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হেল পিরবােরর অন6 সদস6েদর কাছ 9থেক দূের থাকেত হেব,যিদ স<ব হয় 
তাহেল আেলা বাতাস =েবশ কের এরকম একA রBেম একা থাকেত হেব 

এবং কােরা সােথ 9দখা করা যােবনা । 

অসুG ব6ািHর অথবা তার চারপােশর পিরেবেশর সংJেশK আসার পের, খাবার 

Lতির করার আেগ ও পের, খাওয়ার আেগ,বাথরBম ব6বহার করার পের এবং 
=িতবার হাত ময়লা হওয়ার পের  =েত6কবারই পািন ও সাবান িদেয় অথবা  
হাইেPা অ6ালেকাহিলক  তরল িদেয় হাত ভােলাভােব ধS েয় 9ফলেত হেব । 

একবার ব6বহারেযাগ6  কাগেজর 9তায়ােল িদেয়  হাত Vিকেয় িনেত হেব এবং পের 
9ফেল িদেত হেব। যিদ এরকম স<ব না হয়, তাহেল আলাদা 9তায়ােল রাখেত হেব 
এবং িভেজ 9গেল পােW িনেত হেব । 

যিদ আপিন ওয়ান টাইম  Aসু6 ব6বহার  না করা হয়,তাহেল কাপেড়র রBমাল 
A সাবান  অথবা সাধারণ কাপড় 9ধায়ার সাবান  ও পািন িদেয় ধS েয় 9ফলেত 
হেব । 

শরীর িনঃসৃত তরল িবেশষ কের মুখ অথবা _াসযT 9থেক  9বর  হওয়া তরল, 

মল মূেaর সরাসির সংJশK এড়ােত ওয়ান টাইম  হাতেমাজা ব6বহার  করBন ।  

যিদ পিরবােরর 9কান সদস6 তীb _াসযেTর সং%মেনর =াথিমক লcণdিল (eর, 

কািশ, গলা ব6থা এবং _াসকf) 9দখায়, তাহেল  
িনেজর ডাHার, 9মিডেকল গাডK  ( 9গায়াদK া 9মিডকা ) বা ওই অhেলর জন6 9দওয়া 
িনiদjf নাkাের 9যাগােযাগ করেত হেব।  

বাসায় িবি&' অব)ায় থাকা ব,াি-েদর জন,  
এবং তােক 6সবা7দানকারী  পিরবােরর সদস,েদর জন,  

সামািজক  আচরণিবিধ 



অসুG ব6ািHর  9সবা=দানকারীেক সুlােG6র অিধকারী হেত হেব এবং এমন 
9রাগ 9থেক মুH থাকেত হেব যার কারেন সং%িমত হেল তার িনেজর জন6 
িবপদজনক হেত পাের । 

পিরবােরর সদস6েদরেক অন6 রBেম থাকেত হেব অথবা যিদ তা স<ব না হয়, তাহেল 
অসুG 9রাগী 9থেক অ&ত ১ িমটার দূরn বজায় রাখেত হেব এবং আলাদা একটা 
িবছানায় ঘSমােত হেব । 

অসুG ব6ািH 9ক 9সবা=দানকারী  যখন তার সােথ একই রBেম অবGান করেব,  

তখন তােক  মুেখর উপর সাবধােন লাগােনা সাiজjক6াল মাq পের থাকেত 

হেব।যিদ মাqA িনগKত তরেলর কারেন িভেজ বা ময়লা হেয় যায়, তাহেল 9সটা 

সােথ সােথ বদেল 9ফলেত হেব এবং 9সটা সরােনার পর হাত ভােলাভােব ধS েয় 

9ফলেত হেব ।   

অসুG ব6ািHেক 9সবা=দানকারী কািশ বা হঁািচর সময় যতদূর স<ব ওয়ান 
টাইম Aসু6 িদেয় অথবা  ভঁাজ করা  কনুই িদেয়   মুখ ও নাক 9ঢেক 
রাখেত হেব ।সুতরাং হাত ধS েয় 9ফলেত হেব।   

অসুG ব6ািHর সােথ টS থbাশ, িসগােরট, রাtাঘেরর সরuাম, 9তায়ােল, 
িবছানার চাদর ইত6ািদ 9শয়ার করা  যােবনা ।   

অসুG ব6ািHর িবছানার চাদর পাWােনার সময় মাq ব6বহার করেত হেব ।  

6সবা 7দান  

বাসায় িবি&' অব)ায় থাকা ব,াি-েদর জন,  
এবং তােক 6সবা7দানকারী  পিরবােরর সদস,েদর জন, 



পা িদেয় 9খালা যায় এবং দুইটা ব6াগ 9দওয়া ( একটা ব6াগ কেvইনােরর িভতর 
থাকেব, অন6টা 9ফেল িদেত হেব), ময়লা 9ফলার কেvইনার ব6বহার করেত হেব, 
হাতেমাজা,Aসু6 ,মাq এবং অন6ান6 বজK 6 পদাথK 9ফলার জন6  এA অসুG 
ব6ািHর রBেম রাখেত হেব ।  

 ঘেরর িভতর িবিwt অবGায় রাখা হেল cিতকারক িজিনস 9যন জেম না যায় তার 
জন6 সব বজK 6 পদাথK আলাদাভােব রাখা বx করেত হেব। পিরবেতK  9সdেলা অবশ6ই  
অিভt ময়লা 9ফলার কেvইনাের 9ফলেত হেব । 

দূিষত কাপড়েচাপড় হাতেমাজা পের একA ময়লা কাপড় রাখার ব6ােগ রাখেত হেব।
ময়লা কাপড় নাড়াচাড়া করেবন না এবং 9সdেলা 9যন সরাসির শরীর বা পিরেধয় 
9পাশােকর সংJেশK না আেস । 

হাতেমাজা এবং সুরcাকারী 9পাশাক পের (9যমন, yাzেকর অ6া=ন)পের  িবছানার 
পােশর 9ছাট 9টিবল, িবছানার 9{ম এবং অসুG ব6ািHর 9শাওয়ার রBেমর অন6ান6 
আসবাবপেaর উপিরভাগ, টয়েলট এবং বাথরBেমর উপিরতল সাধারণ ঘেরায়া  
জীবাণুনাশক অথবা 9|ািরনযSH ( ি}িচং ) 9যখােন ০.৫%  ভাগ ঘনেnর সি%য় 
9|ািরন অথবা ৭০% অ6ালেকাহল আেছ এমন �ব6 িদেয় িনয়িমতভােব পির�ার 
এবং জীবাণুমুH করেত হেব। 

অসুG ব6ািHর কাপড় 9চাপড় , িবছানার চাদর , 9তায়ােল ইত6ািদ সাধারণ কাপড় 
9ধায়ার সাবান িদেয় ৬০ -৯০ª 9স তাপমাaায় ওয়ািশং 9মিশেন অথবা  সাধারণ 
কাপড় 9ধায়ার সাবান  ও পািন িদেয় হােত ধS েত হেব, এবং 9সdেলা  সাবধানতার 
সােথ Vকােত হেব ।   

পির?ার পির&'তা  

বাসায় িবি&' অব)ায় থাকা ব,াি-েদর জন,  
এবং তােক 6সবা7দানকারী  পিরবােরর সদস,েদর জন, 


