
ক োভিড-১৯ তথ্য 

সোমোভি  দূরত্ব বিোয় রোখোর পরোমর্শ   

ক োভিড ১৯ ক োধে আলবো টোন কে সবধেধে গুরুত্বপূর্ণ পদধেপ ভনধে পোধ  েো হধলো 

িোধলো স্বোস্থ্যভবভে অনুশীলন   ো।  বোইধ  থো ো োলীন সমধে সোমোভি  দূ ত্ব বিোে ক ধে 

 ভমউভনটি  অনযধদ  সোধথ কেোগোধেোগ   ো,  আপনো  ঝুুঁ ভ   মোধে সহোেেো  ধ ।  

 

সোমোভি  দূরত্ব ভ ?  

• আপনো   োছো োভছ সংস্পধশণ কলো সংেযো সীমোবদ্ধ   ো সোমোভি  দূ ত্ব বিোে 

 োেো  সোধথ িভিে।  

• এটো সোমোভি  ভবভিন্নেো নে। আপনোধ  বোভি  অিযন্তধ  থো ধে হধব নো, েধব 

আপনোধ  কলো িধন  সোধথ  োছো োভছ সংস্পশণ এিোধে হধব।  

• েেের্ আপভন অধনয  কথধ  দূ ত্ব বিোে  োধেন, আপনোধ  আধশপোধশ বো পোধ ণ  

কবিোধে কেধে অনুধে র্ো কদেো হে।  

• কদো োধন, ভেভ ৎসোলধে ও অনযোনয িরু ী েধেোিধন বোইধ  েোন, েধব ভনধি  

এবং অনযোনয বযভি  মোধঝ  মপধে ২ ভমটো  (৬ ফুট) দূ ত্ব বিোে  োেুন। 

• ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হবো  ঝুুঁ ভ   মোধনো  িনয আপভন বোভি কথধ   ম কব  

কহোন। 

ভিফট ভর্ষ্টোচোর 

• উপধে পিো ভিি এিোধে – ভসুঁভি ভদধে েোন বো পধ   ভলফধট  িনয অধপেো  রুন। 

• ভ ছু ভদধে কেধ   োভশ ভদন।  

• কবোেোধম েোপ কদবো  প  আপনো  মুেমণ্ডল স্পশণ   ো এভিধে েলুন। 

• ভলফধট ২-৩ িধন  কবভশ কলো  ওঠো সীমোবদ্ধ  রুন।  

• ভলফট কথধ  কনধম সোবোন বো সযোভনটোইিো  ভদধে হোে েুধে কফলুন।  

করোসোভর ক নো োটো  

• েভদ পোধ ন, অনলোইধন ক নো োটো  রুন ও কডভলিোভ  ভনন।  

• অনলোইন ক নো োটো েভদ নো পোধ ন, েধব কক্রেো  ম থো ো োলীন সমধে বোিো  

  ো  কেষ্টো  রুন (েুব স োধল অথবো  োধে)। 

• করোসোভ  ঝুভি বো  োটণ  মুধছ ভনন, কদো োধন েধবধশ  আধগ ও পধ  হোে সোবোন ভদধে 

েুধে কফলুন বো সযোভনটোইি  বযবহো   রুন। 

• েভদ থোধ , কসলফ কে  আউট বযবহো   রুন। 

গণপভরবহন 

• ভ ছু ভদধে কেধ   োভশ ভদন।  

• কবোেোধম েোপ কদবো  প  আপনো  মুেমণ্ডল স্পশণ   ো এভিধে েলুন। 

• ভনধি  ও অনয েোত্রীধদ  মোধঝ েথোসম্ভব দূ ত্ব বিোে  োেো  কেষ্টো  রুন।  

• কব  হবো  সমে হোে সযোভনটোইি  রুন। 

 

ক োট সোমোভি  িমোয়য়ত 

• ফযোধমলী ভিজিট বো হোউি পোটিণ  সম্ভব হধল স্থ্ভগে  রুন বো িোেুণ েোভল  রুন।  

• েভদ পভ বোধ   সদসয ো েবীর্ নোগভ   বো  কবভশ ঝুুঁ ভ পূর্ণ স্বোস্থ্গে সমসযো থোধ , 

েোহধল বোভেল  রুন।  েো ো ঝুভ ধে আধছন এবং বোভিধে থো ো  ভসদ্ধোন্ত 

ভনধেধছন, কসই ভেেিনধদ  সহোেেো   ো  উপোেগুধলো ভবধবেনো  রুন। 

• আপনো  জ্ব  বো  োভশ হধল ক োধনো িমোধেধে েোধবন নো, এমনভ  লের্গুভল অল্প 

বো হোল ো ঠোণ্ডো সোদৃশযেুি মধন হধলও।  

 

িমোয়য়ত খুব প্রয়য়োিনীয় হয়ি: 

• অভেভথধদ  িনয সযোভনটোইিো   োেুন, আসো  সোধথ সোধথ কেধনো েো ো বযোবহো  

  ধে পোধ ন। 

• িমোধেধে  আধগ ও পধ  কবভশ স্পশণ   ো িোেগোগুধলো লোইসল বো  িীবোরু্নোশ  

ভদধে পভ ষ্কো   রুন। ( দ িো  হোেল, বোভে  সুইে, বোথরুধম   ল, ইেযোভদ )। 

• এ বো  বযোবহো   ধ  কফধল ভদধে হে, এমন থোলো বোটি বযোবহো  ভবধবেনো  রুন। 

 
 
করয়তোরো /  যোয়ফ /  ভফ র্প / ফুড ক োটশ  / পোব 

• িনসমোগমস্থ্ধল িধিো হওেো এভিধে েলুন। 

 

িয় ো হওয়ো প্রয়য়োিন হয়ি:  

• পোনীে, স্নোক্স, েোবো  আধগ ও পধ  হোে সযোভনটোইিো  বযোবহো   রুন। 

• থোলো বোটি  বযোবহো   রুন  ( েোভল হোধে েধ  ভফংগো  ফুড বো সযোন্ডউইে িোেীে েোবো  

েোধবন নো)। 

• অনয মোনুধে  সোধথ ২ ভমটো  দুরুত্ব বিোে  োেুন। 

• ক েোপ, লবর্, মভ ে ইেযোভদ  ভন্ডধমন্ট ভডধস্পন্সো  বযোবহো    ধে নযোপভ ন বযোবহো  

 রুন। 

• কেোলো পোত্র কথধ  ভ ছু েোধবন নো (কেমন -বোদোম,  যোভন্ড)। 

• েোবো  বো পোনীে কশেো   ধ  েোধবন নো। 

• েোবোধ   িনো কট  আউট, ড্রোইি থ্রু বো কডভলিোভ  ভবধবেনো   ধে পোধ ন।
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