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কররোনোভোইরোস ররোগ 2019 সম্পরকে প্রোয়শই জিজ্ঞোসো করো প্রশ্ন (COVID-19) 

28 এপ্রপ্রল 2022 

1.নরভলসংক্রোমকররোগকী? 

নভেল োইরাস ররাগ একটি সংক্রামক ররাগ যা একটি মানব জনভগাষ্ঠীভে নেুনোভব উপস্থিে 

হভেভে। এটি রকানও সংক্রামক এভজন্ট রযমন োইরাস বযাকভিস্থরো বা পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট হভে 

পাভর যা মানুভের জনসংখ্যার প্রাক-স্থবদ্যমান অনাক্রমযো কম বা রনই। এটির ফভল মৃেুয এবং 

স্থবস্থেন্ন েীব্রোর দু্ব বলোর পস্থরণস্থে হভে পাভর এবং রিকসই সম্প্রদ্াভের প্রাদু্েবাব হভে পাভর বা 

মহামারী হভে পাভর। 

2.  নরভলকররোনোভোইরোসকী? 

কভরানাোইরাস হভলা প্রাণী এবং মানব উেে রেভেই খ্ুুঁভজ পাওো োইরাভসর একটি বহৃৎ 

পস্থরবার। স্থকেু মানুেভক সংক্রাস্থমে কভর এবং সাধারণ ঠান্ডা রেভক মধয-পূব ব শ্বাসেন্ত্র স্থসভরাম 

(MERS) এবং গুরুের েীব্র শ্বাসেন্ত্র স্থসভরাম (SARS) এর মভো আরও মারাত্মক ররাগ পয বন্ত 

অসুিোর কারণ হে। 

3.  কররোনোভোইরোসররোগ 2019 (COVID-19) কী? 

"কভরানাোইরাস ররাগ 2019 (COVID-19)" হল নেুন কভরানা োইরাস “SARS-CoV-2”-এর দ্বারা 

উৎপন্ন ররাগ। 

4.  COVID-19 এরলক্ষণগুপ্রলকীকী? 

COVID-19-এর সবভেভে সাধারণ লেণগুস্থল হল জ্বর, শুকভনা কাস্থি এবং ক্লাস্থন্ত। অনয 

লেণগুস্থলর মভধয রভেভে স্বাদ্ ও গন্ধ না োকা, নাক বন্ধ, কনজাংটিোইটিস, গলা খ্ারাপ, 

মাোবযো, রপস্থি বা গা ুঁভি বযো, স্থিন য বাি, বস্থম বস্থম োব বা বস্থম করা, ডােস্থরো, িীে িীে োব বা 

মাোভ ারা। স্থকেু বযক্তি খ্ুব হালকা বা স্থনস্থব বভিে লেণ অনুেব করভে পাভর, আবার অভনভক খ্ুব 

েীব্র লেণ অনুেব করভে পাভর রযমন শ্বাসকষ্ট, বুক বযো বা সংিেোব। 

জটিলোর গুস্থলর মভধয রভেভে শ্বাসযভন্ত্রর রফস্থলওর, অযাস্থকউি ররসস্থপভরিস্থর স্থডসভেস 

স্থসনভরাম(ARDS), রসপস্থসস ও রসপটিক িক, থ্রমভবাএমভবাস্থলজম, এবং/বা মাস্থি-অগ বান 

রফস্থলওর যার মভধয রভেভে হৃৎস্থপণ্ড, স্থলোর বা স্থকডস্থনর আ াে। বেি মানুে এবং অনযানয 

রমস্থডকাল সমসযা (রযমন হাইপারভিনিন, হৃদ্স্থপণ্ড ও ফুসফুভসর সমসযা, ডাোভবটিস, স্েূলো 

বা কযান্সার)-যুি মানুেভদ্র গুরুের অসুিোর রবস্থি ঝুুঁ স্থক রভেভে। স্থরভপািব রভেভে রয COVID-

19 আক্রান্ত স্থিশু এবং স্থকভিার-স্থকভিারীরা একটি স্থবরল স্থকন্তু গুরুের অবিার স্থবকাি  িাভে 



 

পাভর যা স্থিশুভদ্র মভধয মাস্থিস্থসভেম ইনফ্ল্যাভমিস্থর স্থসনভরাম (MIS-C), নাভম পস্থরস্থেে, যা 

পস্থরোস্থলে কভর- অঙ্গ বযে বো এবং িক। 

বেি বযক্তিরা এবং যাভদ্র অন্তস্থন বস্থহে স্থেস্থকৎসা সমসযা রভেভে (ভযমন উচ্চ রিোপ, হািব এবং 

ফুসফুভসর সমসযা, ডাোভবটিস, স্েূলো বা কযান্সার) োভদ্র গুরুের অসুিোর ঝুুঁ স্থক রবস্থি। 

স্থবশ্ব স্বািয সংিার (WHO) েেয অনুসাভর, প্রাে 10-20% মানুে ক্লাস্থন্ত, শ্বাসকষ্ট এবং স্নােস্থবক 

লেণ সহ COVID-19 এর মধয ও দ্ী বভমোদ্ী প্রোবগুস্থল অনুেব করভে পাভর। WHO-এর মভে, 

এই প্রোবগুস্থল সক্তিস্থলেোভব "রপাে COVID-19 অবিা" বা "লং COVID" নাভম পস্থরস্থেে। যস্থদ্ও 

