
আমরা িসংেহলথ ,থেক এেসিছ এবং 

আপনােক সহেযািগতা 
করার জন/ইআমরা

এেসিছ

কেরানাভাইরাস (COVID-19) এক ধরেনর ভাইরাস, এ6 নতুন এবং মারা:ক িবপ;নক

আপনার কাছাকািছ যিদ ,কানআ5া6 ব7ি8 থােক তাহেল সহেজই এ<অন7েদর মােঝ
ছিড়েয় পড়েব।
িযিন সং5িমত িতিন নাও জানেত পােরন ,য িতিন সং5িমত। 
তারা হঁািচ বা কািশর মাধ7েম আপনার ,ভতের ভাইরাস সং5িমত করেত পাের।
অথবা, আপিন যিদ এমন িকছু IশJ কেরন যা তারা IশJ কেরেছ অথবা তার উপর হঁািচ বা
কািশ িদেয়েছ।
আপনার গলা ব7থা, Mর, কািশ, সNদO ডায়িরয়া ইত7ািদ হেত পাের।
তাহেল আপনার িনঃRাস িনেত অসুিবধা হেত পাের।
আপনােক  অবশ7ই হাসপাতােল িচিকৎসা িনেত হেব , না িনেল খুবUিত হেয় যােব।



িনরাপেদ থাকার জন/ ৫ 6
করণীয় িবষয়

িনরাপদ দরূD বজায় রাখুন
সবাই যােত িনরাপেদ থাকেত পাের।
অন7 ব7ি8 ,থেক কমপেU 2 িমটার দেূর থাকুন।

িকছুFণ পর পর হাত Gধৗত করIন
জীবাণু যােতআপনার মুেখ সং5িমত হেত না পাের
(অত:পরআপনার শরীের)। কমপেU ২০ ,সেক\ ধের সাবান ও 
পািন িদেয় হাত ধুেত হেব।

আপনার চািরপাশ পিরLার রাখুন
যােত জীবাণু আপনার কােছ এেসআপনােকআ5া6 করেত না পাের।
সব ময়লা-আবজJ না স]ক িবেন ,ফলুন এবং ব_ রাখুন।

আপিন যখন Gকাথাও যােNন মাO 
পের Gবর হউন
অন7েদর কাছ ,থেক ভাইরােস আ5া6 হওয়া ,ঠকােত এটাই 
উaম পbা।

Gসায়াব পরীFা করেত ডাRারেক 
সহায়তা করIন, যিদ Sেয়াজন হয়।
কারণ ভালভােব পরীUা করার এ<ই ,সরা উপায়।



Gকন আপিন অবশ/ই মাO
ব/বহার করেবন এবং দরূD 

বজায় রাখেবন

যারা ১-২ িমটােরর মেধ/ থাকেল Gকািভড - ১৯ ভাইরাস তােদর এক জেনর
কাছ ,থেক সহেজ অন7জেনর মেধ7 ছিড়েয় পড়েত পাের।

যখন ,কান সং5িমত ব/িR কািশ বা হঁািচ Gদয় তখন তা ,থেক ,য জলীয়
কণা ,বর হয় তা Rাস cRােসর মাধ7েম cবািহত হয়।

এই জলীয় কণাdেলাআপনার মুখ বা নােক চেল আসেত পাের যিদ আপিন 
কাছাকািছ থােকন  অথবা আপিন যখন Rাস িনেeন তখন আপনার 
কাছাকািছ বাতােস এ<আেছ।

আপিন ,টিবেলর উপর, fসOিড়, িলফট এর ,বাতাম বা অন7 ,কানও িকছু যােত
ভাইরাস রেয়েছ তা IশJ করার পরআপনার িনেজর মুখ, নাক বা  ,চাখdিল 
IশJ কেরও ,কািভড -১৯ ভাইরাস iারা আ5া6 হেত পােরন।



আপনার যিদ গলা ব7থা, Mর, কািশ, সNদO ডায়িরয়া থােক,

Gসায়াব পরীFার 
জন/ আসুন

িচিকৎসক বা নাসJ আপনার নাক, গলা বা থুতু ,থেক পরীFার জন/ 6সু/র 
নমুনা ,নেবন।
Gকািভড -১৯ ভাইরাস স\কভােব সনাR করার জন/আমরা িবেশষ পরীUা 
কের থািক।
২ িদেনর মেধ/ পরীUার ফলাফল িদেয় থািক।

যিদ ফলাফল Gনিতবাচক (েনেগ6ভ) হয়
তাহেলআমরা আবার পযJেবUণ করব।আমরা পরবতীk েত আরও একবার 
পরীUা করেত পাির সব িকছু ]ক আেছ িক না তা িনিlত করার জন7।

যিদ ফলাফল ইিতবাচক (পেজ6ভ) হয়
আপনার িজিনসপm nত dিছেয় িনন - ,ফান, চাজJ ার, ওয়াকJ  পাস, cসাধন 
সামoী, ব7ি8গত ,পাশাক , জায়নামাজ ইত7ািদ।
যিদ দরকার হয় আমরা আপনার িচিকpসা এমনিক হাসপাতােল িনেয় 
যাওয়ার ব7বqা করেবা।
আমরা আপনােক ,সখােন কাপড় এবং খাবার সরবরাহ করব। 
আমরা আপনােদরেক িসrাপুিরয়ানেদর মেতাই ভাল মােনর ,সবা cদান করেবা।

িচ^া করেবন না
,কািভড -১৯ এর সােথ সsNকOত আপনার হাসপাতােলর যাবতীয় ব7য় িসrাপুর সরকার 
cদান করেব।
আপনার িনেয়াগকতJ া িনয়িমতভােব আপনােক ,বতন cদান করেব।
আপিন আপনার চাকির/কাজ হারােবন না।
যত nত সtবআপনােক সুq করার জন7আমরাআমােদর সেবJাu ,চvা করব!


