবশথ্যক �সয় পসে সকননপা এসমসয় 
সযসকপাসনপা বথ্যরক্ত আক্রপান্ত �সত পপাসিন।
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চতুথভি সস্টজ

এসমসয় সিপাগরে একরে সদসশ ম�পামপািী আকপাি ধপািণ কসি। সযমন COVID19 এি সক্সরে চীন বপা ইতপারলসত 
�সয়সে। এসময় অসনক সবশী সংখথ্যক মপানুষ আক্রপান্ত �সয় পসে এবং মৃতুথ্যি �পাি অসনক সবসে যপায়।। আপপাতদৃরষ্সত 
এই অবস্পাি সশষ নজসি পসেনপা। 

COVID19 এি প্ররতসিপাসধ রক কিণীয়?
এখন পযভিন্ত COVID19 এি প্ররতসিপাসধ কপাজ কসি এমন সকপান প্ররতসষধক বপা রেকপা আরবষ্পাি �য়রন, রেপায়পাল পযভিপাসয় 
আসে। তপাই পরিষ্পাি-পরিচ্ছন্নতপা বজপায় িপাখপা এবং রনজস্ সপাবধপানতপা অবলম্বসনি মপাধথ্যসমই COVID19 এি প্ররতসিপাধ 
কিসত �সব।

এই রবষসয় আিও তসথথ্যি জনথ্য নীসচি রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য সনয়পা সযসত পপাসি

•	 https://www.youtube.com/watch?v=NLx4Z3zCWcg

•	 https://www.youtube.com/watch?v=6iRatByNw08
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করমউরনরেসত COVID19 সংক্রমণ প্ররতসিপাধ

বথ্যরক্তগত সসচতনতপা বজপায় িপাখুন – 

•	 রনরন সপাবপান-পপারন রদসয় �পাত ধুসত �সব, �পাত সধপায়পাি সময় লক্থ্য িপাখসত �সব সযন অন্তত ২০ সসসকন্ড ধসি 
সপাবপাসনি সিনপা রদসয় �পাত সধপায়পা �য়

•	 অপরিষ্পাি �পাসত সচপাখ, নপাক এবং মুখ পিশভি কিপা সথসক রবিত থপাকসত �সব

•	 ইরতমসধথ্য আক্রপান্ত এমন বথ্যরক্তি সংপিশভি এরেসয় চলসত �সব

•	 সকপালপাকুরল, �থ্যপান্ডসশক ইতথ্যপারদ পরি�পাি কিপা উরচত

•	 কপারশ রশষ্পাচপাি (�পাঁরচ/কপারশি সময় রেসুথ্য বপা রুমপাল বথ্যব�পাি, নপা থপাকসল কনুইসয়ি ভপাঁসজ �পারচ/কপারশ সদয়পা, 
সশসষ রেসুথ্য রনরদভিষ্ জপায়গপায় সিলপা, রুমপাল রনয়রমত সধপায়পা এবং �পাত পরিষ্পাি কিপা) চচভিপা কিসত �সব

•	 অসুস্ পশু/পপারখি সংপিশভি পরি�পাি কিসত �সব

•	 খপাওয়পাি আসগ মপাে-মপাংস ভপাসলপাভপাসব িপান্নপা কিসত �সব

•	 অসুস্ �সল রসি থপাকুন, বপাইসি যপাওয়পা অতথ্যপাবশথ্যক �সল নপাক-মুখ ঢপাকপাি জনথ্য মপাস্ক বথ্যব�পাি করুন

•	 জরুিী প্রসয়পাজন বথ্যতীত বপারেি বপাইসি সবি �ওয়পা সথসক রবিত থপাকসত �সব

•	 ভীে ও সমপাসবশ এরেসয় চলসত �সব

•	 এসময় মপানুসষি জমপাসয়ত পরি�পাি কিপাি জনথ্য রসি বসস প্রপাথভিনপা কিপাই সরেয়

•	 অতথ্যপাবশথ্যকীয় ভ্রমসণ সপাবধপানতপা অবলম্বন কিসত �সব

•	 সযখপাসন সসখপাসন থুতু সিলপাি অভথ্যপাস পরিতথ্যপাগ কিসত �সব

•	 সখপালপা জপায়গপায় প্রস্রপাব কিপা বন্ধ কিসত �সব

•	 সিপাগ প্ররতসিপাধ ক্মতপা রিক িপাখসত সুষম খপাবপাি সখসত �সব। সরিক পরিমপাসণ রবশুধে পপারন পপান কিসত �সব। 
পরিরমত রবরেপাম এবং রুম রনরচিত কিসত �সব

সসদে�ভপাজন সিপাগীি সক্সরে কিণীয় – 

•	 অসুস্ সিপাগীসক রসিই থপাকসত বলুন

•	 মপািপাত্মক সিপাগীসক রনকেস্ ও রনরদভিষ্ �পাসপপাতপাসল যপাওয়পাি পিপামশভি রদন

•	 সিপাগীসক নপাক-মুখ ঢপাকপাি জনথ্য মপাস্ক বথ্যব�পাি কিসত বলুন

•	 সিপাগীি নপাম, বয়স, সযপাগপাসযপাসগি জনথ্য পূণভি রিকপানপা ও সমপাবপাইল নপাম্বপাি সংিক্ণ করুন এবং যথপাযথ কতৃভিপসক্ি 
সপাসথ সযপাগপাসযপাগ কিপাি পিপামশভি রদন
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সরিক তথথ্য জপানুন – 

প্রশ্ন সরিক তথথ্য

গৃ�পপারলত প্রপাণী রক SARS-CoV-2 
ভপাইিপাস েেপাসত পপাসি?

•	 রসিি সপপাষপা প্রপাণী, সযমন রবেপাল/কুকুি, SARS-CoV-2 রদসয় আক্রপান্ত 
�য় এমন প্রমপাণ এখসনপা পপাওয়পা যপায়রন

•	 তসব সপপাষপা প্রপাণীি সংপিসশভি আসপাি পি সবসময় সপাবপান-পপারন রদসয় 
�পাত ধুসত �সব

COVID19 এ রক শুধু বয়স্কিপাই 
আক্রপান্ত �সব? নপারক তরুণিপাও 
ঝঁুরকসত আসে?

•	 সযসকপাসনপা বয়সসি বথ্যরক্ত COVID19 এ আক্রপান্ত �সত পপাসি

•	 রববে স্পাস্থ্য সংস্পা সব বয়সী মপানুষসক ভপাইিপাস সথসক প্ররতিক্পামূলক 
বথ্যবস্পা সমসন চলসত পিপামশভি রদসয়সে

অথ্যপারন্বপাসয়পারেক রক COVID19 এি 
রচরকৎসপা বপা প্ররতসিপাসধ কপাযভিকিী? 

•	 নপা, এরে বথ্যপাকসেরিয়পাি রবরুসধে কপাযভিকিী

•	 COVID19 এক ধিসণি ভপাইিপাস দ্পািপা সৃষ্ সিপাগ। তপাই এি রচরকৎসপা 
বপা প্ররতসিপাসধ অথ্যপারন্বপাসয়পারেক কপাযভিকিী নয়

•	 তসব সকউ যরদ COVID19 আক্রপান্ত �সয় �পাসপপাতপাসল ভরতভি �ন, রতরন 
বথ্যপাকসেরিয়পা সথসক স�-সংক্রমসণি জনথ্য অথ্যপারন্বপাসয়পারেক সপসত পপাসিন

COVID19 প্ররতসিপাসধ রনউসমপারনয়পা 
রেকপাি সকপান ভূরমকপা আসে রক? 

•	 নপা, COVID19 এি রনউসমপারনয়পা প্ররতসিপাসধ এই রেকপা কপাযভিকিী নয়

•	 SARS-CoV-2 সমূ্ণভি নতুন ধিসণি ভপাইিপাস �ওয়পায় এি জনথ্য আলপাদপা 
ভথ্যপাকরসন বপা রেকপাি প্রসয়পাজন

িসুন খপাওয়পা রক SARS-CoV-2 
প্ররতসিপাসধ কপাজ কিসব?

•	 SARS-CoV-2 এি রবিসধে িসুন কপাযভিকি – এমন সকপান প্রমপাণ এখসনপা 
পপাওয়পা যপায়রন

•	 তসব, িসুন একরে উপকপািী খপাবপাি, এি রকেু জীবপাণুনপাশক গুণ থপাকসত 
পপাসি

রতসলি সতল SARS-CoV-2 ধ্ংস 
কিসত পপাসি রক?

•	 রতসলি সতল SARS-CoV-2 ভপাইিপাসসক ধ্ংস কসিনপা

•	 রকেু িপাসপায়রনক জীবপাণুনপাশক, সযমন – রব্চ/সলিপারিন সবইজড 
জীবপাণুনপাশক, ইথপাি দ্রবণ, ৭৫% ইথপানল, পথ্যপািপাসসরেক এরসড, 
সলিপাসিপািমভি ইতথ্যপারদ সকপান বস্তুি উপরিভপাগ সথসক ভপাইিপাসসক সমসি 
সিলসত সক্ম 
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প্রশ্ন সরিক তথথ্য

চীন সথসক আসপা সকপান রচরি বপা 
পপাসসভিল গ্�ণ কিপা রক রনিপাপদ?

•	 �থ্যপাঁ, রনিপাপদ

•	 ইসতপামসধথ্য পপাওয়পা তথথ্য সথসক সদখপা রগসয়সে সয মপানবসদস�ি বপাইসি 
SARS-CoV-2 ভপাইিপাস সবরশক্ণ বপাঁসচনপা। সুতিপাং চীন সথসক আসপা 
সকপান রচরি বপা পপাসসভিল যরদ সকউ গ্�ণ কসিন তসব রতরন কসিপানপা 
ভপাইিপাস সংক্রমসণি ঝুঁরকসত পেসবন নপা

মপাউথওয়পাশ রদসয় গপািগল কিসল 
রক SARS-CoV-2 ভপাইিপাস সথসক 
সুিরক্ত থপাকপা যপাসব?

•	 এমন সকপান প্রমপাণ এখসনপা পপাওয়পা যপায়রন

•	 সকপান সকপান মপাউথওয়পাশ �য়সতপা রকেুক্সণি জনথ্য লপালপায় জসম থপাকপা 
অনথ্যপানথ্য জীবপাণু সমসি সিলসত সক্ম, রকন্তু SARS-CoV-2 ভপাইিপাসসি 
সক্সরেও তপা সতথ্য রকনপা এমন প্রমপাণ পপাওয়পা যপায়রন

সথ্যপালপাইন রদসয় রনয়রমত নপাক 
পরিষ্পাি কিসল রক SARS-CoV-2 
সংক্রমণ প্ররতসিপাধ কিপা সম্ভব?

•	 এমন সকপান রনরচিত প্রমপাণ পপাওয়পা যপায়রন

•	 সদখপা রগসয়সে সয, সথ্যপালপাইন রদসয় রনয়রমত নপাক পরিষ্পাি কিসল সপাধপািণ 
িপাণ্পা সথসক দ্রুত উপশম পপাওয়পা যপায়। রকন্তু এি িসল বেপাসতসন্ত্রি 
সংক্রমণ প্ররতসিপাধ কিপা যপায় রকনপা তপা রনরচিত নপা

COVID19 আক্রপান্ত বথ্যরক্ত 
সনপাক্তকিসণ থপামভিপাল স্কথ্যপানপাি কতেপা 
কপাযভিকিী?

•	 থপামভিপাল স্কথ্যপানপাি রদসয় সকবল জ্বসি আক্রপান্ত বথ্যরক্ত সনপাক্ত কিপা যপায়

•	 SARS-CoV-2 আক্রপান্ত �ওয়পাি কপািসণ যরদ সকপান বথ্যরক্তি জ্বি আসস, 
তসবই থপামভিপাল স্কথ্যপানপাসিি সপা�পাসযথ্য ঐ বথ্যরক্তসক সনপাক্ত কিপা যপায়। 
আক্রপান্ত, রকন্তু জ্বসিি উপসগভি সনই, এমন বথ্যরক্তসক থপামভিপাল স্কথ্যপানপাি 
রদসয় সনপাক্ত কিপা যপাসবনপা

শিীসি এলসকপা�ল বপা সলিপারিন 
রেরেসয় রক SARS-CoV-2 সমসি 
সিলপা সম্ভব?

•	 নপা, এভপাসব SARS-CoV-2 সমসি সিলপা সম্ভব নয়

•	 এলসকপা�ল বপা সলিপারিন জীবপাণুনপাশক �সলও যসথপাপযুক্ত রনসদভিশনপা েপােপা 
এগুসলপা বথ্যব�পাি কিপা উরচত নপা

•	 এগুসলপা সচপাখ-মুসখি ক্রতি কপািণ �সত পপাসি

•	 এই জীবপাণুনপাশক বথ্যব�পাসি অতথ্যন্ত সতকভি �সত �সব
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িপাণ্পা আব�পাওয়পা ও তুষপািপপাত 
অথবপা উষ্ণ আব�পাওয়পা SARS-
CoV-2 ভপাইিপাসসক ধ্ংস কিসত 
পপাসি রক?

•	 আব�পাওয়পাি তীব্রতপা SARS-CoV-2 ভপাইিপাসসক ধ্ংস কিসত পপাসি 
একথপা রববেপাস কিপাি সকপান কপািণ সনই

•	 বপাইসিি তপাপমপারেপা যপাই থকুক নপা সকন, মপানবসদস�ি তপাপমপারেপা ৩৬.৫° 
– ৩৭° সসলরসয়পাসসি কপােপাকপারে থপাসক

•	 এই ভপাইিপাস সথসক রনসজসক সুিক্পাি সবসচসয় কপাযভিকিী উপপায় �ল 
রনরন দুই �পাত সপাবপান-পপারন রদসয় সধপায়পা বপা এলসকপা�ল-সবইজড �থ্যপান্ড 
িপাব রদসয় পরিষ্পাি কিপা

গিম পপারন রদসয় সগপাসল কিসল রক 
SARS-CoV-2 ভপাইিপাস প্ররতসিপাধ 
কিপা সম্ভব?

•	 সগপাসসলি পপারনি তপাপমপারেপা যপাই স�পাকনপা সকন, মপানবসদস�ি তপাপমপারেপা 
৩৬.৫° – ৩৭° সসলরসয়পাসসি কপােপাকপারে থপাসক

•	 অতথ্যন্ত গিম পপারন রদসয় সগপাসল কিসল বিং শিীি পুসে যপাওয়পাি 
আশংকপা থপাসক
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ডপাক্তপাি এবং স্পাস্থ্যকমভিীসদি COVID19 ঝঁুরক

ডপাক্তপাি এবং অনথ্যপানথ্য স্পাস্থ্যকমভিীিপা সকন COVID19 প্রপাদুভভিপাসব উচ্চ ঝুঁরকি মপাসঝ অবস্পান কিসে?

• স্পাস্থ্যকমভিীিপা COVID19 এি রবরুসধে প্রথম সপারিসত যুধেিত আসেন। সংক্রমণ এবং সংপিশভি জরনত কপািসণ 

তপাসদি মপাসঝ সংক্রমসণি ঝুঁরক খুবই সবশী। এি সপেসনি কপািণগুসলপাি মপাসঝ আসে SARS-CoV-2 

ভপাইিপাস এক্সসপপাজপাসিি আশংকপা, দীরভি কমভিরণ্পা, মপানরসক সঙ্কে, অবসপাদ, সপশপাগত চপাপ, রস্টগমপা বপা 

সিপাগজরনত কলঙ্ক এবং শপািীরিক এবং মপানরসক সর�ংসতপা ইতথ্যপারদ। 

• কপাসজি প্রকৃরতি জনথ্যই স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীসদি মপাসঝ COVID19 স� সযসকপান সংক্রপামক সিপাসগি জনথ্য ঝুঁরকি 

পরিমপাণ সবশী। ২০০২ সপাসল সপাসভি প্রপাদুভভিপাসবি সময়, সমস্ সিপাগীি মপাসঝ এক-পঞ্চমপাংশ স্পাস্থ্যসসবপা কমভিী 

রেল। যরদ সকপান সিপাসগি প্রপাদুভভিপাসবি সময় স্পাস্থ্যসসবপা কমভিী উচ্চ সংখথ্যপায় অসুস্ �সত শুরু কসি, তসব 

স্পাস্থ্যসসবপা বথ্যবস্পায় উচ্চ মপারেপাি সংক্রমসণি সক্রে প্রশস্ �সয় পসে। 

• স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীিপা সংক্ররমত সিপাগীসদি সপাসথ উচ্চ ঝুঁরকপূণভি কমভিকপাসণ্ ররনষ্ভপাসব অংশ সনন। এই উচ্চ-

ঝঁুরকি কমভিকপাসণ্ি মপাসঝ িসয়সে সিপাগীসদি সভরন্সলেসি িপাখপাি মসতপা বপা িুসিুস সথসক থুতুি নমুনপা সংগ্� 

কিপাি মসতপা প্ররসরডউি।

• COVID19 সিপাগীসদি দ্রুত সনপাক্ত নপা কিপা �সলও স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীিপা উচ্চ ঝুঁরকি মসধথ্য পসে যপান। দ্রুত 

সনপাক্ত কিপা নপা �সল রচরকৎসক ও নপাসভিিপা প্রসয়পাজনীয় সতকভিতপা অবলম্বন নপা কসিই রচরকৎসপা শুরু কিসত 

পপাসিন, যপা তপাসদি সংক্রমসণি ঝুঁরকসত সিসল সদয়। 

• স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীসদি স�কমভিী বপা পরিবপাসিি সদসথ্যসদি আক্রপান্ত কিপাি রবষয়রেও অতথ্যন্ত উসদ্গ সৃরষ্কপািী। 

এরে  COVID19 এি মসতপা দ্রুত গরতসবসগি সংক্রমসণি প্রপাদুভভিপাসবি সময় কপাজ কিপাি চপাপসক আিও 

বপারেসয় সতপাসল। 

• এেপােপাও একজন আক্রপান্ত স্পাস্থ্যসসবপা কমভিী সথসক সুস্ বথ্যরক্তি বপা অনথ্য সকপান সিপাসগ আক্রপান্ত সিপাগীি মপাসঝও 

COVID19 েেপাসত পপাসি।
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বথ্যরক্তগত সুিক্পা সিঞ্পাম/পপাসসভিপানপাল প্রসেরক্টভ ইকুইপসমন্, রপরপই

রপরপই রক?

বথ্যরক্তগত সুিক্পা সিঞ্পাম (রপরপই) রকেু রবসশষ পরিসধয় সপপাশপাক ও উপকিসণি সমরষ্গত নপাম, যপা পরিধপানকপািীসক 
ঝঁুরক, রবপদ বপা সিপাগজীবপাণুি সংক্রমণ সথসক সুিক্পা প্রদপান কসি।

সপাধপািণ স্পাস্থ্যসসবপা সসরেঙগুসলপাসত, সযমন �পাসপপাতপাল, ডপাক্তপাসিি কপাযভিপালয় এবং রলিরনকপাল লথ্যপাবসিেরি, ইতথ্যপারদ স্পাসন 
রপরপই দিকপািী। রপরপই সমূ� পরিধপানকপািী এবং সংক্রপামক পদপাথভি, সযমন ভপাইিপাস বপা বথ্যপাকসেরিয়পা এবং সিপাগীি 
ত্বক, মুখ, নপাক বপা সচপাসখি রঝলেী সথসক রনগভিত িসসি মপাসঝ বপাধপা র�সপাসব কপাজ কসি।

শলথ্য রচরকৎসপা বপা অপপাসিশসনি সময় রপরপই পরিধপান আবশথ্যক। 

যপাসদি সকপান সংক্রপামক সিপাগ বপা ইরমউসনপাসডরিরসসয়রন্স (দুবভিল সিপাগ প্ররতসিপাধ ক্মতপা) আসে, তপািপাও রপরপই 
পরিধপান কিসত পপাসিন। 

এসব সিপাগী, সিপাগীসদি কপাসে আসপা দশভিনপাথভিী এবং সসবপা রনরচিত কিপা স্পাস্থ্যকমভিীসদি সম্ভপাবথ্য সংক্রপামক পদপাসথভিি 
সংপিসশভি আসপাি �পাত সথসক িক্পা কিসত পপাসি রপরপই। 

স্পাস্থ্য কমভিীসদি জনথ্য রপরপই সকন প্রসয়পাজন?

রচরকৎসপা প্রদপাসনি জনথ্য স্পাস্থ্য কমভিীসদি সিপাগীি কপাসে আসসতই �য়। তপাসদি কপাসজি প্রকৃরতি জনথ্যই সপামপারজক দূিত্ব 
বজপায় িপাখপা সম্ভব �য়নপা। স্পাস্থ্য কমভিীিপা প্রপায়শই দীরভি সমসয়ি জনথ্য সিপাগীসদি ররনষ্ সংপিসশভি আসস, সযমন সিপাসগি 
ইরত�পাস জপানপাি জনথ্য, সিপাসগি লক্ণ সদখপাি জনথ্য, সম্ভপাবথ্য ওষুধ সদয়পাি জনথ্য, শপািীরিক পিীক্পাি জনথ্য, বপা সকপান 
প্ররসরডউি সম্ন্ন কিপাি জনথ্য।  

রনসজসদি বথ্যরক্তগত সুিক্পাি জনথ্য এবং তপাসদি সথসক সযন অনথ্য সকপান সুস্ বথ্যরক্তি মপাসঝ সিপাগ সংক্রমণ নপা �য় 
সসরে রনরচিত কিপাি জনথ্য স্পাস্থ্য কমভিীসদি জনথ্য রপরপই পরিধপান কিপা প্রসয়পাজন।

COVID19 প্রপাদুভভিপাসব রপরপই বথ্যব�পাসিি পূবভিশতভি রক?