এটি এখ্নও স্পষ্ট নে রয লেণগুস্থল কেেণ িােী হভে পাভর, বেবমান গভবেণা পরামি ব রদ্ে রয 

ররাগীরা সমভের সাভে উন্নস্থে করভে পাভর। 

5.  COVID-19 সংক্রমণকরোরপদ্ধপ্রিটিকী? 

সংক্রমভণর পদ্ধস্থের মভধয রভেভে ররসস্থপভরিস্থর রপভলি, দ্সূ্থেে পষৃ্ঠ বা বস্তুর সংস্পি ব, স্বল্প-

পস্থরসভরর অযাভরাসল বা স্বল্প-পস্থরসভরর বােুবাস্থহে সংক্রমণ। খ্ারাপ বােুেলােল এবং/অেবা 

জনাকীণ ব ইনভডার রসটিংভসও োইরাস েডাভে পাভর। 

6.অণ্ডস্ফুিন সময়কোল প্রক? COVID-19 এর িনয এটি কি প্রিন? 

“অণ্ডস্ফুিন সমেকাল” বলভে ররাভগর লেণ রদ্খ্া রদ্ওো এবং োইরাসটি ধরার মভধযর 

সমেকালভক বুঝাে। ইনস্থকউভবিন স্থপস্থরেভডর রবস্থিরোগ আনুমাস্থনক 1 রেভক 14 স্থদ্ভনর মভধয, 

এবং স্থকেু রেস্থরভেন্ট, রযমন Omicronরেস্থরভেভন্টর ইনস্থকউভবিন স্থপস্থরেড প্রাে 3 স্থদ্ভনরও কম 

হভে পাভর। 

7.  COVID-19 এরপ্রিপ্রকৎসো কী? 

স্থেস্থকৎসার মভধয সহােক রেরাস্থপ, লেণীে স্থেস্থকৎসা, অযাস্থন্টোইরাল এভজন্ট এবং েীনা ওেুধ 

অন্তেুবি রভেভে। 

8.  COVID-19 এরিনযমৃিযযরহোরপ্রকখুবরবপ্রশ? 

অনুগ্রহ কভর পডুন"স্থরভপািব করা মৃেুযর রেভে অিােী রডিা স্থবভেেণ":. 

COVID-19 েযাকস্থসনগুস্থল মানুেভক COVID-19 ররাগ রেভক রো করভে কায বকর, স্থবভিে কভর 

গুরুের অসুিো এবং মেুৃয। 

অনযস্থদ্ভক, উেেগুরুেরেীব্রশ্বাসযন্ত্রস্থসভরাম (SARS) এবংমধযপ্রাভেযরশ্বাসযভন্ত্ররস্থসভরাম (MERS) 

কভরানাোইরাসদ্বারাসৃষ্টশ্বাসেভন্ত্ররভরাগ।প্রেমটিরমৃেুযরহারপ্রাে 9.6%, 

েভবপভররটিরহারএকেৃেীোংিোস্থডভেযাে। 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/death_analysis.pdf


 

9.  COVID-19 এর িনয কী রকোন লক্ষন থোকরব নো? ররোগীরো কী রোস্তোয় হঠোি মোরো 

যোরব? 

COVID-19 এইভরাভগরলেণগুস্থলরমভধযরভেভেজ্বর, অসুিো, শুকভনাকাস্থিএবংশ্বাসকষ্ট। স্থকেু 

মানুভের শুধু মাইল্ড অেবা নন-রস্পস্থসস্থফক লেণ রযমন শ্বাস স্থনভে অসুস্থবধা , বুভক বযাো অেবা 

কনস্থফউিন। শ্বাসকভষ্টর লেণগুস্থল উপস্থিস্থে োকভল, একটি অভরাপোভরর মুভখ্াি পরুন, িুভল 

কাজ করা বা ক্লাভস পডা রেভক স্থবরে োকুন, জনাকীণ ব জােগাে যাওো এবং োৎেস্থণকোভব 

স্থেস্থকৎসার পরামি ব রনওোর রেষ্টা করুন। 

10.  আবহোওয়ো উষ্ণ হরয় রগরল প্রক COVID-19 স্বিঃস্ফূিেভোরব অিৃশয হরয় যোরব? 

একটি সমীোে রদ্খ্া রগভে রয কভরানাোইরাসগুস্থল সাধারণে শুকভনা পস্থরভবভি কম 

োপমাোে দ্ী বকাল রবুঁভে োভক এবং দ্ী বকাল সক্তক্রে োভক। 

11.  COVID-19 প্রকভোরবপ্রপ্রিররোধকরোযোয়? 

COVID-19 েযাকস্থসভনিন 

 COVID-19 েযাকস্থসনগুস্থলমানুেভক COVID-19 ররাগ স্থকেু গুরুের অসুখ্ ও মৃেুয 

রেভকবা ুঁোভেকায বকর। 

 COVID-19-এ জনস্বাভিযর সাস্থব বক প্রস্থেক্তক্রোে েযাকস্থসভনিন একটি অনযেম িুল। নন-

ফাম বাস্থসউটিকযাল ইন্টারভেনিন(NPIs)-এর পািাপাস্থি েযাকস্থসভনিন োইরাভসর স্থবরুভদ্ধ 

