
�কািভড এক ধরেণর ভাইরাস  যা  সাধারণ সিদ�  �থেক �� কের ��তর �রাগ
�যমন �মস� ( িমডল ই� �রসিপেরটির   িসে�াম ) এবং সাস�  (িসিভয়ার এিকউট
�রসিপেরটির িসে�াম) ইত�ািদ ফুসফুসজিনত �রােগ আ�া� করেত পাের।

- অস�ু ব�ি�র কািশেত আসা �পেলট বা থতু�র �ারা স�ু ব�ি� সং�িমত হেত পাের
- দরজার  হাতল,িলফেটর �বাতাম বা িসঁিড়র �রিলং ইত�ািদ দিূষত জায়গা �শ� কের
- দিূষত উত্স�িলেক �শ� করার পের িনেজর �চাখ / নাক / কান �শ� কের।

এই সং�মেণর  ল�ণ:

এই ভাইরাস িকভােব ছড়ায়:

কেরানাভাইরাস / �কািভড -১৯



ব�ি�গত �া��িবিধ

যঁােদর  এই ল�ণ�িল আেছ, তঁােদর সব��ণ
সািজ�ক�াল বা ডা�ােরর মা�  পরা  উিচত যােত
অন�রা সং�িমত না হন। যঁারা সং�িমত হনিন,
তঁােদর জন� কাপেড়র  �তরী  �ভতের কাগেজর
আ�র �দওয়া নরমাল মা�ই  যেথ�। ��

লাইেনর কম�, িচিকৎসক এবং িডউ�েত থাকা
কম�েদর জন� সািজ�ক�াল বা ডা�ােরর
মা��িলর সংর�ণ করা �েয়াজন।

আপনার যিদ �র, কািশ এবং �াসক� হয়,
তাহেল অিবলে� ডা�ােরর পরামশ� িনন

িনেজর এবং অন� কারও মেধ�
কমপে� 1 িমটার (3 ফুট) দরূ� বজায়

রাখনু।

সাবান বা অ�ালেকাহল িভি�ক হ�া�
স�ািনটাইজার ব�বহার কের অ�ত  

২০-৩০ �সেক� ধের হাত �ধায়া অভ�াস
ক�ন

ঘন ঘন হাত ধেুত থাকুন

আমরা হাত িদেত অেনক জায়গা �শ�
কের থািক যা দিূষত হেত পাের|  দিূষত
হােত �চাখ, নাক বা মখু �শ� করেল
এই ভাইরাস সং�মণ করেত পাের

�চাখ, নাক এবং মখু �শ� করেবন না

অন� ব�ি�র সােথ  শারীিরক দরূ�
বজায় রাখনু



ব�ি�গত �া��িবিধ

কািশ হওয়ার সময় আপনার মখু
িডসেপােজবল �স�ু িদেয় �ঢেক  রাখনু বা
মা� ব�বহার ক�ন।  কাশার পর ব�ব�ত
মা� বা �স�ু �পপার অিবলে� ডা�িবেন

�ফলনু

মখু �ঢেক রাখনু

�স�ু �পপার না থাকেল িনেজর ভঁাজ
করা কনইু �ত হঁাচ�ন বা কা�ন ।

মখু �ঢেক রাখনু

হাত �মলােনা বা  আিল�ন না কের  সালাম
বা নম�ার জািনেয় অিভবাদন  ক�ন

অন� ব�ি�েক �শ�  করা এিড়েয় চলনু
�যই িজিনস বা  জায়গা�িল ঘনঘন �শ� 
কেরন, �স�িলেক পির�ার এবং জীবাণুম�ু

রাখনু। �যমন �মাবাইল �ফান, পাশ� ,
ইয়ারেফান, কােজর সর�াম  ইত�ািদ।

িনেজর পিরেবশ  পির�� রাখনু



মা� এবং �াভস সব সময় পের থাকুন

ব�ি�গত �িতর�ামলূক সর�াম বা
পােস�ানাল ��ােটি�ভ ইকুইপেম�  

(িপ. িপ. ই)
��াের িন�তম দরূ� বজায় �রেখ কাজ
করার ��ান ক�ন  এবং �সই ��ান

�মেন চলনু

�লআউট �মেন চলনু

আপনার �হলপার এবং সহকম�েদর
সােথ সবসময়  অ�ত ১ িমটার বা ৩

ফুট দরূ� বজায় রাখনু। একসােথ �বশী
মানষু ভীড় করেবন না

চ�ল �বঁেধ রাখনু। হােত আং�/ চ�িড় বা
��সেলট পরেবন না

চ�ল বঁাধা

ফ�া�িরেত কাজ করার  সময় িক িক িনয়ম �মেন
চলেত হেব

দরূ� বজায় রাখনু



�কানও জ�রী পিরি�িতেত নীেচ উি�িখত

�হ�লাইন ন�র�িলেত �যাগােযাগ ক�ন:

rbc@rajeshbheda.com

�কােরানা �হ�লাইন: 16263, 01797011919

বিরশাল: 01936493427

চ��াম: 01712383773

ঢাকা: 01714266843, 01972138530, 01711240390

খুলনা: 01749599797

ময়মনিসংহ: 01730324519

রাজশাহী: 01730324700

রংপুর: 01730324709

িসেলট: 01914300917 