COVID19 প্রপাদুভভিপাসব রপরপই বথ্যব�পাসিি পূবভিশতভি �ল সংক্রমণ প্ররতসিপাসধি ষ্থ্যপাণ্পাডভি বপা সপাধপািণ সপাবধপানতপা অবলম্বন 
কিপা, যপাি মপাসঝ িসয়সে – 

• �থ্যপান্ড �পাইরজন বজপায় িপাখপা

• সিরপিসিেরি �পাইরজন বপা কি এরেসকে/কপারশ রশষ্পাচপাি চচভিপা কিপা

• সরিক রনয়সম রপরপই বথ্যব�পাি কিপা

• রনডল রস্টক/ধপািপাসলপা যসন্ত্রি মপাধথ্যসম ইনজুরি প্ররতসিপাধ কিপা

• স্পাস্থ্য সকন্দ্র এবং প্রসয়পাজনীয় যন্ত্রপপারতি সরিক পরিচ্ছন্নতপা রনরচিত কিপা 
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COVID19 প্রপাদুভভিপাসব প্রসয়পাজনীয় রপরপই সমূস�ি মপাসঝ রক রক অন্তভুভিক্ত?

COVID19 প্রপাদুভভিপাসব স্পাস্থ্য কমভিীসদি জনথ্য সয সকল রপরপই িসয়সে সসগুসলপা �ল – 

• গ্লভস

• গগলস

• গপাউন বপা ওয়পােপািপ্রুি এসপ্রপান

• মপাথপাি কথ্যপাপ

• মপাস্ক (সপািরজকপাল বপা এন৯৫ সিরপিসিেি)

• বুেস বপা শু কভপাি

• সিস রশর্

• সরিক উপপাসয়, সরিক উপপাদপান রদসয় প্রস্তুত কিপা এলসকপা�ল-সবইজড �থ্যপান্ড িপাব

• মৃতসদ� পরিব�সনি বরড বথ্যপাগ

• সপাসিভিস পরিষ্পাি ও জীবপাণুমুক্ত কিপাি সকরমসকল

• ধপািপাসলপা বস্তু সিলপাি রনরদভিষ্ বপাক্স 
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স্পাস্থ্যসকন্দ্রসমূস� SARS-CoV2-  ভপাইিপাসজরনত COVID19 সংক্রমসণি জনথ্য 
রপরপই বথ্যব�পাসিি পূবভিশতভি এবং সেকরনকথ্যপাল রবসশষত্ব

স্পাস্থ্যসকন্দ্রসমূস� SARS-CoV-2  ভপাইিপাসজরনত COVID19 সংক্রমসণি জনথ্য বথ্যরক্তগত সুিক্পা সিঞ্পাম (পপাসসভিপানপাল 

প্রসেরক্টভ ইকুইপসমন্, রপরপই) বথ্যব�পাসিি পূবভিশতভি এবং সেকরনকপাল রবসশষত্ব আসলপাচনপা কিপাি আসগ এই সিঞ্পাম 

রনসয় রকেু গুরুত্বপূণভি রবষয় রবসবচনপা কিপা প্রসয়পাজন।  

রবসশষ রবসবচথ্যসমূ�

• এেপা সমূ্ণভি নতুন প্রজপারতি ভপাইিপাস বসল এি সূরেপপাত, সংক্রমসণি সমকপারনজম এবং কতেপা সময় এরে 
সংক্রমণ সৃরষ্ি ক্মতপা িপাসখ সসই রবষসয় সরিক তথথ্য আমপাসদি �পাসত সনই। এগুসলপা রনসয় রনয়রমত গসবষণপা 
চলসে।

• ৬ সিব্রুয়পারি ২০২০ সমপাতপাসবক আমিপা এই রবষসয় সিপাগীসদি রচরকৎসপা সদয়পাি বথ্যপাপপাসি সতকভিতপা অবলম্বন 
সম্সকভি যপা জপারন সসগুসলপা �সচ্ছ – 

• সকপান সপাসসপক্ট বপা কনিপামভিড করভড১৯ সিপাগীি সক্সরে – সপাধপািণ সতকভিতপা + সেপাঁয়পাসচ সিপাসগি 
সতকভিতপা + ড্পসলেজরনত সতকভিতপা

• সকপান সপাসসপক্ট বপা কনিপামভিড করভড১৯ সিপাগী যপাি এরজরপ (এসিপাসল সজনপাসিরেং প্ররসরডউি) 
দিকপাি – সপাধপািণ সতকভিতপা + সেপাঁয়পাসচ সিপাসগি সতকভিতপা + বপাতপাসস সযন ভপাইিপাস নপা থপাকসত 
পপাসি সসই সতকভিতপা

• স্পাস্থ্যকমভিীসদি রপরপই বথ্যব�পাসিি মপাধথ্যসম আসসল এই সিপাসগি সংক্রমসণি মপারেপা কতেুকু কমপাসনপা যপায় সসেপা 
গসবষণপা সপাসপক্।

• এই রবষসয় সয রবসবচনপাগুসলপা এখন আসলপাচনপা কিপা �সচ্ছ সসগুসলপা ভরবষথ্যসত পপাওয়পা তথথ্য-প্রমপাণপারদি উপি 
রভরত্ত কসি পযভিপাসলপাচনপা কিপা �সব।

 



36

রপরপই সমূস�ি রনরদভিষ্ মপান বজপায় িপাখপাি জনথ্য রকেু সেকরনকপাল রবসশষত্ব মপাথপায় িপাখপা দিকপাি

সিঞ্পাসমি নপাম সেকরনকপাল রবসশষত্ব এবং সরবস্পাি রববিণী

এলসকপা�ল-সবইজড �থ্যপান্ড িপাব 
• ১০০রমরল এবং ৫০০ রমরল সবপাতসল পপাওয়পা যপায়

• ৭৫% আইসসপাসপ্রপাপপানল বপা ৮০% ইথপানল যুক্ত �সত �সব

এসপ্রপান

• রপরভরস সকপারেংযুক্ত পরলইস্টপাি কপাপসেি বপা ১০০% রপরভরস বপা ১০০% 
িপাবপাি দ্পািপা বতরি �সত �সব

• ওয়পােপািপ্রুি, সিঞ্পাসমি ওজন �সত �সব কমপসক্ ২৫০গ্পাম/রম২

• সনক স্থ্যপাপ থপাকসব সযেপা পরিধপানকপািীি গলপাি মপাসপি সপাসথ এডজপাস্ট 
কিপা যপায় এবং সযরে পুনঃবথ্যব�পািসযপাগথ্য

• শিীসিি ৭০-৯০ (চওেপায়) X ১২০-১৫০ সসরম (বদরভিথ্য বপা লম্বপায়) স্পান 
সঢসক িপাখসব, অথবপা ষ্থ্যপাণ্পাডভি পূণভিবয়স্ক মপানুসষি সদস�ি মপাপ অনুযপায়ী �সব 

সমরডসকল বসজভিথ্যি জনথ্য 
রনধভিপারিত বথ্যপাগ

• একবপাি বথ্যব�পািসযপাগথ্য, রডসসপপাসজবল

• ৩০ X ৫০ সসরম

• “বপাসয়পা�থ্যপাজপাডভি” সলখপা থপাকসব

• অসেপাসলিভসযপাগথ্য পরলপ্ররপরলন রদসয় বতরি

• ৫০-৭০ মপাইসক্রপারমেপাি পুরু

বরড বথ্যপাগ (মৃতসদ� ব�সনি 
বথ্যপাগ)

• রলরনয়পাি এনসিপাসভিড 

• ইউ-আকৃরতি সচইন থপাকসব এবং দু’রে সচইসনি রজপপাি থপাকসব সযগুসলপা 
েপানপাি বথ্যবস্পা থপাকসত �সব

• সপাইজ �সব কমপসক্ ২৫০ X ১২০ সসরম

• সপ্রপাসেক্টি বরড বথ্যপাগ – 

• ৬রে �পাতল থপাকসব সযন স্পাস্থ্যকমভিী বপা অনথ্যপানথ্যিপা স�সজ ব�ন কিসত 
পপাসি

• অসভদথ্য �সত �সব

• রলরনয়পাি এনসিপাসভিড এলএলরডরপই, এলরডরপই, ইরভএ, রপইরভএ 
দ্পািপা বতরি (রপরভরস নপা)

• পূরুত্ব �সব কমপসক্ ৪০০ মপাইসক্রপান

• ওজন ধপািণ ক্মতপা �সত �সব কমপসক্ ১০০-১২৫ সকরজ (২০০-
২৫০ পপাউন্ড)
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সিঞ্পাসমি নপাম সেকরনকপাল রবসশষত্ব এবং সরবস্পাি রববিণী

• সলিপািপাইড জপাতীয় সকপান উপপাদপান থপাকসবনপা – সলিপারিন উপপাদপান 
সপপােপাসনপা �সল কথ্যপান্সপাি সৃরষ্কপািী উপপাদপান বতরি �য় সযেপা পরিসবশ 
এবং কমভিীসদি জনথ্য ক্রতকি

• র�ে রসর্ �সত �সব, যপাসত মৃতসদস�ি সথসক তপাপমপারেপা বৃরধেি সক্সরে 
বথ্যপাসগি বপা ব�নকপািীি ক্রত নপা �য়

• িসক্তি মপাধথ্যসম সংক্রমসণি মত সকপান উপপাদপান সযন বথ্যপাগ �সত সবি নপা 
�সত পপাসি এমন অসভদথ্য �সত �সব

• শূসনথ্যি নীসচ ২৫-৩২ রডগ্ী পযভিন্ত সভসঙ যপাসবনপা

• কমপসক্ ১০ বেি অবথ্যব�পাসি সকপান ক্রত �সবনপা

• বথ্যপাগ এবং তপাি �পাতল সপাদপা িসঙি �সত �সব

সপাসিভিস রডজইনসিক্ট বপা 
জীবপাণুমুক্ত কিপাি উপপাদপান – 
০.০৫% �পাইসপপাসলিপািপাইে 
সলুথ্যশন (সপাধপািণ পরিচ্ছন্নতপাি 
জনথ্য) অথবপা ০.৫% 
�পাইসপপাসলিপািপাইে সলুথ্যশন (বজভিথ্য 
পরিষ্পাসিি জনথ্য)

• দপানপাদপাি সসপারডয়পাম ডপাইসলিপাসিপাআইসসপাসপায়পানুসিে (NaDCC), ১ সকরজ, 
৬৫-৭০% + চপামসচি পরিমপাসণ

�পাত সমপােপাি জনথ্য 
রডজসপপাসজবল বপা একবপাি 
বথ্যব�পািসযপাগথ্য সতপায়পাসল 

(রেসুথ্য বপা কপাগসজি)

• ৫০ বপা ১০০ রমেপাি সিপাল

সিস শীর্ 

• স্চ্ছ প্পারস্টসকি বতরি সযেপা পিসল সদখসত সকপান অসুরবধপা �সবনপা

• মপাথপাি সপাসথ সরিকভপাসব আেকপাসনপাি জনথ্য এডজপাসস্টবল বথ্যপান্ড থপাকসব, 
সযেপাি মপাধথ্যসম কপপাসলি সপামসন দৃঢ়ভপাসব শীর্রে স্পারপত �য়

• নপাক-মুসখি সপামসন সধপাঁয়পাশপা বতরি �সবনপা

• মুসখি পপাশ এবং সমূ্ণভি সচ�পািপা সঢসক িপাখসব

• সরিক রনয়সম পরিষ্পাি সপাসপসক্ পুনঃবথ্যব�পািসযপাগথ্য বপা একবপাি 
বথ্যব�পািসযপাগথ্য

• ইইউ ষ্থ্যপাণ্পাডভি – ৮৬/৬৮৬/ইইরস, ইএন ১৬৬/২০০২, এএনএসআই/
আইএসইএ সজড৮৭.১-২০১০ বপা এি সমতুলথ্য
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গ্লভস, নন সস্টিপাইল

• এক্সপারমসনশন গ্লভস, নপাইরেপাইল দ্পািপা বতরি, পপাউডপািমুক্ত, একবপাি 
বথ্যব�পািসযপাগথ্য

• �পাসতি করজিি অংশ লম্বপা থপাকসব যপা করজিসক পুসিপাপুরি সঢসক িপাখসব 
(বপাহুি প্রপায় অসধভিকেপা পযভিন্ত, কমপসক্ ২৮০ রমরম)

• ইইউ ষ্থ্যপাণ্পাডভি – ৯৩/৪২/ইইরস লিপাস ওয়পান, ইএন ৪৫৫; ৮৯/৬৮৬/
ইইরস কথ্যপােপাগরি রতন, ইএন ৩৭৪, এএনএসআই/আইএসইএ ১০৫ – 
২০১১, এএসরেএম রড৬৩১৯-১০ বপা এি সমতুলথ্য

গ্লভস, সস্টিপাইল

• সপািরজকপাল গ্লভস, নপাইরেপাইল দ্পািপা বতরি, পপাউডপািমুক্ত, একবপাি 
বথ্যব�পািসযপাগথ্য

• �পাসতি করজিি অংশ লম্বপা থপাকসব যপা করজিসক পুসিপাপুরি সঢসক িপাখসব 
(বপাহুি প্রপায় অসধভিকেপা পযভিন্ত)

• ইইউ ষ্থ্যপাণ্পাডভি – ৯৩/৪২/ইইরস লিপাস ওয়পান, ইএন ৪৫৫, এএসরেএম 
রড৬৩১৯-১০ বপা এি সমতুলথ্য

গগলস বপা সচপাসখি প্ররতিক্পা 
সিঞ্পাম

• মুসখি চপামেপাি সপাসথ সরিকভপাসব সলসগ থপাকসব, নমনীয় রপরভরস সরেম 
দ্পািপা বতরি �সব যপা মুসখি ভপাঁসজি সপাসথ স�সজ বসস যপাসব

• সচপাখ এবং তপাি আসশপপাসশি অংশ সঢসক িপাখসব

• সপ্রসরক্রপশন চশমপা পরির�তসদি অসুরবধপা সৃরষ্ কিসবনপা

• স্চ্ছ প্পারস্টসকি �সব সযেপা সধপাঁয়পাশপা বপা স্থ্যপাচ প্ররতসিপাধ কিসব

• এডজপাসস্টবল বথ্যপান্ড থপাকসব সযেপা কপাসজি সময় খুসল আসপা প্ররতসিপাধ 
কিসব

• সরিক রনয়সম পরিষ্পাি সপাসপসক্ পুনঃবথ্যব�পািসযপাগথ্য বপা একবপাি 
বথ্যব�পািসযপাগথ্য

• ইইউ ষ্থ্যপাণ্পাডভি – ৮৬/৬৮৬/ইইরস, ইএন ১৬৬/২০০২, এএনএসআই/
আইএসইএ সজড৮৭.১-২০১০ বপা এি সমতুলথ্য
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গপাউন

• একবপাি বথ্যব�পািসযপাগথ্য, তিল পদপাসথভিি জনথ্য অসভদথ্য, বপাহুি মধথ্যম অংশ 
সথসক পপাসয়ি বুসেি উপি পযভিন্ত বদরভিথ্য

• �পালকপা িসঙি �সব যপাসত এি উপি রকেু পেসল স�সজ সবপাঝপা যপায়

• আঙুসলি জনথ্য িপাঁকপা স্পান এবং করজিি স্পাসন ইলপারস্টক থপাকসব

• সযসকপাসনপা তিসলি জনথ্য অসভদথ্যঃ ইএন ১৩৭৯৫ �পাই পপািিসমভিন্স, 
অথবপা এএএমআই রপরব৭০ সলসভল ৩ অথবপা এি সবশী, বপা এি 
সমতুলথ্য

• িসক্তি মপাধথ্যসম েেপাসনপা জীবপাণুি জনথ্য অসভদথ্যঃ এএএমআই রপরব৭০ 
সলসভল ৪, অথবপা (ইএন ১৪১২৬-রব) এবং আংরশক সুিক্পা সম্ন্ন 
(ইএন ১৩০৩৪ অথবপা ইএন ১৪৬০৫), বপা এি সমতুলথ্য

রলকুইড সপাবপান • রলকুইড সপাবপান

সমরডসকল মপাস্ক

• সমরডসকল/সপািরজসকল মপাস্ক

• তিল পদপাসথভিি জনথ্য সবশ অসভদথ্য

• রনঃবেপাস-প্রবেপাসস সযন অসুরবধপা নপা �য়

• সচ�পািপা সযন ভপালমসতপা সবপাঝপা যপায়

• রনরদভিষ্ রডজপাইসনি �সত �সব সযন মুসখি সপামসন চুপসস নপা যপায়

• ইএন ১৪৬৮৩ েপাইপ আইআইআি পপািিসমভিন্স এএসরেএম এি২১০০ 
সলসভল ২ অথবপা সলসভল ৩ সমতুলথ্য

• কমপসক্ ১২০ রমরম. মপাকভিপারি বপায়ুচপাসপ তিসলি জনথ্য অসভদথ্য যপা 
এএসরেএম এি১৮৬২-০৭, আইএসও ২২৬০৯ উপি রভরত্ত কসি প্রস্তুত 
কিপা, বপা এি সমতুলথ্য

• বেপাসসযপাগথ্যতপা (রব্রসদরবরলরে) – এমআইএল-এম-৩৬৯৪৫রস, ইএন 
১৪৬৮৩ এসনক্স রস, বপা এি সমতুলথ্য

• রিস্রেশসনি ক্মতপা – এএসরেএম এি২১০১, ইএন ১৪৬৮৩ এসনক্স 
রব, বপা এি সমতুলথ্য  

সিরপিসিেি (এন৯৫/
এিএিরপ২)

• “এন৯৫” সিরপিসিেি (ইউএস এনআইওএসএইচ অনুযপায়ী) বপা 
“এিএিরপ২” (ইএন ১৪৯এন৯৫ অনুযপায়ী)

• রনঃবেপাস-প্রবেপাসস সযন অসুরবধপা নপা �য় এবং রনরদভিষ্ রডজপাইসনি �সত �সব 
সযন মুসখি সপামসন চুপসস নপা যপায়
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ধপািপাসলপা বস্তুি জনথ্য বপাক্স

• রসরিঞ্ এবং রনডল িপাখপাি জনথ্য এমন বস্তু দ্পািপা বতরি কসন্ইনপাি যপা 
ধপািপাসলপা বস্তুি সখপাঁচপা লপাগসল রেদ্র �য়নপা

• অন্তত ৫রলেপাি ধপািণক্মতপা থপাকসব সযেপায় প্রপায় ১০০ রসরিঞ্ িপাখপা যপায়

• বপাসক্সি গপাসয় উজ্জ্বল কপারলসত এি উসদেশথ্য সলখপা থপাকসব

• ডপাবু্এইচও পপািিসমভিন্স ই১০/আইরস.১

• ডপাবু্এইচও/ইউরনসসি ষ্থ্যপাণ্পাডভি ই১০/আইরস.২, বপা এি সমতুলথ্য

পরিরশষ্ঃ

ইরভএ – ইরথরলন-রভনপাইল এরসসেে; এলরডরপই – সলপা সডনরসরে পরলইরথরলন; এলএলরডরপই – রলরনয়পাি সলপা সডনরসরে পরলইরথরলন, 
রপইরভএ – পরলইরথরলন রভনপাইল এরসসেে; রপরভরস – পরলরভনপাইল সলিপািপাইড
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সরিকভপাসব জীবপাণুমুক্ত কিপাি জনথ্য �পাত সধপায়পাি রনয়ম

জীবপাণুমুক্ত কিপাি জনথ্য সপাধপািণ সপাবপান-পপারন রদসয় অন্তত ২০ সসসকন্ড সময় ধসি চলমপান পপারনি নীসচ সরিক 
রনয়সম �পাত সধপায়পাই যসথষ্।

সরিকভপাসব �পাত সধপায়পাি রনয়ম রক?