সভব বাচ্চ সুরো স্থদ্ভে সাহাযয করভব। 

 COVID-19 েযাকস্থসন রদ্ওোর পভরও সামাক্তজক দ্রূত্ব, হাে পস্থরষ্কার রাখ্া এবং 

জনসমভে মাি পডার মভো NPI-গুস্থল োলু রাখ্ার প্রভোজন রভেভে যাভে সংক্রমভণর 

ঝুুঁ স্থক কমাভনা যাে। েযাকস্থসন রননস্থন এমন বযক্তিভদ্র পািাপাস্থি েযাকস্থসন রনওো 

বযক্তিভদ্রও NPI-গুস্থল অনুসরণ করভে হভব। 

 COVID-19 েযাকস্থসভনিভনর স্থবিদ্ েভেযর জনয COVID-19 েযাকস্থসভনিন রপ্রাগ্রাভমর 

স্থেমযাটিক ওভেবসাইি রদ্খ্ুন: www.covidvaccine.gov.hk 

 

স্বািয স্থবস্থধ 

জনসাধারণভক অনুভরাধ করা হভে রয োরা রযভনা বাইভর স্থগভে খ্াবাভরর জমাভেে বা অনযানয 

জমাভেভের মভো সামাক্তজক ক্তক্রোকলাভপ অংিগ্রহন না কভর এবং যোসম্ভব অনযানয বযক্তির 

সাভে সামাক্তজক দ্রূত্ব বজাে রাভখ্ন। 

সম্প্রদ্াভে এই ররাভগর স্থবস্তার প্রস্থেভরাভধর জনয সব বদ্া কভঠারোভব বযক্তিগে এবং পস্থরভবিগে 

স্বািযস্থবস্থধ বজাে রাখ্াই বযক্তিগে সুরোর োস্থবকাটঠ: 

● অসুিবযক্তিভদ্রশ্বাসেভন্ত্ররোইরাসসংক্রমণভরাধকরভে োভলা স্থফি হওো 

সাক্তজবকযালমািবযবহারকায বকরী।লেণজস্থনেভরাগীভদ্রজনয (হালকালেণোকভলও) 

োভলা স্থফি হওো সাক্তজবকযালমািপরাউস্থেে। 

http://www.covidvaccine.gov.hk/


 

● জনপস্থরবহন রনওোর সমে বা জনাকীণ ব িাভন োকার সমে একটি সারক্তজকযাল মাি 

পরুন। মুভখ্াি পরার আভগ এবং পভর মুভে রফলার সাভে হাভের স্বািযকরো সহ 

সটঠকোভব একটি মাি বযবহার করা জরুস্থর। 

● হাে রধাোর আভগ আপনার রোখ্, মুখ্ এবং নাক স্পি ব করা এস্থডভে েলুন; 

●  ন  ন হাে স্বািযকরন সম্পাদ্ন করুন, স্থবভিেে কারও মুখ্, নাক বা রোখ্ স্পি ব করার 

আভগ; খ্াওোর আভগ; িেভলি বযবহাভরর পভড, হযান্ডরাইলস বা দ্রজার নক স্থহসাভব 

জনসাধারভণর ইনেভলিনগুস্থলর স্পি ব করার পভর; বা যখ্ন কাস্থি হা ুঁস্থে রদ্ওোর পভর শ্বাস 

প্রশ্বাভসর দ্বারা হাে দ্সূ্থেে হভল। 

● হা ুঁস্থে বা কাস্থির সমে আপনার মুখ্ এবং নাক টিসুয রপপার স্থদ্ভে রেভক রাখ্ুন। মেলাযুি 

টিসুযগুস্থলভক একিু আবজবনার বাভে রফভল স্থদ্ন, োরপর হাে োল কভর ধুভে রফলুন। 

● েরল সাবান এবং পাস্থন স্থদ্ভে হাে ধুভে স্থনন এবং কমপভে 20 রসভকভন্ডর জনয  েুন। 

োরপর পাস্থন স্থদ্ভে ধুভে রফলুন এবং একটি স্থনষ্পস্থিভযাগয কাগভজর রোোভল স্থদ্ভে শুস্থকভে 

স্থনন। হাে পস্থরষ্কার করার পর আবার সরাসস্থর পাস্থনর কলটিভক স্পি ব করা যাভব না 

(উদ্াহরণস্বরূপ, কলটি বন্ধ করার আভগ একটি কাগভজর রোোভল বযবহার করা)। যস্থদ্ হাে 

রধাোর সুভযাগ না োভক বা যখ্ন হাভে দৃ্িযমান মেলা না োভক েভব 70রেভক 80%  

অযালভকাহল স্থেস্থিক হযারাভবর সাহাভযয হাভের স্বািযকরো স্থনক্তিে করভে হভব স্থবকল্প 

স্থহভসভব। 

● িেভলি বযবহার করার পভর, জীবাণু েডাভনা এডাভে ফ্ল্াি করার আভগ িেভলভিরস্থলড 

নাস্থমভে রাখ্ুন।এবং 

● শ্বাসকভষ্টর লেণগুস্থল োকার সমে, একটি সারক্তজকযাল মুভখ্াি পরুন, িুভল কাজ বা 

ক্লাভস অংি রনওো রেভক স্থবরে োকুন, জনাকীণ ব জােগাে যাওো এবং অস্থবলভে 

স্থেস্থকৎসার পরামি ব রনোর রেষ্টা করুন। 

● োল গহৃমধযি বােুেলােল বজাে রাখ্া; 

