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পটভূরম : 
সংক্র়ামক হর়াগ, য়া হ ়াোঁয়ার্চ হর়াগ ন়ার্মও পডরডচত য়া ভ়াইর়ার্সর ক়ারর্ে  র্য থ়ার্ক ত়া স র্জই 
 ডির্য পর্ি ব়া ম ়াম়াডরর আক়ার ধ়ারে কর্র  ়াসপ়াত়ালগুডলর্ত হর়াগীর্ের ডভর্ির ক়ারে  র্য 
উঠর্ত প়ার্র, য়ার ফর্ল প্রচুর সংখ্য়ায মতুৃয, অসসু্থত়া এবং আম়ার্ের দেনডিন ক়াজকর্মে ব়াধ়া সডৃি 
 র্ত প়ার্র। শ়ারীডরক সিন্ধ, েডূিত ব়া পচ়া খ়্াব়ার, দেড ক তরল, বস্তু, ব়াযুব়াড ত শ্বসন অথব়া 
মশ়ার মত হভক্টর প্র়ােীর ম়াধযর্ম ভ়াইর়াস  ডির্য পর্ি। হয সকল সংক্র়ামক হর়াগ ডবর্শিভ়ার্ব 
সংক্র়ামক ত়ার্ক কখ্নও কখ্নও হ ়াোঁয়ার্চ বল়া  য য়া ডকন়া স র্জই অসসু্থ বযডির স়ার্থ হয়াগ়ার্য়াগ 
ব়া ত়ার হের্ র রসক্ষরর্ের ম়াধযর্ম  ডির্য পর্ি। ভ়াইর়াস একটি হ ়াট অঞ্চল (ম ়াম়াডর) জরু্ি 
 ডির্য পির্ত প়ার্র অথব়া ত়া  ডির্য পির্ত প়ার্র ডবসৃ্তত অঞ্চর্ল (হেশবয়াপী ব়া পডৃথবীবয়াপী)। 
 

সংিামক ররাগ ছরিয়ে পিা প্ররিয়রাি করুন: 
 

 প্র়াযই ডনর্জর  ়াত স়াব়ান এবং জল ডের্য ধরু্য হফলনু অথব়া বযব ়ার করুন অয়ালর্ক়া ল যিু 
(60-95%)  ়াত হধ়ায়ার সয়াডনট়াইজ়ার। 

  ়াোঁডচ ব়া ক়াডশর সময টিস ুক়াগজ ডের্য মখু্ হের্ক ডনন। 
 যডে হকউ অসসু্থ  ন তর্ব ত়াোঁর ক়া  হথর্ক যতট়া সম্ভব েরূ্র থ়াকুন। 
 আপডন যডে অসসু্থ  ন তর্ব কমেস্থল ব়া ডবেয়ালর্য ন়া ডগর্য ব়াডির্তই থ়াকুন। 

সংিামক ররাগগুরির দীর্যয়মোদী প্রভায়বর জনয প্রস্তুরি: 
 

 
 হপ্রসডক্রপশন  ়াি়া হয ওিধুগুর্ল়া প়াওয়া য়ায হযমন বযথ়া উপশমক়ারী, হপর্টর অসখু্ স়ার়ার্ন়ার, 

সডেে এবং ক়াডশর ওিধু এবং ডভট়াডমন এই ধরর্ের ওিধুগুর্ল়া ডনর্জর ক়ার্  র়াখ়্া প্রর্য়াজন। 
 পডরব ন বযবস্থ়া ডবডিত ব়া অনপুলব্ধ  র্ত প়ার্র। ব়ার্র ব়ার্র ডগর্য প্রর্য়াজনীয ডজডনসগুডল সংগ্র  

কর়ার পডরকল্পন়া করুন। 
 জরুরী অবস্থ়ার জনয অন্তত েইু সপ্ত়ার্ র মত অ-পচনশীল খ়্াব়ার এবং পডরষ্ক়ার প়ানীয জন সঞ্চয 

করুন। 
 আপন়ার ডনর্য়াগকতে ়ার স়ার্থ হয়াগ়ার্য়াগ বযবস্থ়া সিন্ধীয সম্ভ়াবন়াগুডল ডনর্য আর্ল়াচন়া করুন। 
 আপডন যডে ক়াজ করর্ত ন়া প়ার্রন অথব়া হয হক়াম্প়াডনর স়ার্থ ক়াজ কর্রন ত়া যডে 

স়ামডযকভ়ার্ব বন্ধ  র্য য়ায তর্ব আপন়ার আর্যর সম্ভ়াবয ক্ষডতর জনয পডরকল্পন়া করুন।  
 হর়াগ  ডির্য পি়া আটক়ার্ত এবং অনযর়া য়ার্ত অসসু্থ  র্য ন়া পর্িন ত়া আটক়ার্ত ডবেয়ালয বন্ধ 

কর়া  র্ত প়ার্র ত়ার জনয প্রস্তুত থ়াকুন।  
 ব়াডির্ত বর্স য়ার্ত আপন়ার ব়াচ্চ়া পি়াশুন়ার ক়াজ এবং অনশুীলন করর্ত প়ার্র ত়ার জনয 

পডরকল্পন়া করুন। পি়াশুন়ার উপকরে, যথ়া বই, ডবেয়ালর্যর স়ামগ্রী এবং ডশক্ষ়াগত কডম্পউট়ার 
ক়াযে়াবলী এবং চলডচ্চত্রগুডল ডনর্জর ক়ার্  র়াখ্নু। 

 আপর্িট এবং সপু়াডরর্শর জনয হরডিও অথব়া েরূেশের্নর উপর নজর র়াখ্নু। 
 

 