এই রবষসয় রবস্পারিত সডমন্সসরেশসনি জনথ্য নীসচি রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য সনয়পা সযসত পপাসি –  

• https://www.youtube.com/watch?v= HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E”3 
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E”PmVJQUCm HYPERLINK “https://
www.youtube.com/watch? HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E”v=3PmVJQ
UCm4E”4 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E”E

• https://www.youtube.com/watch?v=seA HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=seA1wbXUQTs”1 HYPERLINK “https://www.yout HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=seA1wbXUQTs”ube.com/watch?v=seA1wbXUQTs”wbXUQTs

• https://www.youtube.com/watch?v=GYFWbwgf- HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=GYFWbwgf-2Q”2 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=GYFWbwgf-2Q”Q
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রপরপই পরিধপাসনি রনয়মপাবলী

পরিধপান কিপা

এই রবষসয় আিও তসথথ্যি জনথ্য নীসচি রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য সনয়পা সযসত পপাসি – 
• https://www.youtube.com/watch?v=Q_uZv-XwKdI

• https://www.youtube.com/watch?v= HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=9HsGqQCLzLU”9 
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=9HsGqQCLzLU”HsGqQCLzLU

• https://www.youtube.com/watch?v=cCzwH HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=cCzwH7d4Ags”7 
HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=cCzwH7d4Ags”d HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=cCzwH7d4Ags”4 HYPERLINK “https://www. HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=cCzwH7d4Ags”youtube.com/watch?v=cCzwH7d4Ags”Ags
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খুসল সিলপা

এই রবষসয় আিও তসথথ্যি জনথ্য নীসচি রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য সনয়পা সযসত পপাসি – 

https://www.youtube.com/watch?v=WXMpAraPZeg

https://www.youtube.com/watch?v= HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=84CydmuHXD8”84 HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=84CydmuHXD8”CydmuHXD HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch HYPERLINK 
“https://www.youtube.com/watch?v=84CydmuHXD8”?v=84CydmuHXD8”8

https://www.youtube.com/watch?v=t HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=t1lxq2OUy-U”1 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=t1lxq2OUy-U”lxq 
HYPERLINK “https://www.you HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=t1lxq2OUy-
U”tube.com/watch?v=t1lxq2OUy-U”2 HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=t1lxq2OUy-
U”OUy-U 
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সরিক রনয়সম মপাস্ক, গ্লভস এবং �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি বথ্যব�পাি

স্পাস্থ্যসসবপায় রনসয়পারজত বথ্যরক্তবসগভিি জনথ্য প্রসয়পাজনীয় বথ্যরক্তগত সুিক্পা সিঞ্পাম (রপরপই) এি মপাসঝ মপাস্ক, গ্লভস এবং 
রনরদভিষ্ �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি অন্তভুভিক্ত। তসব এগুসলপা বথ্যব�পাসিি রনরদভিষ্ রনয়ম িসয়সে।

মপাস্ক

• আপরন সুস্ থপাকসল শুধুমপারে COVID19 সিপাগী বপা সপাসসপসক্টড সিপাগীি সসবপা কিপাি সময় মপাস্ক পরিধপান করুন

• আপনপাি যরদ �পাঁরচ/কপারশ থপাসক তপা�সল মপাস্ক পরিধপান করুন

• ভপাইিপাস সংক্রমণ প্ররতসিপাসধ মপাস্ক শুধু তখনই কপাযভিকি যখন মপাস্ক বথ্যব�পাসিি সপাসথ সপাসথ রনরন সরিক 
রনয়সম সপাবপান-পপারন বপা এলসকপা�ল-সবইজড �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি রদসয় �পাত পরিষ্পাি কিপা �য়

• মপাস্ক বথ্যব�পাি কিসল রকভপাসব এরে পিসত �য় এবং খুলসত �য় সসই রবষসয় সরিক রনসদভিশনপা জপানপা প্রসয়পাজন – 

• পিপাি আসগ, �পাত ভপাল কসি রনয়ম মত সপাবপান-পপারন বপা �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি রদসয় পরিষ্পাি কসি রনন

• আপনপাি মুখ এবং নপাক মপাস্ক রদসয় সঢসক রনন। রনরচিত করুন সযন আপনপাি মুখমন্ডল এবং মপাসস্কি 
মপাসঝ সকপান িপাঁকপা জপায়গপা নপা থপাসক

• পরির�ত অবস্পায় মপাস্ক পিশভি কিসবন নপা। যরদ পিশভি সলসগ যপায় তপা�সল সপাবপান-পপারন বপা �থ্যপান্ড 
সথ্যপাসনেপাইজপাি রদসয় �পাত ধুসয় সিলুন

• পরির�ত মপাস্ক রভসজ সগসল সপাসথ সপাসথ পরিবতভিন কসি রনন। একবপাি বথ্যব�পাসিি উপসযপাগী সপািরজকপাল 
মপাস্ক একপারধকবপাি বথ্যব�পাি কিসবন নপা

• সখপালপাি সময়, সপেন সথসক কপাসনি সপেসন আেকপাসনপাি অংশ ধসি খুলসবন।  মপাসস্কি সপামসনি অংশ 
পিশভি কিসবন নপা। রনকেস্ ময়লপা সিলপাি জপায়গপায় মপাস্করে সিসল রদন। সপাবপান-পপারন বপা �থ্যপান্ড 
সথ্যপাসনেপাইজপাি রদসয় �পাত ধুসয় সিলুন

 
সপািরজকপাল মপাস্ক এবং এন৯৫ (N95) মপাস্ক
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• সিগুলপাি সপািরজকপাল মপাস্ক বথ্যব�পাি কিসবন তপািপা যপাসদি COVID19 সিপাগীি সংপিসশভি আসপাি সম্ভপাবনপা সনই (েরবসত বপাসম 
সযরে অবস্পান কিসে)

• সপািরজকপাল মপাসস্কি রতনরে সলয়পাি থপাসক – অভথ্যন্তিীণ সপাদপা, বর�ঃ নীল এবং দুইসয়ি মপাসঝ রিল্পাি সপপপাি। অভথ্যন্তিীণ সপাদপা 
অংশ মুখ ও নপাক সথসক সবি �ওয়পা ড্পসলে বপা পপারনি কণপা শুসষ সনয়, বর�ঃ নীল অংশ পরিসবসশি পপারন বপা অনথ্যপানথ্য 
বথ্যরক্তসদি সথসক সবি �ওয়পা ড্পসলে সভতসি আসসত সদয়নপা। তপাই সবসময় নীল অংশ বপাইসি সিসখ সপািরজকপাল মপাস্ক 
পরিধপান কিসত �য় 

• যপািপা COVID19 সিপাগী বপা সপাসসপসক্টড সিপাগীসদি সসবপায় রনসয়পারজত তপািপা এন৯৫ (N95) মপাস্ক বথ্যব�পাি কিসবন (েরবসত 
ডপাসন সয মপাস্করে আসে)

• এন৯৫ (N95) মপাস্করে জনসপাধপািসণি বথ্যব�পাসিি জনথ্য নয়, শুধুমপারে স্পাস্থ্যসসবপায় যপািপা রনসয়পারজত তপাসদি জনথ্য এই মপাসস্কি 
বথ্যব�পাি সুপপারিশ কিপা �সয়সে

রডজসপপাসজবল গ্লভস

COVID19 সিপাগী বপা সপাসসপসক্টড সিপাগীি সংপিসশভি আসসল এই গ্লভস পরিধপান কিসত �য়

• অনথ্যপানথ্য রলিরনকপাল সসরেসঙ এবং সযসকপাসনপা সিপাগীি পিীক্পা বপা প্ররসরডউসিি সময় এই গ্লভস বথ্যব�পাি কিপা 
রনয়ম

• এই গ্লভস সপাধপািণত লথ্যপাসেক্স বপা নপাইরেপাইল জপাতীয় উপপাদপান রদসয় বতরি �য়

• একবপাি বথ্যব�পাসিি পি পরির�ত গ্লভস সিসল রদসত �য় এবং পিবতভিী সিপাগীি কপাসে যপাওয়পাি আসগ নতুন 
গ্লভস পসি রনসত �য়

• গ্লভস বথ্যব�পাি কিসল রকভপাসব এরে পিসত �য় এবং খুলসত �য় সসই রবষসয় সরিক রনসদভিশনপা জপানপা প্রসয়পাজন – 

• আপনপাি জনথ্য সরিক সপাইসজি গ্লভস সবসে রনন

• �পাসত পরির�ত সকপান অলংকপাি থপাকসল সসগুসলপা খুসল রনন

• রনরদভিষ্ ও সরিক রনয়সম �পাত পরিষ্পাি কসি রনন
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• �পাত দু’রে সকপামসিি উচ্চতপাি উপসি অবস্পান কিসব, এসত শিীসিি সকপান অংসশ পিসশভিি সম্ভপাবনপা কম 
থপাসক

• গ্লভসসি পথ্যপাসকেরেসত এক্সপপায়পারি সডে, সপাইজ, এবং অনথ্যপানথ্য সকপান ক্রতি অনুপরস্রত সদসখ রনসয় 
পথ্যপাসকেরে পুসিপাপুরি খুসল রনন

• ইনপাি কভপাি স� গ্লভস দু’রে একরে পরিষ্পাি সপাসিভিসস িপাখুন

• সযই �পাত আপরন সবশী বথ্যব�পাি কসিন (সযমন ডপান �পাত) সসই �পাসতি গ্লভসসি মপাসঝ আঙুল সপামসন 
সিসখ �পাতরে ঢুরকসয় রদন। পরির�ত গ্লভসসি নীসচি ভপাঁজ অকু্ণ্ণ থপাকসব। প্রসয়পাজন �সল অনথ্য �পাত রদসয় 
(বপাম �পাত রদসয়) ঐ ভপাঁসজি অংশ ধসি ডরমসনন্ �পাত (ডপান �পাত) গ্লভসসি সভতসি ঢুরকসয় সিলুন। এই 
মু�ূসতভি আঙুসলি সরিক স্পাপসনি প্রসয়পাজন সনই

• এবপাি সযই �পাসত গ্লভস পিপা সসরেি সপা�পাসযথ্য অনথ্য �পাসত গ্লভস পসি রনন। এবপাি দুই �পাসতি আঙুলগুসলপা 
রিক রিক জপায়গপায় স্পাপন করুন এবং এডজপাস্ট কসি রনন

• দুই �পাসতি গ্লভসসি নীসচি ভপাঁজ খুসল করজি পযভিন্ত সঢসক সিলুন

• এই রভরডও রলসঙ্কি সপা�পাযথ্য রনন - https://www.youtube.com/watch?v=Odp HYPERLINK 
“https://www.youtube.com/watch?v=Odp8DEGZZa HYPERLINK “https://www.
youtube.com/watch?v=Odp8DEGZZaE”E”8 HYPERLINK “https://www.youtube.com/
watch?v=Odp8DEGZZaE”DEGZZaE

• গ্লভস সখপালপাি সময় নীসচ সথসক ধসি এমনভপাসব খুলুন সযন গ্লভসরে উসল্পা �সয় �পাত সথসক সবি �সয় আসস। 

�থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি এবং এলসকপা�ল-সবইজড �থ্যপান্ড িপাব

�পাত জীবপাণু মুক্ত িপাখসত সপাবপান-পপারনই যসথষ্

• COVID19 বপা অনথ্যপানথ্য সিপাগী সদখপাি সক্সরে বপা অনথ্যপানথ্য প্রসয়পাজসন �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি বপা এলসকপা�ল িপাব 
বথ্যব�পাি কিপা যপায়

• লথ্যপাবসিেরিসত সদখপা রগসয়সে সয ৬০% ইথপানল এবং ৭০% আইসসপা সপ্রপাপপানল যুক্ত সযসব �থ্যপান্ড সথ্যপাসনেপাইজপাি 
আসে সসগুসলপা কসিপানপা ভপাইিপাসসি মত ভপাইিপাসসক সমসি সিলসত স�য়তপা কসি
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সপাসিভিস এবং বসজভিথ্যি পরিচ্ছন্নতপা

রসিি সপাধপািণ পরিসবসশি পরিচ্ছন্নতপা

সপাধপািণ পরিচ্ছন্নতপাি কপাজ সযমন আসবপাবপরে, যন্ত্রপাংশ, স্পাি, গপারে বপা সযসকপাসনপা সপাসিভিস ইতথ্যপারদ জীবপাণুমুক্ত কিসত 
কম রনসত্বি (১:১০০) তিল জীবপাণুনপাশক বতরি কিপা যপায়। 

•	 �পাত ভপাল কসি রনয়মমত ধুসয় পরিষ্পাি কসি গ্লভস পসি রনসত �সব

•	 পরিষ্পাি পপাসরে ২০ রলেপাি পপারন রনসত �সব

•	 পপারনসত ১ সেরবল চপামচ রব্রচং পপাউডপাি ভপাল কসি গুরলসয় রনসত �সব

•	 পপাসরে ঢপাকনপা রদসয় ৩০ রমরনে িপাখসত �সব

•	 নীসচ জমপা �ওয়পা তলপানী সিসল রদসয় উপসিি স্চ্ছ তিল জীবপাণুনপাশক র�সসসব বথ্যব�পাি কিপা যপাসব

•	 দ্রবণ বতরিি পি গ্লভস খুসল খুব ভপাল মত রনয়মপানুযপায়ী সপাবপান-পপারন রদসয় �পাত ধুসয় রনসত �সব

এই দ্রবণ রদসয় সপাধপািণ পরিচ্ছন্নতপাি কপাজ সযমন আসবপাবপরে, যন্ত্রপাংশ, স্পাি, গপারে বপা সযসকপাসনপা সপাসিভিস ইতথ্যপারদ 
জীবপাণুমুক্ত কিপা যপায়। জীবপাণুনপাশক দ্রবণরে সসবভিপাচ্চ ২৪ রন্পা সিসখ বথ্যব�পাি কিপা যপাসব। তসব এি আসগ যরদ 
দ্রবণেপা সরপালপাসে �সয় যপায়, তপা�সল আি এই দ্রবণ বথ্যব�পাি কিপা উরচত নপা।

�পাসপপাতপাল/অরধক সংক্রপামক বসজভিথ্যি পরিচ্ছন্নতপা

অরধক সংক্রপামক বজভিথ্য (মল, মূরে) বপা �পাসপপাতপাল বসজভিথ্যি জীবপাণুমুক্ত কিসত সবশী রনসত্বি (১:১০) তিল 
জীবপাণুনপাশক বতরি কিপা যপায়।

•	 �পাত ভপাল কসি রনয়মমত ধুসয় পরিষ্পাি কসি গ্লভস পসি রনসত �সব

•	 পরিষ্পাি পপাসরে ২ রলেপাি পপারন রনসত �সব

•	 এই পপারনসত ১ সেরবল চপামচ রব্রচং পপাউডপাি ভপাল কসি গুরলসয় রনসত �সব
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•	 এই পপাসরে ঢপাকনপা রদসয় ৩০ রমরনে িপাখসত �সব

•	 নীসচ জমপা �ওয়পা তলপানী সিসল রদসয় উপসিি স্চ্ছ তিল জীবপাণুনপাশক র�সসসব বথ্যব�পাি কিপা যপাসব

•	 দ্রবণ বতরিি পি গ্লভস খুসল খুব ভপাল মত রনয়মপানুযপায়ী সপাবপান-পপারন রদসয় �পাত ধুসয় রনসত �সব

এই জীবপাণুনপাশক দ্রবণরেও সসবভিপাচ্চ ২৪ রন্পা সিসখ বথ্যব�পাি কিপা যপাসব। তসব এি আসগ যরদ দ্রবণেপা সরপালপাসে �সয় 
যপায়, তপা�সল আি এই দ্রবণ বথ্যব�পাি কিপা উরচত নপা। 

এই দ্রবণগুসলপা বথ্যব�পাসিি সময় অবশথ্যই গ্লভস পসি রনসত �সব এবং বথ্যব�পাসিি পি গ্লভস খুসল রনয়মমত সপাবপান-
পপারন রদসয় �পাত ধুসয় রনসত �সব
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COVID19 সংক্রমসণ �পাসপপাতপাল সুিক্পা

সরিক উপপাসয় বজভিথ্য পুনবভিপাসন

পুনঃবথ্যব�পািসযপাগথ্য সিঞ্পাম সমূস�ি জীবপাণুমুক্ত কিণ

• সিপাগী এবং তপাসদি বথ্যব�পাি কিপা রলসনন �থ্যপান্ডরলং, পরিব�ন, প্ররক্রয়পাজপাতকিণ এবং সধপায়পাি সময় 
ইউরেরলরে সগ্লপাভস, মপাস্ক, গপাউন / মথ্যপারকনসেপাস এবং গপাম বুে পসি থপাকুন

• সিপাগীি বথ্যব�পাি কিপা রলসননগুসলপাি ময়লপা অংশগুরল রভতসি সিসখ ভপাঁজ করুন

• বথ্যব�পাি কিপা রলসননগুসলপা রনরদভিষ্ বথ্যপাসগ/কসন্নপাসি সংিক্ণ করুন

• বথ্যব�পাি কিপা রলসনন রডেপািসজন্ বপা সপাবপান-পপারনসত অন্তত ৩০ রমরনে রভরজসয় সিসখ তপািপি ধুসত �সব। 
সধপায়পাি পি এগুসলপা আবপাি .০৫% �পাইসপপাসলিপািপাইে দ্রবণ রদসয় রভরজসয় িপাখুন অন্তত ৩০ রমরনে। এিপি 
পরিষ্পাি পপারনসত ধুসয় সিলুন এবং সূসযভিি আসলপাসত শুরকসয় আবপাি বথ্যব�পাি করুন।
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সমরডসকল ইন্সরুেসমন্ জীবপাণুমুক্তকিসণি ধপাপসমূ�
প্রথম ধপাপ

একরে ঢপাকনপা-যুক্ত লপাল বপালরতসত ০.৫% সলিপারিন দ্রবণ বতরি করুন 

রদ্তীয় ধপাপ

বথ্যব�পাসিি পিপিই প্ররতরে ইন্সরুেসমন্ এই বপালরতি ০.৫% সলিপারিন দ্রবসন 
সমূ্ণভিভপাসব ডুরবসয় িপাখুন 

তৃতীয় ধপাপ

সশষ ইন্সরুেসমন্রে ডুবপাসনপাি পি েপাইমপাসি সময় সদখুন বপা ররেসত সময় লক্থ্য 
করুন

চতুথভি ধপাপ

এই সমসয়ি সথসক রিক ১০ রমরনে পি ইন্সরুেসমন্গুসলপা এক এক কসি সলিপারিন 
দ্রবণ সথসক সরিসয় সিলুন

মসন িপাখসত �সব সয ০.৫% সলিপারিন দ্রবণ বতরি, ইন্সরুেসমন্ ডুবপাসনপাি এবং ইন্সরুেসমন্ সিপাসনপাি সমসয় 
অবশথ্যই �পাসত গ্লভস পসি রনসত �সব। 
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gvbwmK ¯^v‡¯’¨i Dci  msKUKvjxb ev gnvgvix cwiw¯’wZi cÖfve

‡h †Kvb msKUKvjxb ev gnvgvix cwiw¯’wZ gvby‡li ¯^vfvweK gvbwmK ¯^v‡¯’¨i Dci †bwZevPK cÖfve †d‡j|  eZ©gv‡b 
†KvwfW-19 †ivMwU wek¦e¨vcx gnvgvix AvKv‡i Qwo‡q c‡o‡Q Ges e¨vcK cÖvYnvwb NwU‡q P‡j‡Q hv gvby‡li gv‡S fq, 
AvZ¼, D‡ØM, I nZvkv  evwo‡q P‡j‡Q| we‡k¦ AmsL¨ gvbyl jKWvDb Ae¯’vq Rxeb hvcb Ki‡Q| B‡Zvg‡a¨ weL¨vZ 
mvgwqKx jvb†mU Gi eivZ w`‡q ‡ejwRqv‡gi g‡bvwe` Gj‡K f¨vb ûd Dj L K‡ib †h, M…ne›`x gvby‡liv bvbv iKg 
gvbwmK Pvc I Amy¯’Zvi wkKvi n‡”Q Gi g‡a¨ D‡jøL†hvM¨ nj- gb Lvivc, Awb`Öv, D‡ØM-D‡ËRbv, DrKÉv, weåvwšÍ, 
welYœZv ivM, wLUwL‡U †gRvR, Aemv` Avi wech©q ev UÖgv-cieZ©x gvbwmK Pv‡ci bvbv j¶Y| wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v GiB 
g‡a¨ K‡ivbvq AvµvšÍ †`k¸‡jvi Rb¨ gvbwmK ¯^v¯’¨welqK wb‡`©kbv ‰Zwi Ki‡Q|   

eZ©gvb gnvgvix †KvwfW-19 †ivM e¨vcKfv‡e  cy‡iv  we‡k¦i MZvbyMwZK Q‡Ü cZb NwU‡q‡Q| †hgb-  

Rxeb avivq cwieZ©b t Avgv‡`i cvwievwiK, mvgvwRK, Kg©Rxe‡b wekvj cwieZ©b NU‡Q, hvi mv‡_ Lvc LvB‡q wb‡Z 
wngwkg †L‡Z n‡”Q Ges A‡bKvs‡k hv gvbwmK fv‡e cxov`vqK| †hgb- jK WvDb, †Kvqv‡ibUvBb I AvB†mv†jm‡bi 
gZ welq hv Avgv‡`i ‰`bw›`b Rxeb hvc‡bi wecixZ| 