● প্রস্থে সপ্তাভহ অন্তে একবার 1 ইন 99 পােলা গহৃিাস্থলর স্থিভের মভধয ( 5.25% রসাস্থডোম 

হাইভপাভক্লারাইিযুি 990 স্থমস্থল জভলর সাভে 10 স্থমস্থল স্থিে রমিাভনা) স্থদ্ভে 15 - 30 

স্থমস্থনভির জনয ররভখ্ স্থদ্ন এবং োরপভর জল স্থদ্ভে ধুভে রফলুন৷ ধােব পভৃষ্ঠর জনয, 70% 

অযালভকাহল স্থদ্ভে জীবাণুমুি করুন; 

● যস্থদ্ িানগুস্থল ররসস্থপভরিস্থর রসক্তক্রিন, বস্থম বা মলমূে দ্বারা দ্সূ্থেে হে, োহভল দৃ্িযমান 

বস্তু পস্থরষ্কার করার জনয িক্তিিালী রিােক স্থডসভপাভজবল রোোভল বযবহার করুন। 

োরপর উপযুি জীবাণুনািক স্থদ্ভে পষৃ্ঠ এবং পাশ্ব ববেী এলাকা জীবাণুমুি করুন। 

ননভমিাস্থলক পভৃষ্ঠর জনয, 1 ইন 49 পােলা গহৃিাস্থলর স্থিে স্থদ্ভে জীবাণুমুি করুন (490 

স্থমস্থল জভলর সাভে 5.25% রসাস্থডোম হাইভপাভক্লারাইি দ্রবণযুি 10 স্থমস্থল গৃহিস্থলর স্থিভের 

স্থমশ্রণ), 15 - 30 স্থমস্থনভির জনয ররভখ্ স্থদ্ন এবং োরপভর জল স্থদ্ভে ধুভে রফলুন৷ ধােব 

পভৃষ্ঠর জনয, 70% অযালভকাহল স্থদ্ভে জীবাণুমুি করুন; 



 

● ররভনজ পাইপগুস্থল সটঠকোভব এবং স্থনেস্থমেোভব বজাে রাখ্ুন (সপ্তাভহ প্রাে একবার) 

পস্থরভবিগে স্বািযস্থবস্থধ স্থনক্তিে করভে প্রস্থেটি ররন আউিভলভি (ইউ-েযাপ) প্রাে আধা 

স্থলিার জল োলুন; 

● োল িরীভরর প্রস্থেভরাধ গভড েুলুন এবং স্বািযকর জীবনধারা বজাে রাখ্ুন। এটি সুেম 

খ্াদ্য, স্থনেস্থমে বযাোম এবং পয বাপ্ত স্থবশ্রাভমর মাধযভম অজবন করা রযভে পাভর। 

● ধূমপান করভবন না এবং অযালভকাহল রসবন এস্থডভে েলুন। 

12. হংকংরয়র বোইরর ভ্রমরনর সময় রকোন প্রপ্রিররোধকমূলক বযবস্থো গ্রহণ করো উটঠি?  

জনগণভদ্রহংকংভেরবাইভরঅপ্রভোজনীেভ্রমণএডাভেদৃ্ঢ়োভববলাহভে।স্বািযপরামি বগুভলা 

গ্রহণকরাউস্থেেঃ 

 COVID-19 ররাভগর স্থবরুভদ্ধ কায বকরোভব সুরোর জনয সব বভিে সুপাস্থরি অনুযােী 

ভ্রমভণর আভগ সমূ্পণ ব COVID-19 টিকাদ্ান করুন (COVID-19 টিকাদ্াভনর স্থবিদ্ 

স্থববরভণর জনয, অনুগ্রহ কভর COVID-19 টিকাদ্ান কম বসূস্থের স্থবেেস্থেস্থিক ওভেবসাইি 

রদ্খ্ুন: www.covidvaccine.gov.hk); 

 জনাকীণ ব িাভন যাওো এস্থডভে েলুন এবং যেদ্রূ সম্ভব অনয রলাভকভদ্র সাভে যোযে 

সামাক্তজক দ্রূত্ব বজাে রাখ্ুন; 

 একটি সাক্তজবকযাল মাি পরুন এবং সব বদ্া কভঠার বযক্তিগে এবং হাভের স্বািযস্থবস্থধ বজাে 

রাখ্ুন ন; 

  ন হাভের স্বািযস্থবস্থধ সম্পাদ্ন করুন, েরল সাবান এবং জল স্থদ্ভে হাে ধুভে স্থনন এবং 

কমপভে 20 রসভকভন্ডর জনয  েুন, োরপর জল স্থদ্ভে ধুভে রফলুন এবং একটি 

স্থনষ্পস্থিভযাগয কাগভজর রোোভল স্থদ্ভে শুস্থকভে স্থনন; যস্থদ্ হাে রধাোর সুস্থবধা পাওো না 

যাে, বা যখ্ন হাে দৃ্িযমানোভব রনাংরা না হে, 70 রেভক 80% অযালভকাহল-স্থেস্থিক 

হযান্ডরাব স্থদ্ভে হাে পস্থরষ্কার করা একটি কায বকর স্থবকল্প; 

