(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine - Bengali Version)

বাধ্যতামূলক হ াম হকাযারেন্টাইরেে অধ্ীে বযক্তিে জেয সংক্রমণ নেযন্ত্রণ পোমর্ শ
ক. হকাযাোেটাইরেে সময সম্পূণ পৃ
শ থক স্থারে/অবস্থায থাকুে।
খ. পনেবারেে অেযােয সদরসযে সারথ ঘনেষ্ঠ সংস্পর্ হথরক
শ
নবেত থাকুে।
গ. পনেবারেে অেযােয সদসযরদে সারথ বযক্তিগত ক্তজনেস এবং খাবাে ভাগ করে খারবে ো।
ঘ. যনদ অেয হলারকে সারথ বসবাস করেে তরব উভযই আবদ্ধ ে এবং পনেবারেে সদসযরদে হকাযারেন্টাইরেে সময
সাক্তজক
শ যাল মাস্ক বযব াে কেরত রব।
ঙ. সংক্রমরণে ঝু ুঁ নক হ্রাস কোে জেয হকাযারেন্টাইে স্থারে হকাে বযক্তিে (উদা েণস্বরূপঃ বন্ধু বা আত্মীযস্বজে
একসারথ ো) প্ররবর্ কো উনিত েয।
ি. ঘে ঘে াত হধ্ৌতকেণ এবং কানর্ে ভদ্রতা হখযাল োখা
ছ. যতদূে সম্ভব একটট ভাল বাযুিলািল আরছ এমে একক ঘরে থাকুে। বান়িে সদসযরদে আলাদা আলাদা ঘরে থাকরত
রব
জ. জাোলা হখালা হেরখ নেক্তিত করুে হয হর্যাে কো জাযগাগুরলারত পযাপ্ত
শ পনেমাে বাযু িলািল কেরছ
ঝ. প্রনতনদে ৯৯ এে সারথ ১ পাতলা ঘরোযা নিি দ্রবণ (৯৯০ নমনল পানেে সারথ ৫.২৫% হসানিযাম াইরপারলাোইট
যুি ১০ নমনল নমনিত নিি নমনর্রয) নদরয ঘরোযা পনেরবর্রক পনেষ্কাে এবং জীবাণুমুি করুে, ১৫-৩০নমনেরটে জেয
হছর়ি নদে এবং তােপরে পানে নদরয ধ্ুরয হেলুে। ধ্াতব পৃরষ্ঠে জেয ৭০% অযালরকা ল দ্বাো জীবাণুমুি করুে।
ঞ. বাসাে হকাথাও যনদ সনদশ , বনম বা মলমূত্র দ্বাো দূনিত য তরব দৃর্যমাে মযলা পনেষ্কাে কেরত মযলা হর্ািণকােী
নিসরপারজবল হতাযারল বযব াে করুে। তােপরে জীবাণুোর্ক নদরয হসই জাযগা এবং পার্শ্বতী
শ
জাযগাও জীবাণুমুি
করুে। ধ্াতবনব ীে ক্তজনেরসে জেয ৪৯ এ ১ ন রসরব পাতলা ঘরোযা নিি (৫.২৫% াইরপারলাোইট দ্রবণযুি ঘরেে
নিরিে সারথ ১০ নমনল নমিণটটরত ৪৯০ নমনল পানেে সারথ) নদরয ১৫-৩০ নমনেরটে জেয হছর়ি নদে এবং তােপে পানে
নদরয ধ্ুরয হেলুে। ধ্াতব পৃরষ্ঠে জেয ৭০% অযালরকা ল দ্বাো জীবাণুমুি করুে।
ট. যতটা সম্ভব আপোে একাে বযব ারেে জেয টযরলট নেধ্ােণ
শ করুে। যনদ এটট সম্ভব ো য তরব প্রনতবাে বযব ারেে
পরে টযরলট পনেষ্কাে এবং জীবাণুমুি কেরত রব। মলতযারগে পরে ৪৯ এ ১ অেুসারে পাতলা ঘরোযা নিি নদরয টযরলট
পনেষ্কাে এবং জীবাণুমুি করুে। মুখ ধ্ুরয বা দাুঁত ব্রার্ কোে পরে বা থুতু বা লালা দ্বাো দূনিত রল ৪৯ এে মরধ্য ১
অেুসারে নমনিত নিি নদরয ওযানর্ং হবনসেটট পনেষ্কাে এবং জীবাণুমুি করুে।
১. টযরলরটে সটিক বযব াে

(i) যতটা সম্ভব আপোে জেয আলাদা টযরলট নেধ্ােণ
শ করুে।
(ii) জীবাণু সংক্রামে হোরধ্ টযরলরট ফ্ল্যার্ কোে আরগ ঢাকো োনমরয োখুে।
(iii) সবসময টযরলট বযব ারেে পে আপোে াত তেল সাবাে ও পানে নদরয ধ্ুরয নেে।
ি. পনেরবর্গত স্বাস্থযনবনধ্ নেক্তিত কেরত নেকার্ী পাইপগুরলারত (ইউ-ট্র্যাপস) যথাযথভারব এবং নেযনমতভারব (সপ্তার
প্রায একবাে) প্রায অধ্ নলটাে
শ
পানে ঢালরত রব।
ি. যনদ পনেবারেে হকাে সদসয বা বন্ধুবান্ধব বজশয নেষ্পনি কেরত স াযতা কেরত ো পারে তরব আপোে মযলা
সটিকভারব মুন়িরয সেকােী কমীরদে দ্বাো ঘরে ঘরে সংগ্রর নদরয নদে।
ঢ. আপনে যনদ জ্বে এবং তীব্র র্শ্াস প্রর্শ্ারসে লক্ষণগুরলা হদখা যায বা অস্বাস্থয হবাধ্ করেে তরব নেক্তিত করুে হয
আপোে মুরখার্টট সটিকভারব পো রযরছ নক ো; পেবতী বযবস্থাপোে জেয পাবনলক াসপাতারল পোমর্ শ ও বযবস্থা
কোে জেয সরে সরে নিএইি টলাইরে কল করুে।
ণ. যনদ পনেবারেে হকাে সদরসযে জ্বে বা র্শ্াসকরেে লক্ষণ গুরলা হদখা যায তরব তাে একটট সাক্তজক
শ যাল মাস্ক পেরত
রব এবং অনবলরে নিনকৎসা স াযতা হেওযা উনিত।