‡hvMv‡hv‡M cwieZ©b t mvgvwRK †hvMv‡hvM mxwgZ n‡q †M‡Q Ges ‰`bw›`b †hvMv‡hv‡Mi aiণ cwiewZ©Z n‡q B›Uvi‡bU 
I c‡iv¶ †hvMv‡hv‡M eva¨ nw”Q  hvi mv‡_ Lvc LvIqv‡Z A‡bK mgq mgm¨v n‡”Q|

m¼UKvjxb mgq Pv‡ci cÖwZ cÖwZwµqvi aib t 
gnvgvwi ev m¼U Kvjxb cwiw¯’wZi cÖwZ mevi cÖwZwµqvi aiY GKiKg nq bv| †K wK iKg cÖwZwµqv Ki‡e  Zv  wbf©i 
K‡i A‡bK¸‡jv wel‡qi Dci|    
GB ai‡bi cwiw¯’wZ†Z hviv me†P‡q †ewk gvbwmK Pvc Abyfe K‡i Zviv nj- 
	e…×, hviv `xN©w`b  a‡i bvb iKg RwUj †iv‡M fyM‡Qb Ges hviv †KvwfW-19 †iv‡Mi Rb¨ SyuwKc~Y© 
	wkï 
	hviv GB †KvwfW-19 †iv‡Mi weiy‡× KvR Ki‡Qb| †hgb- wPwKrmK,¯^v¯’¨ Kg©x I hviv gvV ch©v‡q KvR Ki‡Qb 
	hviv Av‡M †_‡KB gvbwmK †iv‡M fyM‡Qb I gv`K wbf©ikxj
	hv‡`i Kg© nviv‡bvi m¤¢vebv _v‡K (w`b gRyi, kªwgK BZ¨vw`)   
	hviv w÷Mgvi wkKvi nq     

Pvc ev †÷Ö‡mi j¶b t 
‡h †Kvb msKUKvjxb cwiw¯’wZ‡Z e¨w³i  †h  mvavib  AvPiYMZ, kvixwiK, Av‡ewMq I wPšÍvq  †h cÖwZwµqv mgyn 
†`Lv hvq  †m¸‡jv  nj- 
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Av‡ewMq cÖwZwµqv t

	 AwbðqZv
	 AvZ¼
	  D‡ØM, DrKÚv 
	 ivM, †µva
	 nZvkv 
	 ‡Kvb wKQyi cÖwZ hZœkxj bv nIqv 
	 AwZgvÎvq `ytL Abyfe Kiv
	wLUwL†U †gRvR
	gb Lvivc
	fq
	Aciva†eva
	Av†eM Abyf~wZ k~b¨Zv

 

AvPiYMZ cÖwZwµqv t 
	Kg©¶gZv K‡g hvq 
	h_vh_fv†e KvR Ki†Z bv cviv
	Ny‡gi mgm¨v †e‡o hvq
	GKv _vKvi gvÎv †e‡o hvq 
	me wKQyi Rb¨ Ab¨‡`i †`vl †`evi cÖebZv †e‡o hvq 
	‡hvMv‡hvM Ki‡Z ev g‡bv‡hv‡Mi Amyweav nq
	Avb›` ev gRv Ki‡Z mgm¨v nq 
	gv`K RvZxq `Ö‡ei e¨envi †e‡o hvq 
	weiw³ cÖKv‡ki gvÎv †e‡o hvq
	KvbœvKvwU  Kiv 
	AvµgYvZ¥K AvPiY
	Aw¯’iZv 

wPšÍvi †¶‡Î cÖwZwµqv t  
	fy‡j hvevi cÖebZv 
	g‡bv‡hv‡Mi Afve 
	AvZœnZ¨vi wPšÍv 
	cwi¯‹vifv‡e wPšÍv Ki‡Z I g‡bvwb‡ek Ki‡Z mgm¨v nIqv



56

	wm×všÍ wb‡Z  mgm¨v nIqv 
	‡bwZevPK wPšÍv Kiv
	me mgq Lvivc wKQy NU‡e e‡j g‡b Kiv
	mgm¨vi mgvavb Kivi ¶gZv K‡g hvIqv
	 fqvbK wKQy NU‡Z cv‡i GgbUv fvev

kvixwiK cÖwZwµqv t 
	‡c‡U e¨_v Abyfব Kiv  
	gv_v e¨v_v I kix‡ii Ab¨vb¨ RvqMvq ev_v Abyfe Kiv 
	¶yav K‡g ev †e‡o hvIqv  
	Nvg nIqv
	ewg fve ev ewg nIqv
	Amy¯’Zv †eva Kiv
	Mig ev VvÛv AbyfyZ nIqv  
	ü`¯ú›`b †e‡o hvIqv 
	̀ ªæZ k¦vm cÖk¦vm nIqv 
	Kvucywb ev †ckx KyuPKv‡bv 
	K¬vwšÍ 

g‡b ivL‡Z n‡e- 
GKwU A¯^vfvweK cwiw¯’wZ‡Z A¯^vfvweK cÖwZwµqv ¯^vfvweK e¨vcvi

†KvwfW-19Gi gZ m¼UKvjxb mgq gvby‡li ¯^vfvweK gvbwmK Ae¯’v wKQz welq Øviv evavMÖ¯’ nq -  
•	 Z‡_¨i AcÖZyjZv
•	 ¸Re ev fyj aviYv
•	 GK‡N‡qwg Rxeb hvcb  †hgb  jK WvDb, †Kvqv‡ibUvBb I AvBm‡jmb
•	 msµg†Yi Kvi‡b e¨w³MZ †hvMv‡hvM evavMÖ¯’ nIqv ev †hvMv‡hvM K‡g hvIqv  
•	 ¯^v¯’¨ ‡mev cÖ`vbKvwi‡`i †ckvMZ wbivcËvi Afve 
•	 Avw_©K ev K‡g©i AwbðqZv  
•	 w÷Mgv (Acev`) I ˆelg¨  

Pv‡ci d‡j m„ó gvbwmK mgm¨vmgyn :

GQvovI Pvc `xN©¯’vqx n‡j Zvi GKUv cÖwZwµqv †`Lv †`q hv‡K  e‡j evY© AvDU (Burn out) ejv  nq| ‡h ai‡Yi 
Kv‡R †mev`vbKvix Ges †mevMÖnxZvi g‡a¨ m¤úK© ¸iæZ¡c~Y© †m me ‡¶‡Î evY©AvD‡Ui SuywK †ekx _v‡K| hviv wPwKrmv 
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†ckvq wb‡qvwRZ Ges hviv KwVb ai‡Yi Amy¯’‡`i †hgb, RwUj fvBivm msµwgZ e¨w³, K¨vÝvi ev G ai‡Yi cÖvYNvwZ 
†iv‡M AvµvšÍ‡`i we‡kl K‡i hviv eZ©gv‡b †KvwfW-19  †ivM wb‡q KvR Ki‡Qb Zv‡`i GwU nevi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

`xN© w`b Pvc wb‡q Pj‡Z _vK‡j Zv GKUv  mgq RwUj gvbwmK †iv‡M iƒc †bq| `xN©w`b Pv‡c _vK‡j †h †ivM¸‡jv 
†`Lv w`‡Z cv‡i-  
	A¨vsRvBwU wWRAW©vi 
	gyW wWRAW©vi
	mvem‡Ubm wi‡j‡UW wWRAW©vim/ †bkvi e¨envi
	wcwUGmwW (†cv÷ UªgvwUK †÷ªm wWRAW©vi)
	Kbfvikb wWRAW©vi 

eZ©gvb COVID-19 m¼UKvwjb mg‡q gvbwmK Pvc e¨e¯’vcbvi †KŠkj

eZ©gvb GB msKUKvj Kvjxb mg‡q Avgv‡`I Rxeb avivq †h cwieZ©b G‡m‡Q Zvi mv_ Lvc LvB‡q wb‡Z cvi‡j Avgvi 
gvbwmK ¯^v¯’¨  fv‡jv _vK‡e| Avwg gvbwmK fv‡e my¯’ _vK‡j cwievi fv‡jv _vK‡e Ges gvbwmK cÖdzjøZvi  mv‡_ 
†ckvMZ `vwqZ¡ cvjb K‡i †h‡Z cvie| ZvB gvbwmK Pvc †gvKv‡ejvi Rb¨ †KŠkj¸‡jv nj- 

`„wófw½i cwieZ©bt  
 

•	 †KvwfW-19 wb‡q  Avcwb KZZzKz msev` †`Lv, cov ev †kvbvq 
evq Ki‡eb Zvi mxgv wba©viY Kiæb|  Avcwb GB wel‡q Avc Uy 
†WU _vK‡Z PvB‡eb GBUvB ¯^vfvweK| wKš‘ ïaygvÎ GB †iv‡Mi 
†bwZevPK Lei Avcbv‡K gvbwmKfv‡e wech©¯Í K‡i Zzj‡e| 
ZvB Gi BwZevPK welq¸‡jv †`L‡Z n‡e †hLv‡b A‡bK †jvK 
my¯’ n‡q‡Q ev Gi cÖwZ‡laK  ˆZwii KvR Pj‡Q    

•	 BwZevPK `„wófw½ wb‡q Dcjwä Ki‡Z n‡e †h Avcbvi Rxe‡bi fvj Pj‡Q Ges Avcwb cwiw¯’wZ wbqš¿Y Ki‡Z 
cvi‡eb †mw`‡K g‡bvwb‡ek Kiæb|   

Z_¨ msMÖ‡n mZK© _vKv t 
•	 †ivMwU cÖwZ‡iv‡ai I ̄ ^v¯’¨ m¤cwK©Z Z_¨ Rb¨ ‡Kej wbf©i†hvM¨ Drm †_‡K Z_¨ AbymÜvb Kiæb Ges wb‡R‡K 

Ges wcÖhRb‡`i myiw¶Z Kivi cwiKíbv Kiæb Ges Zv  ev¯Íevq‡bi c`‡¶c MÖnY Kiæb    

•	 †ivM m¤c‡K© mwVK Z_¨ msMÖn Kiæb, ¸Re Ges fyj Z_¨ †_‡K `~‡i _vKzb| Kvib GUv Avcbv‡K D‡ØM ev 
AvZw¼Z K‡i †Zv‡j| mwVK Z_¨ Avcbvi fq I AvZ¼I Kgv‡Z mnvqZv Ki‡e| GB Rb¨ wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’v , 
¯^v¯’¨ Awa`ßi mn wbf©i‡hvM¨ cÖwZôv‡bi Z_¨ msMÖn Kiæb|  
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gb‡K cÖdzjø ivLybt 
•	 cwiev‡ii mv‡_ ch©vß mgq KvUvb, Mí Kiæb, gRv Kiæb (g‡b ivL‡eb eZ©gvb jKWvDb mgqwU cwiev‡ii 

mv‡_ m¤cK© AviI m`„p Kivi GK PgrKvi my‡hvM) 
•	 my¯’ we‡bv`b Kiæb (wm‡bgv †`Lv, Mí Kiv, 

†Ljv, Mvb Kiv BZ¨vw`) 
•	 †Kvb cwikª‡gi KvR †k‡l wekªvg wbb, gRv 

Kiæb hv Ki‡Z Avcbvi fv‡jv jv‡M 
•	 †dvb ev B›Uvi‡bU G AvZœxq, eÜy evÜ‡ei mv‡_ 

Mí Kiæb  

BwZevPK wPšÍvi Af¨vm Kiæb t   
wPšÍvi aiY AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| wPšÍvi ai‡bi Dci wbf©i Ki‡e Avgvi AbyfzwZ †Kgb n‡e, Avgvi AbyfzwZi Dci wbf©i 
Ki‡e Avwg †Kgb AvPiY Kie|  

	

  AbyfzwZ 

   wPšÍv 

   AvPiY 

eZ©gvb jK WvDb 
Ae ’̄vq Avgvi Rxeb 
`ywe©ln n‡q †M‡Q	

	
weiw³, ivM, 

nZvkv 

Kvbœv Kiv,  
wegl© n‡q ï‡q e‡m _vKv,  
wRwbmcÎ fv½v ev AvNvZ 

Kiv  
	

ZvB gvbwmK cÖkvwšÍ ev Pvcgy³ _vK‡Z †M‡j BwZevPK wPšÍvi Af¨vm Ki‡Z n‡e| 

g‡b ivL‡Z n‡e
†bwZevPK g‡bvfve wb‡q BwZevPK Rxeb m¤¢e bq !!! 

                  

wb‡Ri Av‡eM, AbyfzwZ ch©‡e¶Y Kiyb I Ab¨ Kv‡R g‡bv‡hvM w`b t  
•	 Avcbvi †÷ªm ev Pv‡ci cÖv_wgK j¶Y¸‡jvi w`‡K bRi ivLyb Kvib GB¸†jv mwVKfv‡e wbqš¿Y ev Kgv‡Z bv 

cvi‡j Zv Av‡¯Í Av‡¯Í Zv gvbwmK †iv‡M cwibZ n‡e  
•	 me mgq †KvwfW-19 wbqv K_v bv e‡j Avcbvi 

Ab¨vb¨ Av‡eM AbyfzwZ wb‡q K_v ejyb Kvib 
†KvwfW-19 QvovI Avcbvi Rxe‡bi AviI A‡bK 
¸iæZ¡c~Y© K_v I KvR Av‡Q †m w`‡K g‡bv‡hvM 
w`b| 



59  

mvgvwRK KvR I ag©xq PP©vq e¨¯Í _vKzb t 
•	 †KvwfW-19 Gi Kvi‡b D™¢z× cwiw¯’wZ‡Z mvgvwRK `vwqZ¡ cvj‡bi A‡bK my‡hvM ˆZwi n‡q‡Q ZvB  mvgvwRK 

wewfbœ Kv‡R wb‡RK e¨¯Í ivL‡Z cv‡ib hv †bwZevPK wPšÍv‡K evavMÖ¯’ Ki‡e 
•	 ag©xq AvPvi ixwZ¸‡jv cvjb Ki‡Z cv‡ib hv Avcbvi AvwZœK kvwšÍ A‡bKLvwb e„w× Ki‡e| 

mgq e¨e¯’vcbv ˆZwi Kiyb I wbqg †g‡b Pjyb t 
•	 Avcbvi ˆ`bw›`b KvR m¤cv`‡bi GKwU mgq e¨e¯’vcbv cwiKíbv ˆZwi Kiæb  hv Avcbv‡K Pvc gyw³ _vK‡Z 

mvnvh¨ Ki‡e 
•	 eZ©gvb jK WvDb  cwiw¯’wZ‡Z Rxeb hv†Z GK‡N‡qwg nq bv I‡V †m Rb¨ mKvj †_‡K ivZ (Nyg †_‡K DVv 

†_‡K iv‡Z Nygv‡bvi AvM ch©šÍ GKwU mgq eve¯’vcbvi ZvwjKv ˆZwi  Kiæb †hLv‡b Avcbvi KvR, cwievi‡K 
mgq †`qv, we‡bv`b m‡e©vcwi AvZœcwiPh©v AšÍf©z³ _vK‡e 

wb‡R‡K my¯’ ivLyb t 
•	 ¯^v¯’¨Ki Lvevi Lvb, Ges cÖPzi cvb cvb Kiæb 
•	 aygcvb I gv`K MÖnY †_‡K weiZ _vKzb
•	 GKUvbv KvR Kiv †_‡K weiZ _vKzb, wekÖvg wbb I ch©vß Nygvb 
•	 kvixwiK e¨vqvg Kiæb 

AvZ¥wek¦vwm ‡nvb I g‡bi Dci wbqš¿Y Avbyb :   

•	 Av‡MB ejv nq‡Q †h †Kvb GKUv m¼UKvwjb ev 
gnvgvwi cwiw¯’wZ‡Z AvZw¼Z nIqv, fq cvIq, 
nZvk nIqv LyeB ¯^vfvweK| wKš‘ GB gvbwmK 
cwieZ©b¸‡jv cÖgvb K‡i bv †h Avcwb `ye©j ev 
Avcwb cwiw¯’wZ †gvKv‡ejv Ki‡Z cv‡ib bv

•	 †h †Kvb cwieZ©b †g‡b †bqvi ev gy‡LvgywL nevi 
Rb¨  cÖ¯‘Z _vKyb

•	 cy‡ivcywi GKB iKg cwiw¯’wZ bv n‡jI Av‡M †Kvb Pvcg~jK cwiw¯’wZ wKfv‡e †gvKv‡ejv K‡iwQ‡jb Zv g‡b 
Kiæb Ges †mB †KŠkj e¨envi Kiæb

•	 GB ai‡bi ciw¯’wZ PgrKvifv‡e †gvKv‡ejv Kivi AwfÁZv Av‡Q Ggb Kv‡iv mv‡_ †hvMv‡hvM ivLyb Ges Zvi 
civgk© MÖnY Kiæb

•	 AZxZ I fwel¨r  Gi cwie‡Z© eZ©gvb‡K ¸iæZ¡ w`b Ges wb‡Ri w`‡K gb‡hvMx (Mindful) _vKzb| g‡bi 
Dci Avcbvi c~Y© wbqš¿Y _vK‡j Pvc I Avcbvi wbqš¿‡b _vK‡e 

j¶¨ Kiyb
Avcwb gb‡K wbqš¿Y Ki‡Qb bvwK gb Avcbv‡K wbqš¿Y Ki‡Q ?????
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mevi mv‡_ mshy³ I `…k¨gvb  _vKyb t
Avcbvi †hvMv‡hvM (KvR I mvgvwRK m¤úwK©Z) gva¨g¸‡jv mPj ivLyb Ges mnKg©x Ges Ab¨‡`i mv‡_ mshy³ _vKvi 
†Póv Kiæb hv‡Z Avcwb Avcbvi eZ©gvb KvR Ges AMÖMwZ m¤ú‡K© Avc‡WU _vK‡Z cv‡ib hv Avcvb‡K gvbwmKfv‡e 
¯^w¯Í‡Z ivL‡e|  

Avkvev`x  ‡nvb t 
BwZnvm we‡ePbv Ki‡j †`Lv hv‡e †h Av‡MI c„w_ex‡Z A‡bK iKg gnvgvix †ivM G‡mwQ‡jv GKUv mgq †mUv †mm 
n‡q †M‡Q| ZvB wek¦vm ivL‡Z n‡e GB cwiw¯’wZI Av‡Mi me cwiw¯’wZi gZ GK mgq ¯^vfvweK n‡e| c„w_ex Avevi 
Av‡Mi gZ n‡e| GB ¯’weiZv †K‡U hv‡e| Avevi Kg©PvÂj¨ wd‡i Avm‡e| g‡b ivL‡Z n‡e me wKQzB Aeiy× n‡q 
hvqwb| †hgbt 

•	 Avgvi cwievi‡K fv‡jvevmv Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi m„RbkxjZvi weKvk Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi fwel¨r wb‡q Avkv Aeiy× n‡q hvqwb
•	 wb†R‡K fv‡jvevmv Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi †hvMv‡hvM Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi `vwqZ¡‡eva Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi we‡bv`b Aeiy× n‡q hvqwb
•	 Avgvi ¯^cœ, Avgvi Kíbv Aeiy× n‡q hvqwb

                                                   . . . .  me wKQzB Aeiy× n‡q hvqwb 

AvZœ cwiPh©v (Self Care)

wek¦ ¯^v¯’¨ ms¯’vi g‡Z ¯^v¯’¨ ej‡Z kvixwiK, gb¯ÍvvwË¡K I mvgvwRK ¯^v‡¯’¨i fv‡jv Ae¯’vb‡K †evSvq| GKB mv‡_ GB 
msÁv Abyhvqx AvZœ-cwiPh©v ej‡Z e¨w³i Ggb GK m¶gZv‡K †evSvq †hLv‡b e¨w³, Zvi cwievi, ev Zvi 
m¤cÖ`vq †ivM cÖwZ‡iva Ki‡Z cv‡i, my¯^v¯’¨ wbwðZ Ki‡Z cv‡i Ges m‡e©vcwi ¯^v¯’¨ Kg©x‡`i mnvqZv QvovB 
Amy¯’Zv ev A¶gZvi mv‡_ Lvc LvIqv‡Z cv‡i| ZvB kvixwiK I gvbwmK fv‡e my¯’ _vKvi  Rb¨ AvZœ-cwiPh©v 
AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| Pvc †gvKv‡ejvi Rb¨ AvZœ cwiPh©vi 7 wU †gŠwjK bxwZ AbymiY K‡i wb‡R‡K Pvcgy³ ivLv hvq| 
wb‡P g~jbxwZ ¸‡jv Zz‡j aiv nj :      

1. my¯’Zvi †gŠwjK welq¸‡jv †g‡b Pjv t kix‡ii hZœ wbb, cwi®‹vi cwiQbœ _vKyb, ch©vß Nygvb Ges wekÖvg wbb  
2. kvixwiK cwikªg Kiv t cÖwZw`b wKQy kvixwiK cwikª‡gi KvR Kiæb| kvixwiK cwikªg kix‡ii i³ PjvPj 

wVK iv‡L  Ges ch©vß Nyg‡Z mnvqZv K‡i| eZ©gvb cwiw¯’wZ‡Z N‡i _vK‡jI g‡b ivL‡eb Avcwb N‡i e‡m 
A‡bK wKQy Ki‡Z cv‡ib| †hgb- M„n¯’vwji KvR, e”Pv‡`i mv‡_ †Ljvayjv, ivbœv Kiv m‡e©vcwi e¨vqvg Kiv|   

3. cywóKi Lvevi LvIqv t nvB‡WÖ‡UW _vKyb, fvimvg¨hy³ Lvevi Lvb A_©vr mKj ai‡bi cywó¸Y mg„× Lvevi 
†L‡Z n‡e hv Avcbvi †ivM cÖwZ‡iva ¶gZv evwo‡q Zzj‡e| g‡b ivL‡Z n‡e †ivM cÖwZ‡iva ¶gZv `ye©j 
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n‡j †h †Kvb ai‡bi kvixwiK I gvbwmK †iv‡Mi m¤¢vebv †ewk _v‡K  
4. AvZœ m‡PZb nIqv t wb‡Ri Av‡eM AbyfzwZ I wPšÍv¸‡jvi cÖwZ j¶¨  ivLyb  hv‡Z Avcbvi gvbwmK ¯^v¯’¨ 

ûgwKi gy‡L bv c‡i| wb‡Ri Dci Av¯’v I wek¦vm ivLyb, Pvicv‡ki gvbyl‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM ivLyb,  Ab¨iv 
Kxfv‡e cwiw¯’wZi mv‡_ Lvc LvB‡q wb‡”Q Zv ch©‡e¶Y Kiæb|  

5. SzuwKc~Y© Af¨vm cwinvi Kiv t a~gcvb, gv`K MÖnY †_‡K weiZ _vKv| Kvib `y‡UvB  gvbe †`‡ni Rb¨ 
¶wZKi hv †h †Kvb kvixwiK I gvbwmK †iv‡Mi Rb¨ `vqx| gvbwmK Kó `~i Kivi Rb¨ a~gcvb I  gv`K 
MÖnY Kivi cÖebZv `ye©j Lvc LvIqv‡bvi `¶Zv‡KB Bw½Z K‡i|  

6. Z_¨ cÖhyw³i cwiwgZ e¨envit ˆ`bw›`b e¨envh© ¸iæZ¡c~Y© wRwbm †hgb †gvevBj †dvb, mvgvwRK †hvMv‡hvM  
gva¨g mn Z_¨ cÖhyw³i †hŠw³K I cwiwgZ e¨envi Ki‡Z n‡e| Gi AwZwi³ I A‡hŠw³K  e¨venv‡ii 
Af¨vm kvixwiK I gvbwmK mgm¨v we‡kl K‡i gvbwmK Pvc A‡bK †ewk evwo‡q †`q|

7. ag©xq I Ava¨vwZœK PP©v Kiv t  ˆ`wbK ag©xq †h PP©v ¸‡jv Av‡Q †m¸‡jv Kiv †h‡Z cv‡i| cvkvcvwk  
†gwW‡Ukb ev k¦vm cÖk¦v‡mi e¨vqvg Kiæb (‡hgb t eyK f‡i k¦vm wbb Av‡¯Í Av‡¯Í †Q‡o w`b  Ges wb‡R‡K 
ejyb Avwg kvšÍ Abyfe KiwQ, Avwg wijv· nw”Q Gfv‡e 5-10 wgwbU Ki‡Z cv‡ib) 

ZvB mvwe©Kfv‡e GB gnvgvix cwiw¯’wZ‡Z gvbwmKfv‡e my¯’ I mej _vK‡Z cÖ‡qvRb Dc‡iv³ Pvc 
†gvKv‡ejvi †KŠkj¸‡jv e¨envi Kiv Ges mvnwmKZvi mv‡_ GB  `y‡h©vM †gvKv‡ejv Kiv|
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সপামপারজক রস্টগমপা রক?