 খ্াদ্য স্থনরাপিা এবং স্বািযস্থবস্থধ রমভন েলুন রযমন দু্ধ, স্থডম এবং মাংস সহ কা ুঁো বা কম 

রান্না করা প্রাণীজ পণয খ্াওো এস্থডভে েলুন, অেবা এমন খ্াবার যা পশুর স্থনঃসরণ, মলমূে 

 (ভযমন প্রাাব) বা দ্সূ্থেে পণয দ্বারা দ্সূ্থেে হভে পাভর, যস্থদ্ না রসগুস্থল সটঠকোভব করা হে। 

রান্না করা, ধুভে বা রখ্াসা োডাভনা; 

 আপস্থন যস্থদ্ হংকংভের বাইভর অসুি রবাধ কভরন, স্থবভিে কভর যস্থদ্ আপস্থন শ্বাসকভষ্টর 

উপসগ বগুস্থল অনুেব কভরন, একটি সাক্তজবকযাল মাি পরুন এবং একবাভর ডািাভরর 

পরামি ব স্থনন; এবং 



 

 হংকংভে স্থফভর আসার পভর যস্থদ্ জ্বর বা অনযানয লেণগুভলা অনুেব কভরন, োডাোস্থড 

একজন ডািাভরর সাভে পরামি ব স্থনন এবং সাম্প্রস্থেক ভ্রমভনর স্থবেভে ডািারভক অবস্থহে 

করুন এবং ররাভগর স্থবস্তার ররাভধ সহােো করার জনয সাক্তজবকযাল মাি বযবহার করুন। 

13.  একটি মোরের কোি প্রক? 

মাি েরলএবংবডকণারভফা ুঁিাগুস্থলরজনযএকটি বাধা সৃটষ্টকভর।সাক্তজবকযালমাি (মুভখ্াি) 

হলএকধরভণরভফসমািযাসাধারনেবযবহৃেহে।রবস্থিরোগঅভরাপোভররমুভখ্ািগুস্থলএকটিস্থেন-

স্তরনকিাগ্রহণকভরযারমভধযএকটিবাস্থহযকেরল –প্রস্থেভরাধকস্তরঅন্তেুবিোভক, 

একটিমাঝাস্থরস্তরজীবানগুস্থলরপ্রস্থেবন্ধকএবংএকটিঅেযন্তরীণআদ্রবো-

রিােণকারীস্তরঅন্তেুবিকভর।উপভররফাংিনবযেীেমািবাঞ্ছনীেনেকারণএটিশ্বাসপ্রশ্বাভসরভফা ুঁ

িাদ্বারাসংক্রাস্থমে।সংক্রামকভরাগগুস্থলরস্থবরুভদ্ধপয বাপ্তসুরোপ্রদ্ানকরভেপাভরনা।ফা ুঁক োডা 

নাক, মুখ্ এবং স্থেবুক পুভরাপুস্থর রেভক রাখ্ার জনয উপযুি মাপ রবভে স্থনন। প্রান্ত রেভক 

বাোভসর ফুভিা কস্থমভে মুভখ্র সাভে োভলাোভব সীল করুন। 

সাক্তজবকযাল মাি পরার জনয সাধারণ স্থবেেগুস্থলর মভধয রভেভেঃ  

● স্থনভজভকরোকরারজনযশ্বাসপ্রশ্বাভসরসংক্রমভনবযক্তিরযত্নভনওোরসমে; বা 

ররসস্থপভরিস্থর ররাগগুস্থলর জনযস্থপকভমৌসুভমহাসপাোলবাস্থক্লস্থনকপস্থরদ্ি বন; 

● অভনযরমভধযসংক্রমভণরস্থবস্তারভরাধকরভেশ্বাসপ্রশ্বাভসরলেণগুস্থলোকারসমে, 

রযমন:জ্বর, সস্থদ্ব, কাস্থিবাহা ুঁস্থে। 

14. র োিবোচ্চোরোপ্রকমোেপররিপোররব? 

উপযুিমাভিরআকারস্থনব বােনকরুন।স্থিশুসন্তাভনরজনযস্থনভদ্বস্থিেস্থহসাভবমাপস্থনব বােনকরুনঃ 

 2 বেভরর কম বেসী বাচ্চাভদ্র েদ্ারস্থকর বযবিা োডা রফস মাি (সাক্তজবকযাল মাি এবং 

কাপভডর মুভখ্র আোদ্ন সহ) বাঞ্ছনীে নে। 

 নবজােক এবং 2 বেভরর কম বেসী বাচ্চাভদ্র রেভে মাি সটঠকোভব বযবহার না করা 

হভল শ্বাসভরাধ অেবা অনযানয স্বািয ঝুুঁ স্থকর সম্ভাবনা োভক। এোডাও রোি বাচ্চারা োভদ্র 

