েকািভড-19 �িতেরােধর জনয্ আেবদন
1. েকািভড-19 মূ লত �াসি�য়াজিনত �পেলেটর মাধয্েম ছড়ায়। ভাইরাসিট �েশর্র মাধয্েমও ছড়ােত পাের।
2. েকািভড-19-এর সবেচেয় সাধারণ ল�েণর মেধয্ রেয়েছ �র, অ�ি�েবাধ, শকেনা কািশ এবং �াসক�। অনয্ানয্ ল�েণর মেধয্ আেছ
নাকব�, মাথাবয্থা, কনজা�িটভাইিটস, গলা খু শখু শ, ডায়িরয়া, �াদ বা গ� না পাওয়া, �েক র্াশ বা পােয়র ও হােতর আঙুেলর
িববণর্তা।
3. িকছু মানু ষ সং�িমত হেলও খু ব কম বা অিনিদর্ � ল�ণ থােক। িব� �া�য্ সং�ার মেত, 20% েকেস �াসক�-সহ গরুতর অসু �তা
সৃ ি� হেত পাের।
4. বয়� মানু ষ বা অনয্ানয্ েরাগ (হাইপারেটনশন, হাটর্ বা ফু সফু েসর সমসয্া, ডায়ােবিটস, বা কয্া�ার)-যু � বয্ি�েদর ে�ে� অব�া
গরুতর হওয়ার ঝুঁ িক থােক।
5. সব সময় বয্ি�গত ও পািরপাি�র্ক পির��তা বজায় রাখা সং�মেণর িবরুে� বাঁচা ও েগাি� সং�মণ েরােধর জনয্ অতয্� গরু�পূ ণ।র্
6. সাধারণ মানু ষেক িকছু �ণ পের পের হাত পির�ার করা উিচত, িবেশষত মু খ, নাক বা েচাখ পির�ার করার আেগ, সাধারেণর বয্বহৃত
জায়গা েযমন েরিলং বা দরজার হাতল েছাঁয়ার পের বা কািশ বা হাঁিচর পের হােত �াসয�িনগর্ত পদাথর্ েলেগ যাওয়ার পর।
7. সাধারণ মানু ষেক বাইের েবেরােনা, সামািজক েযাগােযাগ ও বাইের খাওয়া এিড়েয় যাওয়া উিচত। বাইের যাওয়ার �েয়াজন পড়েল
সািজর্কাল মা� পের এবং হাত পির�ার েরেখ যাওয়া উিচত।
8. গৃ েহর পািরপাি�র্ক পির��তার জনয্ সাধারণ মানু ষেক িনকাশীবয্ব�া িঠকঠাক বজায় রাখা উিচত, িনয়িমত ে�ন
আউটেলটগিলেত(ইউ-�য্াপগিল) জল ঢালা উিচত এবং ে�ন আউটেলটগিল বয্বহৃত না হেল েসগিল েঢেক রাখা উিচত। টয়েলট
বয্বহােরর পর �াশ করার আেগ জীবাণু সং�মণ �িতেরােধর জনয্ টয়েলেটর ঢাকনািট ব� কের েদওয়া উিচত।
9. সরকার “েকািভড-19 িথময্ািটক ওেয়বসাইট” (www.coronavirus.gov.hk) নােম একিট ওেয়বসাইট ল� কেরেছ েযখােন সাধারণ
মানু েষর েবাঝার সু িবধার জনয্ েকািভড-19 সং�মণ িবষেয় সা�িতক আপেডট ও �া�য্িবষয়ক উপেদশ েদওয়া হে�।
10. জািতগত সংখয্ালঘু েদর সা�িতক আপেডট লােভর সু িবধার জনয্ ওেয়বসাইেটর মূ ল িবষয়গিল নয়িট আলাদা আলাদা ভাষায় অনু বাদ
করা হেয়েছ।
11. েকািভড-19 অিতমারী দমেন চলু ন আমরা একসােথ �িতেরাধ গেড় তুিল।