স্পাসস্থ্যি প্রসসঙ্গ সপামপারজক রস্টগমপা �ল বথ্যরক্ত বপা 
সগপাষ্ীি মসধথ্য সনরতবপাচক মসনপাভপাব যপা রনরদভিষ্ 
ববরশষ্থ্য এবং একরে রনরদভিষ্ সিপাগসক সকন্দ্র কসি 
সিপাগী ও অনথ্যসদি  রবভক্ত কসি সদয়। এি অথভি 
এই সয, মপানুসষি প্ররত ববষমথ্যমূলক আচিণ কিপা, 
আলপাদপাভপাসব রবসবচনপা কিপা বপা কপাউসক সলসবলযুক্ত 
কিপা।  সযমন সকপান সিপাসগি কপািসণ বথ্যরক্ত 
মযভিপাদপাি ক্রতি কপািন �ওয়পা। রস্টগমপা আমপাসদি 
সমপাসজ নতুন রকেু নয়। ইরত�পাস পযভিপাসলপাচনপা 
কিসল সদখপা যপায় অতীসতি সকল ম�পামপারি বপা 
সকপারভড-১৯ মত পরিরস্রতসত মপানুষসক রস্টগমপাি 
মত রবষয়সক সমপাকপাসবলপা কিসত �সয়সে। সডরভড আনভির্ তপাঁি সুরবখথ্যপাত গ্ন্থ কসলপানপাইরজং দথ্য বরডঃ সস্টে 
সমরডরসন অথ্যপান্ড এরপসডরমক রডরজসজস ইন ইরন্ডয়পা-সত রতনরে প্রধপান ম�পামপারি রনসয় আসলপাচনপা কসিসেন 
– স্মল পক্স, কসলিপা এবং সপ্গ। স্মল পক্সসক রব্ররেশিপা “ভপািসতি বদব অরভশপাপ” বসল অরভর�ত কসিরেল। 
সকপান রকেু রবচপাি নপা কসিই রব্ররেশিপা ভপািতীয়সদি রদসক আঙু্গল তুসলরেল। রিক সতমরন ভপাসব সকপারভড-১৯ 
এি মত সিপাসগি কপািসন রববে বথ্যপারপ চপাইরনজিপা ববষসমথ্যি রশকপাি �সচ্ছ। সিব্রুয়পারি  ২৪ তপারিসখ ইতপারলসত 
প্রথম কসিপানপা আক্রপান্ত সিপাগী সনপাক্ত �য়। এি পিপি সভসনসতপা রিরজওসনি সিকপাি প্রধপান রসসনপাি লুকপা 
যপাইয়পা হুে কসি এক বকৃ্ততপা রদসয় বসসন। রতরন বসলন, চপাইরনজিপা জীরবত ইঁদুি খপায়। লুকপা যপাইয়পাি  
বথ্যপাপক প্ররতরক্রয়পা �য়। চীসনি িপা্রেদূত প্ররতবপাদ জপানপান। সুশীল সমপাজ তীব্র প্ররতরক্রয়পা সদরখসয় বসলন, 
সকপাসনপা দপারয়ত্বশীল মপানুষ এ ধিসনি কথপা বলসত পপাসিন নপা। রিক সতমরন ভপাসব কসিপানপাসভপাইিপাসসক প্রথম 
রদসক মপারকভিন যুক্তিপাস্রেি সপ্ররসসডন্ ‘চপাইরনজ ভপাইিপাস’ বসল উসলেখ কসিন। এত রববেবথ্যপারপ চপাইরনজ 
জনসগপারষ্সক প্রসশ্নি সমু্রখন �সত �সয়সে। 

জনস্পাসস্থ্যি জরুিী অবস্পা, সযমন কসিপানপাভপাইিপাস সৃষ্ সিপাগ সকপারভড-১৯ এি প্রপাদুভভিপাব রকেু রকেু মপানুষ বপা 
জনসগপারষ্ি জনথ্য চপাসপি সৃরষ্ �সয়সে। এই সিপাগ সম্সকভি ভয় ও উসদ্গ সকপান স্পান বপা রজরনসসি প্ররত 
সপামপারজক রস্টগমপা সবসেসে। জপাতীয়তপাি সপাসথ সকপারভড-১৯  এি মসতপা সকপান সিপাগ সংযুক্ত �য়, যরদও সসই 
জনসগপারষ্ বপা অঞ্চলরেি প্রসতথ্যসকই এই সিপাসগি ঝুঁরকসত সনই বপা তপাসদি সকপান সদষ সনই। অসনসকি সক্সরে 
ভপাইিপাস েরেসয় সদওয়পাি ঝঁুরক নপা থপাকপা সস্বেও সকপান বথ্যরক্ত সকপারভড-১৯ পৃথকীকিণ (সকপায়পাসিনেপাইন) 
সথসক মুরক্ত পপাওয়পাি পসিও রস্টগমপাি রস্কপাি �সত পপাসি। সিপাগীি প্ররত একধিসনি কলঙ্কজপাত রৃণপা আসিপাপ 
কিপাই রস্টগমপা। রৃণপাি সপেসন থপাসক সংক্রমসণি ভয়। তপািও আেপাসল থপাসক অজ্ঞতপা, তসথথ্যি অভপাব, গুজব 
ও জনশ্রুরত ইতথ্যপারদ।
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সকপারভড-১৯ সংরলিষ্ রস্টগমপা সিপাগীি কমভিসক্রে, তপাসদি সকয়পািগীভপাি, পরিবপাি, বনু্ধবপান্ধব এবং সম্প্রদপায় 
গুসলপাসকও সনরতবপাচকভপাসব প্রভপারবত কিসে। সকপান সগপাষ্ীি সপাসথ এই সিপাসগি সম্কভি সনই। বতভিমপান 
সকপারভড-১৯ প্রপাদুভভিপাব রনরদভিষ্ জপারতগত পেভূরমি মপানুসষি পপাশপাপপারশ ভপাইিপাসসি সংপিসশভি থপাকপাি জনথ্য সয 
সকউ মসন কসিসে তপাি রবরুসধে সপামপারজক রস্টগমপা এবং ববষমথ্যমূলক আচিসণি সম্ভবনপা থপাকসে।

বতভিমপান সমসয় রকেু জপারত-সগপারষ্ বপা মপানুষ যপািপা সকপারভড-১৯ এি কপািসণ রস্টগমপাি সমু্খীন �সত পপাসি 
তপাসদি মসধথ্য িসয়সে:

•	 ইউসিপাপ ও আসমরিকপাসত এরশয়পান বংসশপাদু্ত বথ্যরক্ত রবসশষ কসি চপাইরনজ জনসগপারষ্;

•	 এসময় যপািপা রবসদশ বপা সদসশি সভতসি সক্রপারমত স্পান সথসক অনথ্য স্পাসন ভ্রমণ কসিসেন;

•	 জরুিী স্পাস্থ্য সসবপাস� অনথ্যনথ্য সসবপা প্রদপানকপািী বথ্যরক্তবগভি সযমন-রচরকৎসক, নপাসভি, �পাসপপাতপাসল কমভিিত 
বথ্যরক্তবগভি ইতথ্যপারদ;

•	 জ্বি ও সরদভি-কপারশ, গলপা বথ্যথপা, বেপাসকষ্ বপা ভপাইিপাসররেত সিপাসগি উপসগভি থপাকপা অসুস্থ্য বথ্যরক্ত।

সকপারভড-১৯ এি সপাসথ সংরলিষ্ রস্টগমপা কসয়করে কপািসণি উপি রভরত্ত কসি �সত পপাসি: 

•	 সকপারভড-১৯ এমন একরে সিপাগ যপা নতুন এবং এি জনথ্য এখনও অসনক রকেু অজপানপা িসয়সে; 

•	 সিপাসগি প্রভপাব রনসয় ভয় পপাওয়পা এবং অনথ্যসদি এি সপাসথ সমৃ্ক্ত কসি সিলপা;

•	 সকপারভড-১৯ সিপাসগি প্ররতকপাি বপা রচরকৎসপা নপা থপাকপা;

•	 সনরতবপাচক সংবপাদ রশসিপানপাসম বপা প্রচপািনপাি আকৃষ্ �ওয়পা। 

রস্টগমপাি প্রভপাব রক?

সকপান সকপান সংবপাদ রশসিপানপাম খুব স�সজই আমপাসদিসক 
আকৃষ্ কসি। জনস্পাসস্থ্যি জরুিী বপা ম�পামপারিি সমসয় 
সপামপারজক সযপাগপাসযপাগ মপাধথ্যমস� সকল সযপাগপাসযপাগ মপাধথ্যম 
রিবরদে মপানুসষি কপাসে রবরভন্ন ধিসনি তথথ্য উপপাতথ্য সপৌসে 
রদসচ্ছ। আি এি মপাধথ্যসম রনসজি অজপাসন্তই  রস্টগমপাি মত 
একরে সপামপারজক বথ্যরধি জপাসল আবধে �সয় পেসে মপানুষ। 

সম্প্ররত সংবপাদমপাধথ্যসমি রশসিপানপামগুসলপাসত চমক বতরিি 
সয সচষ্পা সদখপা যপাসচ্ছ, সসগুসলপাসক দপারয়ত্বপূণভি সপাংবপারদকতপা 
বলপাি সুসযপাগ সনই। কসিপানপাভপাইিপাস রনসয় গুজব েেপাসনপাি অরভসযপাসগ গত রকেুরদসন ও এ সংক্রপান্ত রবরভন্ন 
অপিপাসধি জনথ্য অসনকসক সগ্িতপাি কিপা �সয়সে। সব রমরলসয় তসব সবসচসয় ভয়পাব� রবষয় �সচ্ছ সপামপারজক 
রস্টগমপাি রেনপাগুসলপা। যপাি একরে �সচ্ছ েপাঙ্গপাইসল কসিপানপা আক্রপান্ত সসদেস� সন্তপানিপা সিপাগীসক জঙ্গসল সিসল 
সিসখ পপারলসয় যপাওয়পাি রেনপা। এেপােপা সপামপারজক রস্টগমপাি কপািসন সিপাগীসক পরিবপাি বপা স�কমভিীসদি 
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পরিতথ্যপাগ কিপা বপা কবি রদসত রনসষধ কিপা বপা স্পাস্থ্যকমভিীসদি বপারে সেসে রদসত বলপাস� রবরভন্ন ধিসনি 
সপামপারজক রেনপা রসেসে গত কসয়ক মপাসস। কসিপানপাি সজসি স�নস্পাি রশকপাি রচরকৎসকিপাই। রচরকৎসক-স� 
সমস্ স্পাস্থ্য কমভিী, সপািপাই কমভিীসদি। কসিপানপা দমসন সমপাসজি মূলসস্রপাসত সথসক তপািপাই লেপাই চপারলসয় যপাসচ্ছন 
রদন-িপাত। রচরকৎসকসদি সথসকও েেপাসত পপাসি সংক্রমণ, এই ভসয় রচরকৎসকসদি ভপােপা বপারে সথসক সবি 
কসি রদসত চপাইসেন বপারেি মপারলকিপা। সকপারভড-১৯ আক্রপান্তসদি এলপাকপা েপােপা কিপাি ও রনযভিপাতসনি রেনপাও 
রেসে।

রববে স্পাস্থ্য সংস্পাি ম�পাপরিচপালক সতদসিপাস আধপাসনপাম সগসব্রয়পাসুস কসিপানপাভপাইিপাস সংরলিষ্ রস্টগমপা রবষসয় 
বসলন, “রস্টগমপা, সরতথ্য বলসত, ভপাইিপাস সথসক রনসজই সবরশ রবপজ্জনক এবং রস্টগমপা সবসচসয় রবপজ্জনক 
শত্রু”

এসত বুঝপা যপায় সয জনগসণি মসধথ্য রবভ্রপারন্ত আসে, উসদ্গ এবং ভয়ও িসয়সে। দুভভিপাগথ্যক্রসম, এই কপািণগুরল 
ক্রতকপািক। রস্টগমপা সপামপারজক সং�রতসক নষ্ কসি এবং সম্ভপাবথ্য সপামপারজক রবরচ্ছন্নতপাও বতিী কসি। 
রস্টগমপা সপামপারজকভপাসব একজন বথ্যরক্তসক প্রতথ্যপাখথ্যপান কসি। এিিসল অনথ্যপানথ্য বথ্যরক্তি প্ররত ভয় বপা সক্রপাধ 
বতরি কসি এবং সবপাইসক কষ্ সদয়। িসল স্পাস্থ্যসসবপা, রশক্পা,আবপাসন বপা কমভিসংস্পাসনি নথ্যযথ্য অরধকপাি সথসক 
বঞ্চত �য়, কখসনপা কখসনপা শপারিরিক রনযভিপাতসনি রস্কপািও �সত পপাসি এবং বপা মপানরসক স্পাস্থ্যসক প্রভপারবত 
কসি।

আমিপা সদসখরে সদসশ সবরশিভপাগ এইডস সিপাগীিপাই পরিবপাি ও সমপাসজ রনসজসদিসক এইচআইরভ পরজরেভ 
বপা আক্রপান্ত র�সসসব প্রকপাশ কসি নপা। কপািণ, কপািও এইডস সিপাসগি কথপা  প্রকপাশ সপসল পরিবপাি, সমপাজ 
রকংবপা িপা্রে সকউই পপাসশ থপাসক নপা। যপাসদি কথপা সকপান ভপাসব প্রকপারশত �সয় পসে তপািপা চপাকুরি �পািপান, স্জন 
�পািপান, �পািপান পরিবপাসিি মপানুষগুসলপাসক। সতমরন বতভিমপাসন মপানুষজন এতেপাই ভীতসন্ত্রস্ �সয় পসেসে সয, 
আশপপাসশ সকপাসনপা সকপারভড-১৯ সিপাগী আসেন শুনসলই আঁতসক ওসিন। এেপােপা আমিপা সদরখ - 

•	 রস্টগমপা অসুস্তপাসক সগপাপন কিসত উৎসপার�ত কসি এবং জনভীরতি কপািসণ তপাঁিপা সসগুসলপা যথপাসপাধথ্য 
লুরকসয় িপাসখ;

•	 তপাৎক্রনক সসবপা গ্�সণ নপা কিপাি কপািসণ দুবভিল সিপাগ-প্ররতসিপাধ ক্মতপাি অনথ্য অসনসকই আক্রপান্ত �সত 
পপাসিন;

•	 স্পাস্থ্য সম্ত আচিণরবরধ সমসনচলসত রনরুৎসপার�ত �য়;

•	 সপামপারজক রস্টগমপাি ভীরত অতথ্যন্ত খপািপাপ পরিণপাম যপা সিপাগীি মপানরসক ‘রেমপা’ বপা মপানরসক আরপাত বতিী 
কিসত পপাসি।

কসিপানপা ভপাইিপাসসি সংক্রমণ সথসক বপাঁচসত আতরঙ্কত সদশবপাসী। এই মপািণ ভপাইিপাসসি সংক্রমণ সথসক 
বপাঁচসত যপািপা এরগসয় এসসসেন সমপাসদি কপাসজ, আজ তপাঁিপাই স�নস্পাি রশকপাি। সদসশ ‘লকডপাউন’ সরপাষণপাি 
পি �ওয়পাি পি জরুরি পরিসষবপা রদসত রদনিপাত এক কসি নপাওয়পা-খপাওয়পা ভুসল �পাসপপাতপালগুরলই রচরকৎসক 
ও স্পাস্থ্য কমভিীসদি একমপারে আরেয় স্ল �সয় উসিসে। অপৃিসশথ্যি মত আচিণ কিপা �সচ্ছ তপাসদি সসঙ্গ। সকউ 
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সকউ আবপাি ডপাক্তপাসিি উপি ডপাক্তপারিসত বথ্যস্। তপাসদি সংপিষভি এরেসয় চলসত চপাইসেন অসনসক। সয সকপান 
স্পাস্থ্য রববযভিসয়ি সময় ভুল তথথ্যপ্রবপা� মপানুষসক অরধক মপারেপায় অিরক্ত ও নপাজুক কসি তুলসে। এি িসল 
সিপাগ ও এি রবস্পাসিি রবষসয় অস�তুক ভীরত ও সপামপারজক লপাঞ্চনপা সবসে যপাসচ্ছ।
সপামপারজক রস্টগমপা রকভপাসব সমপাকপাসবলপা কিপা যপায়: 

সরিক তথথ্য প্রবপা� রনরচিত কিপা: সযসকপান প্ররতষ্পান 
সথসক শুরু কসি সিকপাি দুসযভিপাগপূণভি পরিরস্রতসত সয 
সযপাগপাসযপাসগি জনথ্য রকেু রনয়ম কপানুন শক্ত ভপাসব 
পপালন কিপা �য়।  বপাংলপাসদশ এি প্ররতপপালন সরিক 
ভপাসব সদখপা যপায় নপা। সকপারভড-১৯ রনসয় সিকপাসিি 
রবরভন্ন প্ররতষ্পান, উন্নয়ন স�সযপাগী, রবরশষ্ জন, 
ডপাক্তপাি, বুরধেজীবী, িপাজননরতক সনতপা, ধমভিীয় সনতপা 
সকসল রনজস্ মতপামত রদসয় যপাসচ্ছন, আি আমপাসদি 
রমরডয়পাি সবপাি মতপামত তুসল ধিসেন, সযেপা 
আপদকপালীন সমসয় সমপাসেও কপামথ্য নয়। যপািপা সযপাগপাসযপাগ কিসবন বপা সকপারভড-১৯ সিপাগ সম্সকভি সকপান বপাতভিপা 
সদসবন তপাসদি জবপাবরদ�ীতপা রনরচিত কিসত �সব এবং রববেপাসসযপাগথ্য বথ্যরক্তবগভিসক এই স্পাসন রনসয়পাগ রদসত 
�সব। সবভিপরি সরিক তথথ্য প্রবপা� রনরচিত কিসত �সব।

ইরতবপাচক দৃরষ্ভরঙ্গ: তথথ্য প্রমপাসণ পিষ্ভপাসব সদখপায় সয, সংক্রপামক সিপাসগি কপািসন রস্টগমপা এবং ভয় 
কপাযভিক্রম গ্�সণ বপাধপা সদয়। প্রথসম প্রসয়পাজন রনভভিিসযপাগথ্য স্পাস্থ্যসসবপা ও পিপামসশভিি প্ররত আস্পা বতরি কিপা, 
আক্রপান্তসদি প্ররত স�পানুভূরত প্রদশভিন কিপা, সিপাগরে সম্কভি সবপাঝপা এবং গ্�ণসযপাগথ্য, কপাযভিকি পদসক্পগুরল 
রনসজসক এবং তপাসদি রপ্রয়জনসদি রনিপাপদ িপাখসত স�পায়তপা কিসত পপাসি।