মাি স্পি ব করভে বা িানভে োইভব যা সংক্রমভণর সম্ভাবনা বাস্থডভে রোভল। 

 স্থপোমাোভদ্রপরামি বভদ্ওোহভেস্থিশুএবংভোিবাচ্চাভদ্রযোসম্ভববাস্থডভেোকভেস্থদ্নএ

বংোভদ্রঅপ্রভোজনীেসামাক্তজকজমাভেেবাভখ্লারমাভঠস্থনভেযাওোএস্থডভেেলুন।যস্থদ্বাই

ররযাওোরদ্রকারহেেভবকমস্থেভডরজােগাভবভেস্থননএবংস্থিশুএবংঅনযানযমানুভেরমভধয

সামাক্তজকদ্রূত্ববজােরাখ্ারকোমভনরাখ্ভবনএবংোরপাভিরক্তজস্থনসগুভলাস্পি বকরাভেভক

স্থবরেোকুন ও স্পি ব করার োৎেস্থণক পভর হযান্ড হাইক্তজন বজাে রাখ্ুন। 



 

 রোি বাচ্চাভদ্র পস্থরোলনা করার েত্ত্বাবধােকরা আভগ োভদ্র স্থনজস্ব স্বািযস্থবস্থধ স্থনক্তিে 

করা উস্থেে। আপনার স্থিশুভক খ্াওোভনার সমে আপনার হাে পস্থরষ্কার রাখ্ুন এবং মাি 

পস্থরধান। 

15.  মুরখোশ পড়ো  োড়ো শ্বোস নোলীর সংক্রমণ ররোরধর অনযোনয কী কী বযবস্থো ররয়র ?  

মুভখ্াি পডা োডাও স্থনম্নস্থলস্থখ্ে প্রস্থেভরাধমূলক বযবিাগুস্থলর উপর রজার রদ্ওো উস্থেেঃ 

 হাভেরস্বািযস্থবস্থধহলভরাভগরস্থবস্তারহ্রাভসরএকমােগুরুত্বপূণ বপদ্ভেপ।জনগভণরসদ্

সযভদ্রহাভেরস্বািযকরনযোযেোভবএবং ন নকরাউস্থেেস্থবভিেেভোখ্, 

নাকএবংমুখ্স্পি বকরারআভগ;খ্াবার খ্াওো বা প্রস্তুে করার আভগ; িেভলি বযবহার 

করার পভর; যখ্ন হাে ররসস্থপভরিস্থর স্থসভক্রিন দ্বারা দ্সূ্থেে হেস্থন, রযমন কাস্থি বা 

হা ুঁস্থের পভর; এবং পাবস্থলক ইনেভলিন বা সরঞ্জাম স্পি ব করার পভর, রযমন 

এসভকভলির হযারাইল, স্থলফি স্থনেন্ত্রণ, পযাভনল বা দ্রজার নব। 

● রিএবংভদ্ভহরেরলভেভকোরাদৃ্িযমাননষ্টহভেযাওোরবাসম্ভবেদ্সূ্থেেহভলোভদ্র

েরলসাবানএবংপাস্থনস্থদ্ভেহােভধাোরপরামি বভদ্ওোহে।যখ্নহাভেদৃ্িযমানোভবম

েলাোভকনা, েখ্নোভদ্র70ভেভক80% 

অযালভকাহলস্থেস্থিকহযান্ডরবস্থদ্ভেপস্থরষ্কারকরাযাে; 

● শ্বাভসরস্থিষ্টাোরএবংকাস্থিিালীনোবজােরাখ্া; 

● অসুিহভলবাস্থডভেইোকুনএবংঅভনযরসাভেভযাগাভযাগকস্থমভেস্থদ্ন; 

● সক্রমভণরসম্ভাবযউৎসভেভকদ্ভূরোকুন :  এবং আক্রান্ত বযক্তিভদ্র সংস্পি ব এস্থডভে 

েলুনঅপ্রভোজনীে সামাক্তজক রযাগাভযাগ হ্রাস কভর এবং জনাকীণ ব িাভন যাওো 

এস্থডভে েলুন বা যখ্নই সম্ভব েখ্ন োকার দদ্ বয কস্থমভে স্থদ্ন, স্থবভিে কভর 

সংক্রমণ-সম্পস্থকবে জটিলোর উচ্চ ঝুুঁ স্থকভে োকা বযক্তিভদ্র জনয, রযমন গেববেী 

মস্থহলা বা দ্ী বিােী ররাভগ আক্রান্ত বযক্তিভদ্র জনয। 

 

16. পোপ্রন এবং িরল সোবোন প্রিরয় হোি পপ্ররষ্কোর করোর পরর পোপ্রনর কল কীভোরব বন্ধ করো 

উপ্রিি? 

হাে পস্থরষ্কার হভে রগভল সরাসস্থর আবার পাস্থনর কলটি স্পি ব করভবন না। উদ্াহরণস্বরূপ, কলটি 

বন্ধ করার আভগ রকান কাগভজর রোোভল স্থদ্ভে কলটিভক আবেৃ কভর স্থনন। 



 

17.  যপ্রি পোপ্রন এবং িরল সোবোন নো থোরক িোহরল প্রক আপ্রম এর পপ্ররবরিে অযোলরকোহল-

প্রভপ্রিক হযোন্ডরব বযবহোর কররি পোপ্রর? 

