
অন্য ল োকেরো অসুস্থ ন্ো

লেখক ও েমপকে ছয় ফুট

েুকর থোেুন্। আপন্োর ঘর

ছোডোর বিষকয় আপন্োর

সম্প্রেোকয়র ন্ীবিগুব েী িো

সন্ধোন্ েরুন্।

১।আপনি যখিই পারেি

বান়িরে থাকুি, নিনকেস্া
যত্ন নিওযা ছা়িা

২। খাবাে খাওযাে বা প্রস্তুে

কোেআরে এবংআপিাে

হাাঁনি, কানি, িাক ফুাঁ করে বা

নকািও পাবনিক জাযোয ঘরুে

নেখাে আরে কমপরে ২০

নসরকরেেজিযআপিাে হাে

সাবাি ওজরি ধুরয নফিুি।

আপবন্ যবে সোিোন্ এিং জ বেকয়

ধুকি ন্ো পোকরন্ িকি েমপকে

৬০% অযো কেোহ যুক্ত হযোন্ড

সযোবন্টোইজোর িযিহোর েরুন্।

৩।আপিাে নিাখ, 
িাক এবং মুখস্পি শ

কো এন়িরয

ভোইরোসটট লিশ বেছু বেন্ ধকর

বেছু পকৃে স্থোয়ী হকি পোকর।

আপবন্ যবে এই পেৃগুব স্পশ শ

েকরন্ এিং আপন্োর ল োখ, ন্োে
িো মুখ স্পশ শেকরন্ িকি আপবন্

সংক্রোবমি হকি পোকরন্।

েমপকে ৭০% অযো কেোহ , িো
ঘকরোয়ো ঘকরোয়ো বি সমোধোন্যুক্ত

অযো কেোহ দ্রিণগুব িযিহোর

েকর লফোন্, েী, টযোিক ট, েরজো
ন্ে, এিং টটবভ বরকমোকটর মকিো
ঘন্ ঘন্ িযিহৃি জজবন্স পবরষ্কোর

েরুন্।

৪। প্রাযিইস্পি শকো

পৃষ্ঠগুনিরক পনেষ্কাে

এবং জীবাণুমুক্ত করে।

িয়স্ক প্রোপ্তিয়স্ক এিং েীঘ শস্থোয়ী

ব বেি্সোযুক্ত লরোগীকের ঝুুঁ বে লিবশ

এিং সুরবেি থোেোর বিষকয়

ব বেৎসেকের সোকথ পরোমশ শেরো

উব ি। অসুস্থ পবরিোকরর সেসযকের

জন্য জরুরী পবরব বিগুব র এেটট

িোব েো তিবর েরুন্ এিং আপন্োর

িোবডকি স্থোন্ বন্ধ শোরণ েরুন্।

বসবিবসর ওকয়িসোইকট বগকয়

অিবহি থোেুন্

৬। কীভারব নিরজে এবং

নপ্রযজিরেে যত্ন নিওযা

যায নস সম্পরকশ ভাবিু।

লেোন্ও সংক্রোবমি িযজক্ত েোবশ

িো অকন্যর েোকছ হো ুঁব লেয়

িখন্ েকরোন্োভোইরোস

প্রোথবমেভোকি লফো ুঁটোগুব র

মোধযকম ছবডকয় পকড।

৫। একটি টিসুয বা

আপিাে কিুই নেরয

কানি এবং হাাঁনি কভাে

করুি বা ঢাকুি।

ব বেি্সো যত্ন লন্ওয়ো ছোডো িোবডকি থোেুন্।

আপন্োর যবে গুরুির  েণ থোকে িকি 911 
ন্ম্বকর ে েরুন্

েমপকে ২০লসকেকন্ডর জন্য সোিোন্ এিং জ 

বেকয়আপন্োর হোি ধুকয় বন্ন্ (িো েমপকে ৬০% 
অযো কেোহ সহ হযোন্ড সযোবন্টোইজোর িযিহোর

েরুন্)

আপন্োর েনু্ই িো হোিো বেকয়আপন্োর েোবশ এিং

হো ুঁব েভোর েরুন্ িো ঢোেুন্

আপন্োর স্থোন্ীয় স্বোস্থয বিভোকগর বসবভবি লেোবভি-
১৯ ওকয়িসোইট, বসবিবস, এিং িোি্ ুএই ও-লি
বগকয় অিবহি থোেুন্

লফোন্ িো বভবিও  যোকটর মোধযকম িনু্ধকের এিং

পবরিোকরর সোকথ সংযুক্ত থোেুন্

নক কো উনিে
অপ্রকয়োজন্ীয় উকেকশয আপন্োর ঘর িযোগ

েরকিন্ ন্ো িো েক েক থোেকিন্ ন্ো

আপন্োর হোকি েোবশ েরকিন্ন্ো

অযো োইেৃি উি্স লথকে িথয সংগ্রহ েরকিন্ ন্ো

িনু্ধরো এিং পবরিোর পবরেশ শন্ েরকিন্ ন্ো েোরণ

আপবন্ একে অপরকে সংক্রমকণর ঝুুঁ বেকি

লফ কি পোকরন্

নক কো উনিে িয
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