আমিপা এমন ভপাসব সকপারভড-১৯ সম্সকভি তথথ্য উপস্পান কিব যপাসত অনথ্যসক সিপাসগি রবরুসধে লেপাই কিসত 
স�পায়তপা কিপাি জনথ্য এবং ভয় ও রস্টগমপাসক এেপাসত কপাযভিকি পদসক্প গ্�সণ স�সী �য়। এমন একরে 
পরিসবশ বতরি কিপা দিকপাি সযখপাসন সিপাগ এবং এি প্রভপাবগুরল সখপালপাসমলপা, সততপা ও কপাযভিকিভপাসব 
আসলপাচনপা কিপা এবং সমপাধপান কিপা সযসত পপাসি। 

সরিক ভপাষপাি বথ্যব�পাি বপা শব্দ চয়ন: সকপারভড-১৯ সিপাসগি রবষসয় কথপা বলপাি সময় রনরদভিষ্ রকেু শব্দ (অথভিপাত্ 
সসদে�যুক্ত সকস, রবরচ্ছন্ন ভপাসব তথথ্য উপস্পাপন) এবং ভপাষপাি মপানুসষি জনথ্য সনরতবপাচক অথভি থপাকসত পপাসি 
এবং রস্টগমপাসক বপারেসয় সতপাসল। এগুরল রবদথ্যমপান সনরতবপাচক বপা অনুমপানগুরল স্পায়ী কিসত পপাসি, সিপাগ এবং 
অনথ্যপানথ্য কপািণগুরলি মসধথ্য রমথথ্যপা সংসযপাগ সজপািদপাি কিসত পপাসি, বথ্যপাপক ভয় বতরি কিসত পপাসি বপা যপাসদি 
এই সিপাগ িসয়সে তপাসদি অমপানরবক আচিণ কিসত পপাসি। এরে মপানুষসক সেস্ট এবং সকপায়পািপান্পাইনড �সত 
দূসি সরিসয় রদসত পপাসি। আমিপা এমন ভপাসব রবষয়রেসক রমরডয়পা স� সমস্ সযপাগপাসযপাসগি চথ্যপাসনলগুরলসত 
উপস্পাপন কিব যপাসত মপানুষসক রেধেপা বপারেসয়সতপাসল ও সরিক রসধেপান্ত গ্�সণ ক্মতপারয়ত কসি। সংযত 
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ভপাষপাি বথ্যব�পাি রকভপাসব রস্টগমপাসক  রনয়ন্ত্রণ কসি তপাি অসনকগুরল উদপা�িণ িসয়সে সযমন- এইচআইরভ,রেরব 
এবং এইচ১ এন১ জ্বি সথসক ম�পামপািী ও ম�পামপািী রনয়ন্ত্রসণ স�পায়তপা কসি।

ক্রতগ্স্ বথ্যরক্তি প্ররত সমপানুভূরত প্রকপাশ: রমরডয়পাসত এমনভপাসব  ভপাষপা ও তথথ্য উপস্পাপন কিসত �সব যপাসত 
সকপারভড-১৯ সম্সকভি জনসপাধপািণসক সরিক ধপািনপা সদয়। সনরতবপাচক প্ররতসবদসনি সক্সরে সকপারভড-১৯ 
সিপাগী এবং তপাসদি পরিবপাি এবং ক্রতগ্স্ সম্প্রদপাসয়ি মপানুসষি সনরতবপাচক দৃরষ্ ভরঙ্গ বতিী �য় তপাই 
ধপািপাবপার�ক ভপাসব সনরতবপাচক প্ররতসবদন বপা সংবপাদ পরিসবশন বজভিন কিসত �সব। সবরশ সবরশ ইরতবপাচক 
বপা সুস্ �ওয়পাি প্ররতসবদন প্রচপাি কিসত �সব যপাসত মপানুষ আশপাবপাদী �য় এবং সিপাগীসদি প্ররত সমপানুভূরত 
প্রকপাশ কসি। ইরতবপাচকভপাসব কথপা বলুন এবং প্ররতসিপাধ ও রচরকৎসপা বথ্যবস্পাি কপাযভিকপারিতপাি উপি সজপাি 
রদন। সবরশিভপাগ মপানুসষি সক্সরে এরে এমন একরে সিপাগ যপা তপািপা কপারেসয় উিসত পপাসি। রনসজসক, আমপাসদি 
রপ্রয়জন এবং সবসচসয় ঝঁুরকপূণভি বথ্যরক্তসক সুিরক্ত িপাখসত আমিপা সকসলই দপারয়ত্ব রনসত পপারি এমন স�জ 
পদসক্প িসয়সে। সকপারভড-১৯ রবস্পাি সিপাসধ সুিক্পা বথ্যবস্পা গ্�সণি কপাযভিকপারিতপাি পপাশপাপপারশ জরুিী রস্রনং, 
সেস্ট এবং রচরকৎসপা রবষসয় সজপাি সদওয়পা ও কিণীয় রবষসয় কথপা বলসত �সব।

কপাউসক সদপাষপাসিপাপ নয়: সিপাসগি সপাসথ অবস্পান বপা জপারতসত্তপা সংযুক্ত কিসবন নপা, এরে সকপানও "উ�পান 
ভপাইিপাস”, “চপাইরনজ ভপাইিপাস" বপা "এরশয়পান ভপাইিপাস" নয়। এই সিপাসগি সিকপািী নপাম ইচ্ছপাকৃতভপাসব 
রস্টগমপা এেপাসত সবসে সনওয়পা �সয়রেল - "সকপা" এি অথভি কসিপানপাি, “ভপাই" ভপাইিপাস এবং "রড" সিপাসগি 
জনথ্য, ১৯ কপািণ এই সিপাগরে ২০১৯ সপাসল উদূ্ত �সয়রেল

এই সিপাসগ আক্রপান্ত বথ্যরক্তসদি সকপারভড-১৯ সকস" বপা "রভকরেম" র�সপাসব উসলেখ কিসবন নপা। বলব নপা 
সসদে�ভপাজন বপা সসদে�ভপাজন সকস, সকপারভড-১৯ মপানুষ কলব নপা। সকপারভড-১৯ সংক্রমণ, অনথ্যসক সংক্রপারমত 
কিপা বপা ভপাইিপাস েরেসয় সদওয়পা ইতথ্যপারদ রবষয় ইচ্ছপাকৃতভপাসব সংক্রমণ সবপাঝপায় এবং সদপাষী সপাবথ্যস্ কসি। 
এই ধপািণপারে বতরি কসি সয, এই সিপাসগ আক্রপান্তিপা সকপান ভপাসব অনথ্যপায় কপাজ কসিসে। তপাই সকপান বথ্যরক্ত বপা 
সম্প্রদপায়সক সদপাষপাসিপাপ সথসক রবিত থপাকসত �সব।

আসবগ, উসদ্গসক ও উৎকন্পা রনিসসনি উসদথ্যপাগ গ্�ন কিপা: সমসথ্যপাগুরল বুঝসত �সব, সব সমসথ্যপা বপা সংকে 
এক নয়, তপাই  প্ররতরে রনসদভিশনপা সু-পিষ্ এবং প্ররতরে বপাতভিপা দ্থ্যথভি�ীন ভপাষপায় সিবিপা� কিপা,  যপা জনসগপাষ্ীি 
উসদ্গসক সিপাসরি সসম্বপাধন কসি সমপাধপান রনসদভিশনপা সদয়পা যপায়। মসন িপাখসত �সব তথথ্য সযন আপনপাি 
জনগসণি প্রতথ্যপাশপা পূিণ কসি। আমিপা সদখরে সিকপাসিি দপারয়ত্বশীল বথ্যরক্তবগভি অসনক সময় সংকে রনসয় 
আসবসগি রভরত্তসত জবপাব সদন।  জনগণ এেপাসক সিকপাসিি দুবভিলতপা মসন কসি। আসবসগি বসস রমরডয়পা 
কথ্যপাসমিপাি সপামসন কথপা বলপা, বপাতভিপা সদয়পা খুবই ঝুঁরকপূণভি। তপাই আসবসগি বথ্যব�পাি নপা কসি সডেপা বপা তথথ্য 
বথ্যব�পাি করুন।

সংকে এবং জরুিী অবস্পায় আপদকপালীন সযপাগপাসযপাগ বথ্যবস্পা গুরুত্বপূণভি: ক্রপাইরসস এবং ইমপািসজরন্স রিস্ক 
করমউরনসকশন (রসইআিরস) একরে প্রমপাণ-রভরত্তক রবষয় এবং সয সকপানও বথ্যরক্তি পসক্ সয সকপানও জনস্পাস্থ্য 
জরুিী অবস্পাি রবষসয় সযপাগপাসযপাগ কসি তপাি জনথ্য সসবভিপাত্তম কপাযভিপন্থপা বপাস্বপায়সন স�সযপারগতপা কসি। 
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�পারিসকন,ভপাইিপাস সৃষ্ সিপাগ 
অনথ্যসকপান ম�পামপািীজরনত অসুস্তপা 
এবং ভূরমকম্ এমন জরুরি অবস্পা 
যপা আমিপা জপারন সয সকপানও সমসয় সয 
সকপানও সম্প্রদপাসয়ি হুমরকি মুসখ 
পেসত পপাসি। কপাযভিকি সযপাগপাসযপাসগি 
মপাধথ্যসম আমিপা আমপাসদি জনসগপারষ্সক  
কীভপাসব পুনরুধেপাি কিসত পপারি তপা 
প্রভপারবত কিসত পপারি তপা রবসবচনপা 
কিসত �সব।

যখন সকপানও সংকে সদখপা সদয়, এমনরক যরদ সংকে সম্সকভি অগ্ীম তথথ্য জপানপাও থপাসক ত�সল সম্ভবথ্য সব 
বপা সেপাে বে ঝুঁরকি জনথ্য পরিরস্রতরে মূলথ্যপায়ন কিসত �সব এবং তদপািরক কিসত �সব। ক্রতগ্স্ বথ্যরক্ত 
এবং তপাৎক্রণক ঝঁুরকি মসধথ্য যপািপা িসয়সে তপাসদি জনথ্য অরবলসম্ব কপাজ কিসত প্রস্তুত থপাকসত �সব এবং ঐ 
পরিরস্রতসত কীভপাসব অরবলসম্ব সুিরক্ত থপাকসবন সস সম্সকভি তথথ্য প্রসয়পাজন।

আপরন আপনপাি সংস্পা এবং আপনপাি জনসগপারষ্সক রসইআিরস-ি েয়রে মূলনীরত বথ্যব�পাি কসি জরুিী 
অবস্পাি জনথ্য প্রস্তুরত গ্�ণ, কপাযভিক্রম বপাস্বপায়ন এবং পুনবভিসন কিসত স�পায়তপা কিসত পপাসিন: ১) দ্রুতপাি 
সপাসথ কপাজ সম্পাদন করুন, ২) সরিক কপাজরে করুন, ৩) রববেপাসসযপাগথ্যতপাি সপাসথ করুন ৪) সমপানুভূরত সপাসথ 
করুন ৫) কপাযভিক্রম সমূ� প্রচপাি করুন এবং ৬) সম্পান সদখপান।

এেপােপা আমিপা কী বরল, কখন এরে বরল এবং আমিপা কীভপাসব বরল তপাি দ্পািপা আমপাসদি সমপাসজি সুস্পাসস্থ্যি 
উপি আমিপা সরতথ্যকপাসিি এবং পরিমপাপসযপাগথ্য প্রভপাব সিলসত পপারি অথভিপাৎ সরিক সযপাগপাসযপাসগি িসল সংকে 
এবং জরুিী অবস্পা কপালীন  সমসয় গুরুত্বপূণভি ভূরমক িপাখসত পপারি। আমিপা রববে স্পাস্থ্য সংস্পাি ম�পাপরিচপালক  
সতদসিপাস আধপাসনপাম সগসব্রয়পাসুস মত বলসত চপাই-

‘আশপা স�পাক ভসয়ি প্ররতসষধক।
সং�রত স�পাক সদপাষপাসিপাসপি প্ররতসষধক।

মপানরবক আচিণ স�পাক সব হুমরকি প্ররতসষধক।’

Source:
https://www.unicef.org/documents/social-stigma-associated-coronavirus-disease-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Freducing-stigma.html
https://www.voicesofyouth.org/covid-19-your-voices-against-stigma-and-discrimination
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ভূরমকপা:

একরবংশ শতপাব্দীি শুরু সথসকই,ক্রমবধভিমপান অসনক রেনপা জনস্পাস্থ্যসক রবপন্ন কসি তুসলসে এবং এমনরক সবসচসয় 
উন্নত জনস্পাস্থ্য এবং স্পাস্থ্যসসবপা বথ্যবস্পাসকও চথ্যপাসলঞ্ জপারনসয়সে। এই সমসথ্যগুসলপাি মসধথ্য অথ্যপানথ্পাক্স আক্রমণ, 
প্রপাকৃরতক দুসযভিপাগ, সযমন ২০০৪ ভপািত ম�পাসপাগসিি সুনপারম, এরডস মশপা বপার�ত সিপাগ সডঙু্গ, রচকুনগুরনয়পা, রজকপা, 
ইসবপালপা ও রনপপা�, সপাসভি, মপাসভি ও সকপারভড-১৯ মসতপা সংক্রপামক সিপাসগি প্রপাদুভভিপাবগুরল অপ্রতথ্যপারশতভপাসব প্রপায়শই 
অরনয়রন্ত্রত হুমরকি মধথ্যরদসয় মপানুসষি দুবভিলতপাগুসলপাসক তুসল ধসি। আক্রপান্ত জনসগপাষ্ীি জীবন বপা স্পাসস্থ্য বথ্যবস্পাসক 
ঝঁুরকি সমু্রখন �সত �য়। 

রচরকৎসপা শপাস্রে র�সপপাসক্ররেসসি অনথ্যতম অবদপান 
�সচ্ছ রতরন রচরকৎসপা কিপাি রবষয়রেসক সপশপা র�সসসব 
প্ররতরষ্ত কসিন সমপাসজ। সসই সসঙ্গ এই সপশপাসক 
রতরন রস্টগমপামুক্ত িপাখপাি জনথ্য শপথ বপাকথ্যও বতরি 
কসিরেসলন। র�সপপাসক্ররেসসি শপথ রচরকৎসকসদি 
ঐরত�পারসকভপাসব গ্�ণ কিপা একরে শপথ। একজন 
নতুন রচরকৎসকসক বনরতকতপা বপা রশষ্পাচপাসিি রনরদভিষ্ 
মপান বজপায় িপাখসত শপথ রনসত �য়। র�সপপাসক্ররেসসি 
‘ররেরেজ অব সমরডরসন’ পেসল আমিপা সদখব, রতরন 
কতগুসলপা বনরতক রবষসয় রচরকৎসকসদি পূবভিপ্ররতজ্ঞপা 

বপা ‘ওথ’ সনওয়পাি কথপা বসলসেন। এসত সবপাঝপা যপায়, তপাঁিপা রচরকৎসসকি বনরতকতপাি ওপি যসথষ্ সজপাি রদসয়সেন। 
রবসশষ কসি, তপাঁিপা রচরকৎসপাি সক্সরে নপািী-পুিষ, ধনী-দরিদ্র, দপাস-দপাসী, শত্রু-রমরে সব সিপাগীসক সমপান সচপাসখ সদখপা, 
সিপাগীি সগপাপনীয়তপা িক্পা কিপা,গভভিপপাসত স�পায়তপা নপা কিপাি ওপি রবসশষ গুিত্ব আসিপাপ কসিসেন।

ভপািতবসষভি চিক ও শশ্রুতপায় (ররিষ্পূবভি ২০০-৫০০) মসতপা ধমভিযপাজক বপা ধমভিগুরুসদি মপাধথ্যসমই রচরকৎসপাসসবপা কপাযভিক্রম 
শুরু �য়। চিক ও শশ্রুতপাি মসত সসবপাি সময় সকসলি প্ররত ভপাল বথ্যব�পাি, দয়পা, সিপাগীসক রনিীক্পা কসি সকল 
সুরবধপা সদয়পাি ও সিপাগীি আসিপাগথ্য লপাভ নপা �ওয়পা পযভিন্ত অসপক্পা কিপাি মত রবষয় গুসলপাি কথপা বলপা �সয়সে। এেপােপা 
ইংসিজী দপাশভিরনক সবন্থপাম তপাঁি “রডওসন্পালরজ বপা বনরতকতপাি রবজ্ঞপান” গ্ন্থস� অসনসক বনরতকতপা রবষয়ক অসনক 
গ্ন্থ বতরি কসিরেসলন। আধুরনককপাসল রচরকৎসপা ক্রমশ রবজ্ঞপানরভরত্তক �সয় উিসলও রচরকৎসসকি বনরতকতপা কখসনপা 
উসপরক্ত �য়রন বিং রচরকৎসসকি এই বনরতক অবস্পানই রচরকৎসকসক সিপাগীি কপাসে আস্পাভপাজন কসি তুসলসে, 
তপাঁসক মযভিপাদপাি আসসন বরসসয়সে। অসনক সময় এমনও সদখপা সগসে, একজন রচরকৎসকই একসময় �সয় উসিসেন 
সিপাগীি সবসচসয় রববেপাসভপাজন বথ্যরক্ত।

সপাসভি, ইসবপালপা বপা সকপারভড-১৯ প্রপাদুভভিপাব র�সপাসব সদখপা সগসে সয সংক্রপামক সিপাসগি সংপিসশভি আসপা স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীিপা 
সংক্ররমত কিসত পপাসি,তপাসদি পরিবপািসক সংক্ররমত  কিসত পপাসি এবং এমনরক তপািপা রনসজই এই প্রপাদুভভিপাসবি 
রশকপাি �সত পপাসি। স্পাস্থ্যকমভিীিপা ঝঁুরক সনওয়পাি পপাশপাপপারশ,জরুরি অবস্পাি সময় স্পাস্থ্যসসবপা কমভিীসদি আইনী ঝঁুরকি 
মসধথ্য সিলসত পপাসি, রবসশষত যখন সসবপাি মপান কসম যপায়। জরুিী স্পাস্থ্য সসবপা যুসধে প্রথমসপারিিি সযপাধেপাসদি 
মসনপাবল সভসঙ্গ চপাঙ্গপা িপাখপা জরুিী। গত ১১ মপাচভি ২০২০ রববে স্পাস্থ্য সংস্পা (ডরব্উএইচও) সকপারভড-১৯ প্রপাদুভভিপাবসক 
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ববরবেক ম�পামপারি র�সসসব সরপাষণপা কসিসে। এমন পরিরস্রতসত লকডপাউসনি িসল আমিপা যখন সকসল রিবরদে, তখন 
অসনসকই সকপারভড-১৯ ম�পামপারিি রবরুসধে সপামসনি সপারি সথসক লেসেন, এঁিপা �সলন স্পাস্থ্যকমভিী, জরুরি ও অপরি�পাযভি 
পরিসষবপা প্রদপানকপািী কমভিীিপা। আমপাসদি দপারয়ত্ব এই সব মপানুসষি সখয়পাল িপাখপা।

স্পাস্থ্যকমভিীসদি বনরতকতপা ও সপশপাগত অনুশীলসনি মপাধথ্যসম সিপাগীি স্পাস্থ্য ও রনিপাপত্তপা িক্পা কিপায় যপা 
পপালনীয়:

আসবগ রনয়ন্ত্রণ: পরিবপাি,সিপাগী,রচরকৎসক বপা অনথ্যপানথ্য পসক্ি মসধথ্য রবসিপাধ রনষ্পরত্তসত স�পায়তপা কিসত, প্রপায়শই 
জরেতসদি আসবগ দ্পািপা পরিচপারলত �সয় যপান,যপা সযৌরক্তক এবং সুষ্ রসধেপাসন্ত আসসত অসুরবধপা �য়। এরেি জনথ্য 
প্রসয়পাজন রবসবকসক জগ্গ িপাখপা। অসনক সময় রচরকৎসকিপা রনরচিত �সত চপান সয তপািপা সরিক কপাজ কসিসেন। 
এসক্সরে অসথভিপাপপাজভিন বপা অসনক সবশী সিপাগী সদখপাি সচসয় একজন বনরতক রচরকৎসক �ওয়পা আিও গুরুত্বপূণভি।

রচরকৎসকিপা কখনও কখনও দুবভিল রসধেপাসন্তি সপেসন 
স�পাঁচে খপায় কপািণ তপািপা তপাসদি ভূরমকপা বপা দপারয়ত্ব সম্কভি 
সবপাসঝ নপা এবং সযৌরক্তক ভপাসব সমসথ্য সমপাধপান রনসয় 
ভপাসব নপা। সসবপা প্রদপাসনি সময় সিপাগীি শপািীরিক, 
আধথ্যপারত্বক, এবং মপানরসক স্পাস্থ্য ও রনিপাপত্তপা রনরচিত 
কিসত পদসক্প গ্�ণ প্রসয়পাজন । নপাসভি ও অনথ্যপানথ্য 
স্পাস্থ্যকমভিীসদি আসবগসক সংযত কিপা উরচত, সিপাগীসদি 
সসদে�, রনিপাপত্তপা�ীনতপা, কমভিসক্সরে সয ভুলগুরল লক্থ্য 
কিপা যপায় সসগুরল অসনকপাংসশই সংররেত �য় আসবগীয় 