যস্থদ্ আপনার হাভে দৃ্িযমানোভব মেলা না োভক েভব আপস্থন 70 রেভক 80% অযালভকাহল 

স্থেস্থিক হযন্ডরব বযবহার করভে পাভরন। এটি কায বকরোভব হাভের মভধয সংক্রামক ররাভগর ক্রস 

সংক্রমভরাধ করভে পাভর। অযালভকাহল-স্থেস্থিক হযান্ডরব বযবহাভরর মভধয হাে  েবার রকৌিলটি 

হাে রধাোর মভোই। আপনার হাভের সমস্ত পষৃ্ঠভক োকভে পয বাপ্ত পস্থরমাভণ অযালভকাহল 

স্থেস্থিক হযান্ডরব প্রাে 3 রেভক 5 স্থমস্থল বযবহার করুন। আমরা আমাভদ্র োলুভে, োরপভর হাভের 

স্থপেভন, আংগুভলর স্থপেভন, োেস, আঙু্গভলর পরামি বগুস্থল এবং োরপভর কস্থি  স্থে। আপনার 

হাে শুকাভনার আগ পয বন্ত কমপভে 20 রসভকভন্ডর জনয  েুন। অযালভকাহল আপনার হাভে 

শুস্থকভে স্থনন, কাগভজর রোোভল স্থদ্ভে মুভে রফলভবন না। বযবহাভরর আভগ অযালভকাহল-স্থেস্থিক 

হযন্ডরভবর রমোদ্ রিে হওোর োস্থরখ্টি পরীো কভর রদ্খ্ুন। 

18.  কোপ্রশরআিোরনপ্রবপ্রধকী? 

হা ুঁস্থে বা কাস্থির সমে টিসুয রপপার স্থদ্ভে আপনার মুখ্ এবং নাকটি রেভক রাখ্ুন। মেলাযুি 

টিসুযগুস্থলভক একটি স্থলড আবজবনার বাভে রফভল স্থদ্ন, োরপর হাে োল কভর ধুভে রফলুন। টিসুয 

রপপার না পাওো রগভল আপস্থন স্থনভজর িাউজ বা উপভরর হাো স্থদ্ভে আপনার মুখ্ এবং নাক 

রেভক রাখ্ভে পাভরন। 

19.  প্রনষ্কোশনপোইপগুরলোসটঠকভোরববিোয়রোখোএবংপ্রনয়প্রমি U-

ট্র্যোপগুপ্রলপূরণকরোগুরুত্বপূণ েরকন? 

U-েযাপগুস্থল স্থনষ্কািন বযবিাে দু্গ বন্ধযুি এবং অস্বািযকর পদ্াে বগুস্থল (বযাকভিস্থরো এবং োইরাস 

সহ) বসবাভসর অঞ্চভল প্রভবি রেভক স্থবরে রাভখ্। ে্রুটিযুি বা শুকভনা U-েযাপগুস্থল এই 

গুরুত্বপূণ ব ফাংিনটিভক অস্বীকার করভে পাভর। 

প্রস্থে ররভনর আউিভলভি প্রস্থে সপ্তাভহ আধ স্থলিার পাস্থন োলুন। েদ্বযেীে, একজনভক স্থনেস্থমে 

োভদ্র স্থনকািী পাইপ, U-েযাপ্স এবং সযাস্থনিাস্থর স্থফিংগুস্থল পস্থরদ্ি বন করভে হভব এবং েস্থে 

পাওো রগভল োৎেস্থনক রমরামভের বযবিা করা উস্থেে।  

20. ওরিোনপ্রনবীিনপ্রককোয েকরহরিপোরর? 

ওভজাভনর দ্বারা রোখ্ এবং শ্বাসনালীর জ্বালা সৃটষ্ট হে। দ্ী বশ্বাস রনো হভল এর দ্বারা ফুসফুভসর 

গুরুের েস্থেও হভে পাভর। 

 জনসাধারভণর স্বাভিযর মান বজাে রাখ্ভে পাভর না এমন  নভত্বর গভৃহর স্থেেভরর বাোভস 

ওভজান প্রভোগ করা হভল ো কায বকরোভব োইরাস, বযাকটিস্থরো, ো ুঁে বা অনযানয দজস্থবক 

দ্েূকভক অপসারণ করভে পাভর না। 



 

21. রভোক্তোরিরখোিযপযোরকজিংপ্রকসযোপ্রনিোইিকরোউপ্রিি? 

ফুড পযাভকক্তজংভে নভেল কভরানোইরাস োকার ঝুুঁ স্থক খ্ুবই কম। প্রকৃেপভে, জীবাণুদ্বারা দ্সূ্থেে 

হাে সংক্রামক োইরাসভক এক িান রেভক অনয িান এমনস্থক অনয একজভনর িরীভর িানান্তর 

করভে পভরােোভব গুরুত্বপূণ ব েূস্থমকা পালন কভর। খ্াবার পযাভকক্তজংভের পস্থরবভেব স্থনস্থদ্বষ্ট 

জােগার অেযাস্থধক স্পি বকৃে িানসমূভহ সংস্পভি ব সংক্রমণ হওোর সম্ভাবনা রবস্থি োভক রযমন, 

দ্রজার হযান্ডল, িস্থপং েস্থলর হযান্ডল এবং িযাপ কল - অস্থধক রলাভকভদ্র দ্বারা স্পি ব করা িান 

দ্সূ্থেে হওোর ঝুুঁ স্থক েে রবস্থি। অেএব, এখ্নও প্রভোজভন অযালভকাহল-স্থেস্থিক ওোইপ বা রে 