কপািসন। স্পাস্থ্য বথ্যবস্পায় নপাসভি, পথ্যপািপাসমরডক, রমডওয়পাইি, লথ্যপাব সেকসনরশয়পানস� অনথ্যসদি বনরতকতপাি রবষসয় খুব 
কম গুরুত্ব সদওয়পা �য়।

সপশপাদপাি আচিণ ও সিপাগীসদি সম্পান বজপায় িপাখপা: রচরকৎসকিপা অবশথ্যই সিপাগীসদি সম্পান বজপায় িপাখসবন। 
অননরতকতপা রচরকৎসক এবং সিপাগীি মসধথ্য সম্কভি নষ্ কিসত পপাসি। সিপাগীিপা প্রপায়শই তপাসদি রচরকৎসকসদি উপি 
রববেপাস িপাসখ, রকন্তু একবপাি সসই রববেপাস লরঘিত �সয় সগসল, তপা রিক কিপা বপা সংসশপাধন কিপা করিন। ১৯৪৯ সপাসল 
গৃ�ীত ওয়পার্ভি সমরডসকল অথ্যপাসসপারসসয়শসনি সজসনভপা সরপাষণপাপরেরে রচরকৎসসকি জনথ্য একধিসনি শপথ, এসত সবশ 
কসয়করে রবধপান িসয়সে। এখপাসন পিপামশভি সদওয়পা �য় “আরম আমপাি সপশপাগত দপারয়ত্ব সৎ ও মযভিপাদপাি সপাসথ পপালন 
কিব বপা ধমভি, জপাতীয়তপা, জপারত, িপাজননরতক মতপামত বপা সপামপারজক সকপান কপািসণ আমপাি দপারয়ত্ব পপালসনি সক্সরে 
�স্সক্প কিসত এবং আমপাি এবং আমপাি সিপাগীি মসধথ্য উপরস্ত �সত সদব নপা।”

অনথ্য স�কমভিী বপা স্পাস্থ্যকমভিীসদি প্ররত সপশপাদপাি আচিন: অনথ্যপানথ্য স�কমভিী রচরকৎসকসদি সপাসথ সম্পানজনক সম্কভি 
বজপায় িপাখপা। আপনপাি স�কমভিীসদি প্রপায়শই নীরতগত ও অনথ্যপানথ্য রবষয় সম্সকভি খুব সুরনরদভিষ্ মতপামত থপাকসত পপাসি। 
এজনথ্য রচরকৎসপা সপশপাি বনরতকতপাি রবরভন্ন সকপাডগুরলসত যপা অন্তভুভিক্ত থপাসক বপা রশক্কসদি কপাে সথসক  সযসব রনয়ম 
নীরত বপা বনরতকতপাি রবষসয় যপা রশখপা �সয়সে তপাি অনুশীলন বপা প্রসয়পাগ কিপা। রলিরনকপাল বনরতকতপা সম্সকভি কমভিীসদি 
রশক্পা প্রদপান কিপা এবং কমভিীসদি উপি বনরতক রবষয়পাবলী সমূ� তদপািরক কিপা। রচরকৎসক তপাি ত্বেপাবধপানপাধীসন 
কমভিিত অনথ্যসদিসক সরিক এবং সপাম্প্ররতক  তথথ্য প্রদপান, সময়মত মূলথ্যপায়ন, গিনমূলক পিপামশভি সদয়পাি মপাধথ্যসম 
অরধকতি সপশপাগত উন্নয়ন  স�সযপারগতপা কিপাি মসনপাভপাব থপাকপা। ত্বেপাবধপায়ক র�সসসব কপাজ কিপাি সময়  অরধনস্সদি 
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সপাসথ সম্কভি পিষ্ভপাসব রনধভিপািণ কিসব এবং বনরতকতপাি  মপানদসন্ড সপশপাগত, বথ্যরক্তগত এবং সপামপারজক  সম্কভি 
বজপায় িপাখসব।

সকস-১:  কসিপানপা-সিপাগীসক রনিপাপসদ অনথ্য �পাসপপাতপাসল সপঁসে রদসয় মপানরবকতপাি নরজি বতরি কিসলন 
অধথ্যপাপক-রচরকৎসক

ভপািসত সকপারভড-১৯ আক্রপান্ত মর�লপাি থপাইিসয়ড ও উচ্চ িক্তচপাসপি সমসথ্যপা িসয়সে। সভরন্সলেসি সঙ্কেজনক 
অবস্পায় রচরকৎসপাধীন সপ্রৌঢ়পাি উন্নত রচরকৎসপাি জনথ্য সিকপারি ত্বেপাবধপাসন সসপামবপাি তপাঁসক সবসিকপারি �পাসপপাতপাসল 
পপািপাসনপাি প্রসয়পাজন অনুভব কসিন কতৃভিপক্। দুপুসি অথ্যপামু্ববথ্যপাসগি সপা�পাসযথ্য �পাসপপাতপাসলি কসিপানপা ওয়পাডভি সথসক 
সিপাগীসক সভরন্সলেিযুক্ত অথ্যপামু্বলথ্যপাসন্স সতপালপা �য়। রকন্তু অথ্যপামু্বলথ্যপাসন্সি কমভিীিপা কসিপানপা-সিপাগীসক রনসয় সযসত সপা�স 
পপানরন। তপাঁসদি বক্তবথ্য, সঙ্কেজনক সিপাগীি িপাস্পায় রকেু �সয় সগসল কী �সব? এই আশঙ্কপাি কপািণ, সিপাগীি 
শপািীরিক অবস্পাি অবনরত �সল কী ভপাসব সভরন্সলেসিি সপা�পাসযথ্য সপামপাল সদওয়পা যপায়, তপা ওই কমভিীিপা জপাসনন নপা। 
তপাই অথ্যপামু্বলথ্যপাসন্স যপাওয়পাি জনথ্য রসরসইউসয়ি সেকরনরশয়পাসনি ডপাক পসে। রকন্তু কতভিবথ্যিত সেকরনরশয়পান জপানপান, 
রতরন রসরসইউসয় একপা আসেন। তপাঁি অনুপরস্রতসত অনথ্য সিপাগীসদি সমসথ্যপা �সল কী �সব?

অগতথ্যপা সংক্রপামক সিপাসগি রচরকৎসক অধথ্যপাপক সযপাগীিপাজবপাবু জপানপান, সিপাগীসক সপঁসে রদসত রতরনই যপাসবন 
অথ্যপামু্বলথ্যপাসন্স। পপাসসভিপানপাল সপ্রপাসেরক্টভ ইকুইপসমন্ (রপরপই) বপা বমভিব্রে পসি অথ্যপামু্বলথ্যপাসন্স উসি পসেন রতরন। সবসিকপারি 
�পাসপপাতপাসল সিপাগীি ভরতভি প্ররক্রয়পা সম্ন্ন �ওয়পাি পসি রতরন রিসি আসসন। কতৃভিপক্ বসলন, ‘‘ওই রচরকৎসক যপা 
কসিসেন, তপাি জনথ্য আমিপা গরবভিত। সিপাগীি জনথ্য এক জন রচরকৎসসকি এই �ল দপায়বধেতপা। রপরপই পসি 
থপাকসলও সংক্ররমত �ওয়পাি ঝুঁরক থপাসক সব সমসয়ই। তপা বসল দপায়বধেতপাসক উসপক্পা কিপা যপায় নপা’’ 

সূরে:https://www.anandabazar.com/state/coronavirus-in-india-beliaghata-id-hospital-doctor-took-corona-
patient-to- another-hospital-safely-1.1132770

পক্পপাত�ীন রসধেপান্ত গ্�ণ: দ্রুততপাি সপাসথ রসধেপান্ত গ্�ণ একরে দক্তপা। যরদ কখসনপা সকপান রসধেপান্ত গ্�সণ আপনপাি 
অরতরিক্ত সময় প্রসয়পাজন �য়, তপাি িসল মতরবসিপাসধ বপােসত পপাসি ও সিপাগীি সসবপাি প্ররক্রয়পারে ধীি কিসত পপাসি। 
আপরন যরদ বনরতক নপা �ন এবং সিপাগী বপা অনথ্যপানথ্য ত্বেপাবধপায়ক যপািপা আপনপাি রসধেপান্ত রনসয় রবিক্ত থপাসক তপা�সল 
তপািপা আপনপাি কপাজসক ও আপনপাি গুরুত্বসক বপাধপাগ্স্ কিসত পপাসি। রচরকৎসকসদি সবসময় রসধেন্ত গ্�সণি সময় 
পক্পপাত�ীন থপাকসত �সব যপাসত সকউ কষ্ আরপাত নপা পপায়। রচরকৎসক বপা স্পাস্থ্যকমভিীগণ তপাি সপশপাগত বপা বথ্যরক্তগত 
জীবসন অনথ্য বথ্যরক্তি সপাসথ  জপারত, নৃতপার্বেকতপা, বণভি, রলঙ্গ, সযৌন ধপািণপা, বয়স, বববপার�ক অবস্পা, িপাজননরতক রববেপাস, 
অরভবপাসন অবস্পা, এবং মপানরসক বপা শিীরিক প্ররতবন্ধক রবষসয়  ববষমথ্য কিসব নপা। রচরকৎসক সংরলিষ্ সকল পসক্ি 
সপাসথ সিপাসরি সযপাগপাসযপাসগি মপাধথ্যসম  বনরতক বপা উভয়সংকে সমপাধপাসনি সচষ্পা  কিসব এবং  যথপাযথ ত্বেপাবধপান 
এবং পিপামশভি প্রপাথভিনপা কিসব।

বপাণভিআউে রনয়ন্ত্রণ: চপাসপি দীরভিস্পায়ী প্ররতরক্রয়পাসক বসল বপাণভিআউে (Burnout) অথভিপাৎ চপাকুরিস্সল দীরভিস্পায়ী আসবগীয় 
ও আন্তবভিথ্যরক্তক চপাসপি প্ররতরক্রয়পায় সৃষ্ দীরভিস্পায়ী প্ররতরক্রয়পাসকই বসি বপাণভিআউে। সয ধিসণি কপাসজ সসবপাদপানকপািী 
এবং সসবপাগ্�ীতপাি মসধথ্য সম্কভি অতথ্যন্ত  গুরুত্বপূণভি সস সব সক্সরে বপাণভিআউসেি ঝঁুরক সবশী থপাসক। যপািপা রচরকৎসপা 
সপশপায় রনসয়পারজত, সযমন, ডপাক্তপাি, মসনপারবজ্ঞপানী, কপাউসন্সলি, নপাসভি, সমপাজকমভিী, �পাসপপাতপাসল ও রলিরনকগুসলপাসত 
কমভিিত কমভিচপািী রবসশষত যপািপা করিন ধিসণি অসুস্সদি সযমন, এইডসসি ভপাইিপাস সংক্ররমত বথ্যরক্ত,  কথ্যপান্সপাি বপা 
এ ধিসণি প্রপাণরপারত সিপাসগ আক্রপান্তসদি ও বতভিমপাসন সকপারভড-১৯  রনসয় কপাজ কিসেন তপাসদি এরে �সত পপাসি। 
বপানভিআউে �সল কপাসজি গুনগত মপান কসম যপায় এবং সসবপা গ্র�তপা বরঞ্ছত �য় যপা সপশপাগত বনরতকতপাি পরিপরন্থ। 



73  

তপাই এই ধিসনি সপশপায় রনসয়পারজত বথ্যরক্তসদি সব সময় রনসজি শপািীরিক ও মপানরসক  চপাপ সমপাকপাসবলপা কসি 
সসবপাগ্�ীতপাসক সসবপা রদসত �সব।

রববেপাস, বনরতকতপা এবং ধমভি: বনরতকতপা একরে রনরদভিষ্ রববেপাস বপা আচিণরবরধ যপা সমসন চলপাি সপাসথ জরেত। সিপাগীি 
সসবপাি সপাসথ ধমভি, মত, পথ, সপাংসৃ্করতক মূলথ্যসবপাধ সথসক পৃথক থপাকসব। বনরতকতপা, মূলথ্যসবপাধ এবং যুরক্তি উপি 
রভরত্ত কসি রচরকৎসপা সসবপা পরিচপারলত �সব। অনথ্যরদসক বনরতকতপা সকবল ধমভিসক জরেত কসি নপা। এরে িপাজননরতক 
বপা বথ্যরক্তগত �সত পপাসি সযমন রনসজি সকপান দৃরষ্ভরঙ্গ থপাকপা,যপা অসনক সময় সতথ্য বপা সুরনরচিত রববেপাস রভরত্তসত নপাও 
�সত পপাসি। রচরকৎসপা বনরতকতপা এরে ধমভিীয় মতবপাসদি রভরত্তসত নয়। আপনপাি কখসনপা িপাজননরতক মতপামত এবং 
ধমভিীয় রববেপাস থপাকসত পপাসি,তসব যপািপা আপনপাি বথ্যরক্তগত রববেপাস অনুসিণ কসিন নপা তপাসদি তপাসদি প্ররতও সসবপা 
বপা রচরকৎসপা সমপান ভপাসব রনধভিপারিত �সব, আপরন এগুরল আলপাদপা ভপাসব রবসবচনপা কিসত পপািসবন নপা। বনরতক 
রসধেপান্তগুরল সিপাগীসদি মূলথ্যসবপাধ এবং মসনপাভপাবসক সম্পান কিসব। যরদ সিপাগীিপা তপাসদি সন্তপাসনি জনথ্য রেকপা বপা িক্ত   
সঞ্চপালসনি রবসিপারধতপা কসি,তপাসদি রববেপাসগুরল রবসবচনপায় রনসত �সব। এমনরক যরদ আপরন,তপাসদি অনুসিপাধগুরল 
চূেপান্তভপাসব গ্�ণ নপা কসিন।

বথ্যরক্তগত তসথথ্যি সগপাপনীয়তপা: সয সকপান স্পাস্থ্যকমভিী জনথ্য সিপাগীি স্পাসস্থ্যি অবস্পান, সিপাগ রনণভিয়, পিীক্পাি িলপািল, 
পিীক্পা এবং রচরকৎসপাি সময় প্রপাপ্ত সমরডসকল স�পায়তপা এবং বথ্যরক্তগত তথথ্য তৃতীয় পসক্ি কপাসে প্রকপাশ কিপা 
রনরষধে। রচরকৎসক সিপাগীি সগপাপনীয়তপা রবষসয় অবর�ত কিসবন এবং সয পরিরস্রতসত তথথ্য প্রকপাশ কিপা �সব ও 
তপাি কপািণ বথ্যপাখথ্যপা কিসবন। যখন রচরকৎসক সিপাগীি বথ্যরক্তগত তথথ্য সংগ্� সশষ কিসবন তখন সগপাপনীয়তপা রনরচিত 
কিসবন। সগপাপনীয় তথথ্য প্রকপাশ কিপা যপাসব যখন যথপাযথভি সমঝতপা �সব। সিপাগীি অরভভপাবসকি কপাসে সিপাগীি তসথথ্যি 
সগপাপনীয়তপা িক্পাি জনথ্য সকল প্রসচষ্পা অবথ্যপা�ত িপাখসত �সব এবং রনরদভিষ্ রকেু অবস্পায় যথপাযথ আইন সম্তভপাসব 
তথথ্য প্রকপাশ কিপা যপাসব। তসব বৃ�ত্তি প্রসয়পাজসন জনস্পাথভি িক্পায় বপা সদসশি আইসনি বপাধথ্যবপাধকতপায় বথ্যরক্তি ঝঁুরক 
এবং জনস্পাসথভি সুরবধপাি মসধথ্য একরে তুলনপা মূলক পযভিপাসলপাচনপা কসি উপযুক্ত রসধেপান্ত গ্�ণ কিসত �সব। রবসশষ 
কসি সকপারভড-১৯ মত ভপাইিপাল জীবপাণুি দ্পািপা সৃষ্ বথ্যপারধি সযমন ইন্ুসয়ঞ্পা, মপাম্স, �পাম, জলবসন্ত, ইসবপালপা 
ইতথ্যপারদ সিপাগ যপা জনস্পাথভি হুমরকসত পেসত পপাসি সস সক্সরে সিপাগীি বথ্যরক্তগত তসথথ্যি সগপাপনীয়তপাি রনচিয়তপা নপাও 
থপাকসত পপাসি। প্রসয়পাজসন রচরকৎসক Informed Consent গ্�ণ কিসবন। অনুমরতি জনথ্য সসবপাি উসদেশথ্য, সংরলিষ্ 
ঝুঁরক, সসবপাি সীমপাবধেতপা এবং রবকল্প সসবপা রবষসয়ি তথথ্য পরিস্কপািভপাসব এবং সবপাধগমথ্য উপপাসয় সিপাগী ও তপাি 
অরভপাবসকি কপাসে উপস্পাপন কিসত �সব। সগপাপনীয়তপা ও  স্পাস্থ্য সুিক্পা সম্রকভিত আইনী নরথগুরলসত একরে ধপািণপা 
র�সপাসব, আন্তজভিপারতক সমরডসকল এরথসক্সি সকপাসডও উপস্পাপন কিপা �সয়সে “রচরকৎসকসক অবশথ্যই তপাঁি সিপাগীসদি 
সপাসথ সম্রকভিত সমস্ সক্সরে রনখুঁত সগপাপনীয়তপা বজপায় িপাখসত �সব।”

বদ্ত সম্কভি: রচরকৎসক বপা স্পাস্থ্যকমভিীিপা শুধু মপারে সপশপাগত পরিসবসশই সসবপা প্রদপান কিসবন। সিপাগীি সপাসথ 
রচরকৎসসকি বদ্ত সম্কভি রনরবেভপাসব মূলথ্যপায়ন কিসত �সব এবং যতদুি সম্ভব তপা পরি�পাসিি সচষ্পা কিসত �সব। 

রচরকৎসক তপাি রনজ স্পাসথভিি জনথ্য বতভিমপান বপা পুিপাতন সিপাগীি সম্কভিসক, বতভিমপান ও পুিপাতন তত্বপাবধপায়ক, 
স�কমভিীসদি রনজ স্পাসথভিি বথ্যব�পাি কিসব নপা। রচরকৎসক রনজি ও সিপাগীি স্পাসথভিি সপাসথ সপামনজসথ্যপূনভি নয় সস সমস্ 
রবষয় এরেসয় যপাসবন। রচরকৎসক এমন সকপান সপশপাগত সম্কভি বপা অঙ্গীকপাসি জরেত �সবন নপা যপা সিপাগীি পরিবপাসিি 
সদসথ্য, বনু্ধবপান্ধব, ররনষ্ স�সযপাগী বপা  এমন বদ্ত সম্সকভিি কপািসণ যপাসদি রচরকৎসপা সসবপা  ক্রতগ্স্ �সত পপাসি। 
রচরকৎসক সয স্পাস্থ্য সসবপায়/�পাসপপাতপাসল বপা সকপান সংগিসন কপাজ কসিন তপা�সল সংরলিষ্ কতৃভিপক্ বপা সংগিসনি কপাসে 
তপাি দপায়বধেতপাি কথপা রচরকৎসপা সসবপা শুরু কিপাি পূসবভিই প্রসয়পাজসন সিপাগীসক জপানপাসত �সব। আসমরিকপান সমরডসকল 
অথ্যপাসসপারসসয়শন আইসন রচরকৎসপা সময়কপাসল রচরকৎসক এবং সিপাগীি মসধথ্য ররনষ্ সযপাগপাসযপাগগুরল অননরতক ও 
পুিপাতন সিপাগীি সপাসথ অন্তিঙ্গ সম্কভি রনরদভিষ্ পরিরস্রতসত অননরতক রবসবরচত �সত পপাসি।
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সপশপাগত দপারয়ত্ব পপালন: স্পাস্থ্যকমভিীিপা প্রদত্ত সসবপাি সসবভিপাচ্চ মপানদন্ড বজপায় িপাখসব। সিপাগীসক সিপাগ সম্সকভি সসচতন 
কসি সতপালপা, তপাসকই তপাি জীবসনি গুরুত্বপূণভি রসধেপান্ত রনসত সক্ম কসি সতপালপা, সিপাগীি আত্মসম্পানসবপাধসক স্ীকপাি 
কিপা রবষয়গুসলপাি বনরতক ও প্রসয়পারগক মূলথ্য আসে। সিপাগীি স্পাধীনতপা ও তপাি প্রকৃত ইচ্ছপাসক মযভিপাদপা রদসত বপা 
জপানসত রচরকৎসক ও সমপাজ সিপাগীি জপানপাি অরধকপািসক রনরচিত কিসত সচসয়সে। রববে স্পাস্থ্য সংস্পাি মসত 
‘‘everyone has an equal opportunity to enjoy the highest attainable level of health” এবং 
তপাসদি এই স্পাস্থ্য অরধকপাি সভপাসগ সযমন আসে স্পাধীনতপা সতমরন আসে তথথ্য অরধকপাি ও রসধেপান্ত গ্�সণি অরধকপাি। 
রব্ররেশ সমরডসকল জপানভিপাসল বলপা �সয়সে, মপানুসষি ভুল অবশথ্যই �সত পপাসি। তসব রচরকৎসপায় ভুল �সল প্রথম কপাজ 
�সচ্ছ ভুলেপাসক দৃশথ্যমপান কিপা অথভিপাৎ সগপাপন নপা কিপা, সযন সসই ভুসলি ক্রত কমপাসত উসদথ্যপাগ সনওয়পা যপায়। ভুল �সল 
তপাি প্ররতকপাি কী �সব, তপাি বথ্যবস্পাপনপাও �পাসতি কপাসে িপাখপা দিকপাি। আি রকেু নীরত সমসন চলসত �সব, সযন ভুল 
কম �য়। ২০১৬ সপাসলি ৩ সম যুক্তিপাসজথ্যি প্রভপাবশপালী রচরকৎসপা সপামরয়কী রব্ররেশ সমরডসকল জপানভিপাসল (রবএমরজ) 
প্রকপারশত ‘সমরডসকল এিি: দথ্য থপাডভি রলরডং কজ অব সডথ ইন দথ্য ইউএস’ শীষভিক প্রবসন্ধ বলপা �য়, যুক্তিপাস্রে 
প্ররতবেি আেপাই লপাখ সলপাসকি মৃতুথ্য �য় রচরকৎসপায় ভুসলি জনথ্য। এরে ওই সদসশ মৃতুথ্যি তৃতীয় প্রধপান কপািণ। তপাই 
রচরকৎসকিপা যখন সিপাগীি রচরকৎসপা কসি বথ্যথভি �ন, সযসব সক্সরে রচরকৎসক তপাসদি সিপাগীসদি সপাসথ সংলপাপ এবং 
আসলপাচনপাি মপাধথ্যসম রচরকৎসপা সম্কভি ভ্রপান্ত ধপািনপা রনিসন ও যুরক্তসঙ্গত ভপাসব উসদথ্যগ গ্�ণ আবশথ্যক যপা পিপিসিি 
স�সযপারগতপায় সংকে সমপাধপাসনি সম্ভপাবনপা সবরশ থপাসক। এমন পরিরস্রতসত বনরতক রসধেপান্ত গ্�সণি জপায়গপা বতিী �য় 
এবং সিপাগীসদি জনথ্য রদকরনসদভিশনপা ও সুিল বসয় আনসত পপাসি। 