জােীে সাধারণ জীবাণুনািক দ্বারা খ্াবার পযাভকক্তজং গুভলাভক জীবাণুমুি করার স্থবকল্প স্থহভসভব 

মুস্থদ্ রদ্াকান রেভক বাস্থড স্থফভর এবং রকনা পণয প্রক্তক্রো এবং সংরেণ করার পভর স্থবভিেে রোখ্, 

নাক এবং মুখ্ স্পি ব করার আভগ োলোভব হাে ধুভে রনওো আরও গুরুত্বপূণ ব। 

জীবাণুমুি করা হভব স্থকনা ো লেয করার স্থবেে: 

 জীবাণুনািক (i) SARS-CoV-2 এর স্থবরুভদ্ধ কায বকর প্রমাস্থণে হওো উস্থেে; (ii) 

পযাভকক্তজং উপাদ্াভনর সাভে সামঞ্জসযপূণ ব; (iii) প্রস্তুেকারভকর সুপাস্থরি অনুযােী 

বযবহৃে। 

 পযাভকক্তজং পস্থরষ্কার এবং জীবাণুমুি করার পভর হাভের স্বািযস্থবস্থধ সম্পাদ্ন করুন। 

22. িীবোণুনোশক বযবহোর করোর সময় কী রখয়োল রোখরবন? 

জীবাণুনািক এবং প্রাসস্থঙ্গক সরঞ্জাম সটঠকোভব বযবহার করা উস্থেে। অনুপযুি বযবহার 

প্রস্থেকূল স্বািয প্রোব এবং পস্থরভবি দ্েূণ হভে পাভর ।  

জীবাণুনািক এবং প্রাসস্থঙ্গক সরঞ্জামগুস্থল স্থনরাপভদ্ এবং কায বকরোভব পস্থরোলনা এবং বযবহার 

করা হে ো স্থনক্তিে করভে প্রস্তুেকারভকর স্থনভদ্বিাবলী অনুসরণ করুন। অযাস্থিভকিন এবং 

স্থনরাপিা সম্পভকব েভেযর প্রস্থে স্থবভিে মভনাভযাগ স্থদ্ন, রযমন প্রস্তাস্থবে বযবহার,  নত্ব এবং 

রযাগাভযাভগর সমে,আইভিম এবংজীবাণুনািক, পভণযর স্থিস্থেিীলো, স্থবপদ্ সেকবো, রোভরজ 

পদ্ধস্থে এবং পণয বযবহার করার সমে প্রভোজনীে বযক্তিগে সুরোমূলক সরঞ্জাভমর সাভে 

সামঞ্জসযপূণ ব পষৃ্ঠেল। জীবাণুনািক স্থিশু এবং রপাো প্রাণীর নাগাভলর বাইভর রাখ্ুন।দু্ বিনা 

এডাভে, স্থবস্থেন্ন রলভবল সহ অনযানয পাভে জীবাণুনািক োলভবন না। 

জীবাণুনািক এবং প্রাসস্থঙ্গক সরঞ্জাভমর অনুপযিু বযবহার স্বাভিযর প্রস্থেকূল প্রোভবর স্থদ্ভক 

স্থনভে রযভে পাভর বযবহারকারীভদ্র কাভে । জীবাণুনািক দ্বারা সৃষ্ট প্রস্থেকূল স্বািয প্রোব স্থবস্থেন্ন 

কারভণর উপর স্থনেবরিীল, রযমন জীবাণুনািভকর রাসােস্থনক উপাদ্ান, এেভপাজাভরর সমেকাল 

এবং  নত্ব, এেভপাজাভরর পে, স্বেন্ত্র স্বাভিযর অবিা এবং পস্থরভবিগে অবিা। সাধারণোভব, 

জীবাণুনািভকর সরাসস্থর সংস্পভি ব রোখ্, ত্বক এবং শ্বাস নালীর জ্বালা হভে পাভর। শ্বাস রনওো 

হভল এটি ফুসফুভস প্রোব রফলভে পাভর, বা এমনস্থক মারাত্মক যস্থদ্ েুলোভব বযবহার করা হে. 



 

জীবাণুনািক বযবহার করার সমে োভলা বােুেলােল রাখ্ুন। 

জীবাণুনািকযুি রলাভকভদ্র রে করার পরামি ব রদ্ওো হে না। এই অেযাস েস্থেকারক হভে 

পাভর স্বাভিযর জভনযএবং একজন সংক্রাস্থমে বযক্তির োইরাস েডাভনার েমো হ্রাস করভব না। 

ইনভডার রস্পসগুস্থলভে, রে করার মাধযভম পস্থরভবিগে পষৃ্ঠগুস্থলভে জীবাণুনািকগুস্থলর স্থনেস্থমে 

প্রভোভগর সুপাস্থরি করা হে না কারণ এটি সরাসস্থর রে অঞ্চভলর বাইভর দ্েূকগুস্থল অপসারণ 

করভে অকায বকর এবং রোখ্, শ্বাসকষ্ট এবং ত্বভকর জ্বালা এবং অনযানয স্থবোি প্রোব সৃটষ্ট করভে 

পাভর। যস্থদ্ জীবাণুনািক প্রভোগ করভে হে েভব এগুস্থল একটি কাপভডর মাধযভম বা মুো উস্থেে 

যা জীবাণুনািকটিভে স্থেক্তজভে রাখ্া হে। 

 

 

 