সকস-২: রচরকৎসপা সপসলন নপা কসিপানপা আক্রপান্ত রচরকৎসক

সকপারভড-১৯ আক্রপান্ত রসসলে ওসমপানী সমরডকথ্যপাল কসলসজি সমরডরসন রবভপাসগি স�কপািী অধথ্যপাপকসক উন্নত 
রচরকৎসপাি জনথ্য ঢপাকপাি কুরমভিসেপালপা �পাসপপাতপাসল রনসয় যপাওয়পা �য়। একজন সকপারভড-১৯ আক্রপান্ত সিপাগী শনপাক্ত 
�ওয়পাি সকন তপাসক রসসলসে রচরকৎসপা প্রদপান সম্ভব �সলপা নপা এ রনসয় রসসলসে চলসে তুমুল সমপাসলপাচনপা। রসসলসে 
কসিপানপা রচরকৎসপায় অবথ্যবস্পাপনপা, অপ্রতুল সিঞ্পাম ও সলপাকবসলি অভপাসবি অরভসযপাগ উসিসে সংরলিষ্সদি রবরুসধে।

ওসমপানী �পাসপপাতপাসলি নপাম প্রকপাসশ অরনচু্ছক একজন রচরকৎসক জপারনসয়সেন, সকপারভড-১৯ আক্রপান্ত ওই 
রচরকৎসসকি শপািীরিক অবস্পাি অবনরত �সল তপাি পরিবপাি উন্নত রচরকৎসপা সদওয়পাি দপারব জপানপায়। এজনথ্য তপাসক 
ঢপাকপায় পপািপাসনপাি দপারব কিপা �সল ওসমপানী সমরডকথ্যপাল কসলসজি কসয়কজন রশক্ক প্রথসম তপাসক রনসজসদি 
�পাসপপাতপাসল রনসয় সযসত চপান। রকন্তু সকপারভড-১৯ এি সংক্রমসণি কথপা মপাথপায় সিসখ তপািপাও উন্নত রচরকৎসপাি জনথ্য 
তপাসক ঢপাকপায় পপািপাসনপাি জনথ্য মত সদন। রকন্তু, তখন তপাসক ঢপাকপায় পপািপাসনপাি মসতপা অথ্যপামু্বসলন্স সপাসপপােভি রদসত 
অপপািগতপা প্রকপাশ কসি স্পাস্থ্য অরধদিতি। এ অবস্পায় রসসলসেি একরে সবসিকপারি �সরপেপাল তপাি পপাসশ দপাঁেপায়। 
এই �পাসপপাতপাসলি আইরসইউ অথ্যপামু্বসলসন্স কসি ওই রচরকৎসকসক ঢপাকপায় রনসয় আসপা �য়। 
সূরে: https://www.banglatribune.com/country/news/617783/

রচরকৎসকসদি জনথ্য সকপারভড-১৯ এি মসতপা সংক্রপামক সিপাসগি ম�পামপািীসত সসবপা সদয়পাি বনরতকতপা: ইেপারলসত 
সকপারভড-১৯ রবরুসধে লেপাইসয় প্রথম সপারিসত থপাকপা রচরকৎসকিপা বলসেন সয, এত সিপাগীি রভে সয কপাসদি তপািপা 
বপাঁচপাসনপাি সচষ্পা কিসবন এবং কপাসদি সিসল িপাখসবন তপা তপাসদিসক সবসে রনসত �সচ্ছ। সকপারভড-১৯ এি সংক্রমসণ 
এখনও প্ররতরদন আক্রপাসন্তি সংখথ্যপা বৃরধে পপাসচ্ছ। এই রবপুল পরিমপাণ সিপাগীসদি রচরকৎসপা সদয়পাি জনথ্য �পাসপপাতপাসলি 
পযভিপাপ্ত রবেপানপাি বথ্যবস্পা কিসত িীরতমত সংগ্পাম কসি যপাসচ্ছন তপািপা। যুধে রবগ্� েপােপা সকপান সদসশি এমন পরিরস্রত 
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ভপাবপা যপায় নপা। কপাসক বপাঁচপাসত কতেপা সচষ্পা কিসবন - ইেপারলসত রচরকৎসকিপা এখন সসই করিন বনরতক রসধেপাসন্তি 
মুসখপামুরখ �সয়সেন। সসখপাসন ডপাক্তপািসদি পিপামশভি সদওয়পা �সয়সে সয রবসশষ পরিরস্রতসত শুধুমপারে কপাসদি রনরবে 
পরিচযভিপাি জনথ্য শযথ্যপা সদয়পা �সব। যপাি অথভি দপাঁেপায়, প্রসয়পাজন �সলও রনরবে পরিচযভিপা সকসন্দ্র প্রসতথ্যসকি জনথ্য জপায়গপা 
থপাকসব নপা।

রচরকৎসপা সপশপা ম�পান সপশপা। মপানুসষি সসবপা কিপাি ব্রত রনসয়ই এই সপশপায় সংযুক্ত �ন রচরকৎসসকিপা। এই সসবপা 
সদয়পাি সপেসন রকন্তু রনসজি রনিপাপত্তপা রনরচিত কিপাও একরে বনরতক দপারয়ত্ব র�সসসব সংযুক্ত �য়। সকননপা সংক্রপামক 
সিপাসগি সক্সরে একজন রচরকৎসক সুপপাি স্রেডপাি �সত পপাসিন। সরিক রনিপাপত্তপা গ্�ণ নপা কসি একজন রচরকৎসক 
যরদ আক্রপান্ত সিপাগীসক সসবপা সদন, তপা�সল রনসজি আক্রপান্ত �সয় পেপাি সম্ভপাবনপা সপাধপািণ মপানুসষি সথসক অসনক 
সবশী। তপাি সথসক আবপাি অনথ্যপানথ্য সিপাগী এবং রচরকৎসসকি পরিবপাি বপা করমউরনরেি মপানুষও সংক্রমণ �সয় পেসত 
পপাসিন। সকপারভড-১৯ এি মসতপা ম�পামপািীি সমসয় একজন রচরকৎসক অবশথ্যই তপাি সপশপাদপারিত্ব এবং মপানরবকতপাি 
প্রকপাশ র�সসসব সিপাগীি (সকপারভড-১৯ এবং অনথ্য সযসকপাসনপা সিপাগী) সসবপা কিসবন। তসব তপা অবশথ্যই রনসজি রনিপাপত্তপা 
মপাথপায় সিসখ। রবএমরডরস এি বনরতকতপা রবষয়ক সম্রতপসরেি ২.৫.৩ এবং ২.৫.৪ এ এই রবষসয় সুপিষ্ রনসদভিশনপা 
সদয়পা আসে সয “You must offer help if emergencies arise in clinical settings or in the community, 
taking account of your own safety, your competence and the availability of other options for 
care” অথভিপাৎ “রলিরনকপাল সসরেং বপা করমউরনরেসত ইমপািসজরন্স অবস্পায় রনসজি রনিপাপত্তপা, সযপাগথ্যতপা এবং সসবপাি 
রবকল্প বথ্যবস্পা রবসবচনপা কসিই রচরকৎসক এমতপাবস্পায় সসবপা রদসবন” এবং “Protect patients and colleagues 
from any risk posed by your health” অথভিপাৎ “রচরকৎসসকি রনসজি স্পাসস্থ্যি সযসকপাসনপা ঝঁুরক সথসক তপাি 
স�কমভিী এবং অনথ্যপানথ্য সিপাগীসদি িক্পা কিসত �সব”।   

জনস্পাসস্থ্যি জনথ্য ঝঁুরকি সময়গুসলপাসত প্রসয়পাজনীয় গসবষণপা কপাযভিক্রম: যখন সকপাসনপা জনস্পাস্থ্য ইমপািসজরন্স সদখপা সদয় 
তখন রচরকৎসকসদি একেপা গুরুদপারয়ত্ব থপাসক সসই রবষসয় সরিক তথথ্য সংগ্� কিপা এবং সসই অনুযপায়ী জরুিী 
গসবষণপা পরিচপালনপা কিপা। উদপা�িণস্রূপ যরদ আমিপা বরল সয সকপারভড-১৯ ম�পামপািীি সমসয় প্রথসম চীসনি ইউ�পান 
শ�সি সিপাগীসদি সথসক সথ্যপাম্ল সংগ্� কসি পিীক্পা কিপা �য়। রবজ্ঞপানীিপা সসই সথ্যপাম্ল সথসক ভপাইিপাস সক আলপাদপা 
কসিন এবং সস ভপাইিপাসসি রজসনপাম রসসকপাসয়ন্স সবি কসিন। এি সথসকই তথথ্যেপা সবি �সয় আসস সয এই ভপাইিপাসরে 
আসগ আরবষৃ্ত অনথ্য কসিপানপা ভপাইিপাস সথসক আলপাদপা এবং আরবষৃ্ত রজসনপাম রসসকপাসয়সন্সি উপি রভরত্ত কসিই রববে 
জুসে RT-PCR এি মপাধথ্যসম সকপারভড-১৯ সিপাগরে রনণভিয় কিপা �সচ্ছ। আবপাি সকপান সদসশ এই সিপাসগি রচরকৎসপায় 
প্রচরলত সকপান ওষুধ যরদ কপাযভিকি �য়, রনরদভিষ্ কতৃভিপক্সক এেপা জপানপাসনপাও খুব জরুিী। সকননপা তপাসত পৃরথবীি 
অনথ্যপানথ্য জপায়গপাসতও সিপাগীসদি রচরকৎসপা সসবপা সদয়পা সযমন স�জ �য়, সতমরন সসই ওষুধগুসলপা রনসয় আিও গসবষণপা 
কসি রচরকৎসপা শপাস্রেি উন্নরত সপাধন সম্ভব �য়। এেপােপাও সকপারভড-১৯ সিপাগীসদি সথসক িক্ত সংগ্� কসি িসক্ত 
ভপাইিপাসসি প্ররতসিপাসধ বতরি ইরমউসনপাগ্লরবওরলন সলসভল সদখপা �য়, যপা ভরবষথ্যসত এি রেকপা আরবষ্পাসিি জনথ্য অতথ্যন্ত 
স�পায়ক �সব। এভপাসবই সদখপা যপাসচ্ছ সয জনস্পাসস্থ্যি জরুিী অবস্পায় গসবষণপা কসতপােপা গুরুত্বপূণভি। প্ররতরে স্পাস্থ্যকমভিীি 
বনরতক দপারয়ত্ব এই প্ররক্রয়পায় সরক্রয় অংশগ্�ণ।

আইনগত ও সপামপারজক বপাধথ্যবপাধকতপা: স্পাস্থ্যকমভিীিসদি সপাধথ্যমত  প্রতথ্যক্ভপাসব আইন, জননীরত প্ররতপপালন ও 
সমপাসজি শৃংখলপা বজপায় িপাখপাি এবং  ক্রত ও মদে �সত রবিত  থপাকসত রবদথ্যমপান আইন এবং রবরধ অনুসিণ কিসব। 
সিরজসস্শন প্রদপানকপািী সংস্পা সমরডসকল ও সডন্পাল কপাউরন্সল আইন ও  শতভিসমূ� সমসন চলপা অতথ্যপাবশথ্যকীয়। 
রচরকৎসকসদি সপশপা চচভিপাি অনুমরত সদয় রবএমরডরস আইসন বলপা আসে, রবএমরডরসি স্ীকৃরত সনই এমন সকপানও 
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রডরগ্ বপা পদরব সকপানও রচরকৎসক রনসজি প্রচপাসি বথ্যব�পাি কিসত পপািসবন নপা। রকন্তু রবএমরডরসি রনসদভিশনপা অমপানথ্য 
কসি অসনক রচরকৎসক তপাি রভরজরেং কপাডভি, সপাইনসবপাডভি ও সপ্রসরক্রপশসন এসব রডরগ্ বথ্যব�পাি কসিন। অসদপাচিণ, 
অবস�লপা বপা ভুসলি কপািসণ সিপাগীি ক্রত �সল সসই রচরকৎসসকি রবরুসধে বথ্যবস্পা রনসত পপাসি, এমনরক রনবন্ধন 

বপারতল কিসত পপাসি রবএমরডরস। ইসতপামসধথ্য ‘‘স্পাস্থ্যসসবপা ও 
সুিক্পা আইন-২০১৯’’-এি খসেপা চূেপান্ত কসিসে স্পাস্থ্যসসবপা 
রবভপাগ। এেপােপা সদসশ একরে জপাতীয় স্পাস্থ্যনীরত িসয়সে যপা 
২০১১ সপাসল প্রণীত �য়। এেপােপা সমরডসকল প্রথ্যপাকরেস 
অথ্যপান্ড প্রপাইসভে রলিরনক অথ্যপান্ড লথ্যপাবসিেরিজ (সিগুসলশন) 
(অরডভিনথ্যপান্স), সমরডসকল প্রথ্যপাকরেস অথ্যপান্ড প্রপাইসভে রলিরনকস্  
অথ্যপান্ড লথ্যপাবসিেরিজ (অথ্যপাসমন্ডসমন্) অরডভিনথ্যপান্স ১৯৮৪স� 
আসিপা রকেু আইন ও রবরধ আসে। রকন্তু এ রবরধগুসলপা 
যুসগপাপযুরগ নয়। রকেু রকেু সংসশপাধসনি প্রসয়পাজন আসে।

বপাংলপাসদসশি সংরবধপাসনি অনুসচ্ছদ ১৫, ১৮ ও ২১ এ রচরকৎসপা সসবপা সম্সকভি রকেু রদক রনসদভিশনপা সদয়পা �সয়সে। 
এেপােপা সমৌরলক অরধকপাি র�সসসব সংরবধপাসনি অনুসচ্ছদ ৩২ এ যরদও সিপাসরি রচরকৎসপা সসবপা সক স্ীকৃরত সদয়পা �য় 
রন তপািপি ও অনুসচ্ছদ ৩২ যরদ বথ্যপাপক ভপাসব রবসলিষণ কিপা �য় তপা�সল সদখপা যপাসব রচরকৎসপা সসবপাি সপাসথ জীবন 
িক্পা বপা জীবন ধপািসনি একরে শরক্তশপালী সম্কভি িসয়সে। রচরকৎসপা অবস�লপা �সল সংরবধপাসনি অনুসচ্ছদ ১০২ 
অনুযপায়ী উচ্চ আদপালসত রিে অথবপা জনস্পাসথভি সমপাকদেমপা কিপা সযসত পপাসি।

বনরতক রবষয়সমূ� পযভিপাসলপাচনপাি জনথ্য করমরে গিন: রচরকৎসপা সকন্দ্র বনরতক রবষয়সমূ� পযভিপাসলপাচনপাি জনথ্য করমরে 
থপাকসব। �পাসপপাতপাসলি বনরতকতপাি রনয়ম কপানুন সমূ� করমরে নজি িপাখসব। তসব এই করমরে রচরকৎসপা সকসন্দ্র 
বনরতক রবষসয়  চূেপান্ত রসধেপান্ত গ্�ণ বপা কতৃভিত্ব কিপাি উসদেসশথ্য নয়। এই করমরে দক্তপাবৃরধে, স�সযপারগতপা  ও অবস্পাি 
উন্নয়সন একরে উপসদষ্পাি মত কপাজ কিসব। তপাসদি মূল ভূরমকপা �সলপা রনরদভিষ্ �পাসপপাতপাসলি রনয়ম নীরত সমূস�ি 
বপাস্বপায়সন স�পায়তপা কিপা এবং রলিরনকপাল বনরতকতপা সম্সকভি কমভিীসদি রশরক্ত কিপা এবং কমভিীসদি উপি বনরতক 
রবষসয় ত্বেপাবধপায়কসদি স�সযপারগতপা কিপা।

উপসং�পাি: একজন আধুরনক স্পাস্থ্যকমভিীি সপশপাদপারিত্ব ও রবসৃ্ত রদগন্ত থপাকসত �সব। সিপাগীি প্ররত তপাি মসনপাসযপাগী 
ও সসৌ�পাদভিথ্যপূণভি  সপশপাদপারিসত্বি সিল রদক। সিপাগীিপা যপাসত ডপাক্তপািসদি প্রকৃত মূলথ্যপায়ন কিসত পপাসি সস জনথ্য সিপাগীি 
সসবপাি মপাসনি সপাসভভিি বথ্যবস্পা থপাকপা উরচত। এি িসল সকসল রনসজি যশ-খথ্যপারত অেুে িপাখপাি জনথ্য সিপাগীসক সসিপা 
সসবপা প্রদপান কিপায় সসচষ্ থপাকসব। অনথ্যপানথ্য সপশপায় সযমন ভপাসলপা আসে, খপািপাপ আসে, সতমরন স্পাস্থ্য সসবপাও এি 
বথ্যরতক্রম নয়। সিপাগী একজন মপানুষ যপাি মযভিপাদপাসবপাধ আসে, আসে অসনক সমৌরলক অরধকপাি। সুতিপাং রচরকৎসক ও 
রচরকৎসপাসংরলিষ্ বথ্যরক্ত শুধু সংরবধপান ও সদসশি আইন সমসনই চলসবন নপা, আন্তজভিপারতকভপাসব স্ীকৃত বনরতক 
মপানদণ্গুসলপাও রতরন সপশপাদপারিসত্বি সবলপায় প্রসয়পাগ কসি রসধেপান্ত সনসবন। এভপাসব একজন রচরকৎসক রনসজি মযভিপাদপা 
ও সিপাগীি মযভিপাদপা সমুন্নত িপাখসত পপাসিন। সপশপায় গুণগত প্ররশক্ণ ও দক্তপা অজভিসনি পপাশপাপপারশ সসই প্ররশক্ণলব্ধ 
জ্ঞপান বনরতকভপাসব কপাসজ লপাগপাসনপাি প্রবণতপাই সপশপাদপারিত্ব। এক সময়  বপাংলপাসদসশি মসতপা যুক্তিপাস্রেি রচরকৎসকিপাও 
অননরতক কপাজ কিসতন। রকন্তু ওই সদসশ সিপাগীিপা এখন রচরকৎসকসদি মূলথ্যপায়ন কসিন। রনিসপক্ প্ররতষ্পান 
ডপাক্তপািসদি পপািিিসমন্স সদসখ ক্রমপানুসপাি তপারলকপা বতরি ও তপা প্রকপাশ কসি। সিপাগীি রচরকৎসপায় অবস�লপাি 
অরভসযপাগ প্রমপারণত �সল সমপােপা অসঙ্কি আরথভিক জরিমপানপা ও অসনক সময় ডপাক্তপাি লপাইসসন্স স্রগত কিপা �য়। 
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বপাংলপাসদসশি প্রপায় ১৭ সকপারে মপানুষসদি রচরকৎসপাসসবপা সদওয়পাি জনথ্য আমপাসদি সদসশি স্পাস্থ্য খপাসতি বথ্যবস্পাপনপাি 
রচরেেপা সকমন? সযখপাসন রববে স্পাস্থ্য সংস্পা বলসে, রচরকৎসপা খপাসত ১৫ শতপাংশ অথভি বিপাদে থপাকপা উরচত। সসখপাসন 
আমপাসদি সদসশ বিপাদে থপাসক মপারে ৫ দশরমক ৩ শতপাংশ। রবধপায় সবরকেুি গুনগতমপান ও সপশপাদপারিত্ব ও বনরতক 
রবধপান সমূ� পপালসন রবদথ্যমপান রসমপাবধেতপা অরতক্রম কিপা জরুিী।
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