করেনাভাইরােসর সােথ স

িকত শ াবলীর ব াখ া

কেরানাভাইরাস
কেরানাভাইরাসেক কািভড-১৯ ও বলা হয়। কািভড-১৯ এর অথ হল ‘কেরানাভাইরাস রাগ
২০১৯’।
হাত ধায়া
কেরানাভাইরােসর িব ার িতেরােধ সবাইেক বলা হে য তারা কমপে ২০ সেক পয সাবান
ও পািন িদেয় সচরাচেরর চেয় বশী ঘন ঘন তােদর হাত ধােবন, িবেশষত যখন কউ বাইের থেক
বাসায় িফরেবন। আপনার মুখ হাত িদেয় শ করার চ া করেবন না, ফস কভািরং ব বহার
করেবন এবং আপনার বাসার বাইেরর লাকজন থেক ভােলা দূর বজায় রাখেবন।
সাশ াল িডসটাি ং বা সামািজক দূর
সাশ াল িডসট াি ং হল ‘জায়গা তির কের নওয়া’ এবং আপনার বাসার বাইেরর লাকজেনর
সােথ আপনার িনরাপদ দূর বজায় রাখা। আপনার বাসার বাইেরর অন ান লাকজন থেক
বাইের এবং িভতের য কান ােন ২ িমটার (অথবা ছয় িফট পিরমাণ, য
ায় এক ডাবল
বেডর মত ল া)পিরমাণ দূর বজায় রাখেত হেব।
ফস কভািরং
কেরানাভাইরাস আমােদর নাক ও মুেখর মাধ েম ছড়ােত পাের। এক ফস কভািরং হল এমন এক
িজিনষ য আপনার চহারা ও মুখ ঢেক রােখ এবং এ অন েদর মােঝ সং মেণর িব ার রাধ
কের। এক ফস কভািরং একবার ব বহার করার জন হেয় থােক বা পুনরায় ব বহার করা যেত
পাের। আপিন এক
াফ, বানদানা, ধম য় ব , বা হােত বানােনা কাপড় য আপনার মুেখর
চািরপােশ ভােলা ভােব আটেক থােক স ব বহার করেত পােরন। গণপিরবহন, দাকানপাট ও
সুপারমােকট, ইনেডার শিপং স ার, এবং ব াংক ও িবি ং সাসাই ও পা অিফেস আপনােক
অবশ ই ফস কভািরং ব বহার করেত হেব।
িকছু লাকজেনর উপর ফস কভািরং পরার বাধ বাধকতা নই। এসব লাকজেনর মেধ রেয়েছ
অসু , চলা ফরায় অ ম, এবং িডসএিবিল থাকা লাকজন, িবেশষ কের তারা যিদ ফস কভািরং
ব বহার কেরন তাহেল স তােদরেক মারা ক অসু কের তু লেব বা িবপেদর ঝুঁ িক হেব। এর মেধ
িডেমনিশয়া থাকা লাকজনও অ ভু রেয়েছ। একজন ব ি ফস কভািরং ব বহার করার
বাধ বাধকতার বাইের আেছ িকনা সজন সাধারণত তােদর কােনা মাণ দখােত হেব না তেব
আগ

2020

অেনক লাক তােদর িডসএিবিল র মাণ
ল ািনয়াড।
সােপাট বাবল

প িকছু দখােত চাইেত পােরন যমন একটা ব াজ বা

এক সােপাট বাবল হল আপিন যখন আপনার বাসার বাইেরর অন আেরক বাসার লাকজন
যারা আপনার সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ িমেল যিদ আপিন এক
প তির কেরন বা
তােদর সােথ যাগােযাগ কেরন। িতন ধরেণর সােপাট বাবল রেয়েছ এবং আপিন তােদর সােথ
কীভােব দখা সা াৎ করেত পারেবন স সং া িনেদশনা সরকারী ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
িভ িভ বাসার সেবা ৬ জেনর এক
েপর সােথ আপিন বাসার বাইের য কােনা ােন
দখা করা চািলেয় যেত পারেবন।
একক একজন া বয় লােকর বাসা বলেত এমন একজন া বয় েক বুঝায় িযিন একাকী
বা ১৮ বছেরর কম বয়সী তার উপর িনভরশীল বা ােদর িনেয় থােকন। তারা অন আেরক
বাসার লাকজেনর সােথ সােপাট বাবল তির করা অব াহত রাখেত পারেবন।
এছাড়া আপিন ২ বাসার লাকজেনর সােথ এক
েপ য কান ােন দখা সা াৎ করেত
পারেবন- স ব ি গত পযােয় বা জনসাধারেণর ব ব ত ােন বা বাইের যখােনই হাক না
কন। িতবার দখা সা ােতর সময় একই বাসার লাকজন হেত হেব এমন কান কথা নই।
আপনার সােপাট বাবেলর মেধ অ ভু
য কাউেক এক বাসার লাক িহসােব ধরা হয়।
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●

●

ব ি গত সুর া সর াম (িপ িপ ই)
ব ি গত সুর া সর াম (িপ িপ ই) হল অেনক ধরেণর সর াম য েলা পশাজীবী কম রা ব বহার
কেরন যােত কের কােরা সং েষ আসার ঝুঁ িক াস পায় এবং তােদর দনি ন কােজর সময়
পেলেটর সং মণ াস পায়। হলথ কয়ারার ও সাশ াল কয়ারার কম েদর জন িপিপই এর
ব াপাের সুিনিদ এক িনেদশনা রেয়েছ। পিরবােরর লাকজনেদরেক বা ব ু বা বেদরেক যারা
িবনা পয়সায় পিরচযা কের থােকন তােদর জন িপিপই পরার পরামশ দয়া হয়না যিদ িকনা
তােদরেক একজন া সবা দানকারী পশাজীবী, যমন একজন িজিপ বা নাস স ব বহার
করেত না বেলন।
সলফ আইেসােলশন
সলফ আইেসােলশেনর মােন হল আপনার যিদ কেরানাভাইরােসর কােনা উপসগ থােক তাহেল
আপিন বাসােত থাকেবন এবং অন লাকেদর থেক দূর বজায় রাখেবন। কেরানাভাইরােসর
উপসগ িনেয় আপিন অসু তা বাধ করেল আপনােক অবশ ই ১০ িদেনর জন বাসােত থাকেত হেব।
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এ এমন এক সািভস য লাকজেনর কেরানাভাইরাস ত পরী া এবং কউ কেরানাভাইরােস
আ া কােরা সং েষ এেসেছন িকনা স
স করার জন এই পিরেষবা এন এইচ এস িনেয়
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এেসেছ যােত কের এধরেণর ব ি রা িনেদশনা মেন চলেত পােরন এবং বাসায় সলফ আইেসােলশেন
যেত পােরন। এ েক অেনক সময় ‘ক া
িসং’ ও বলা হয়।

িশি ং
অেনক লাকজন এত বশী রােগ আ া য তারা যিদ কেরানাভাইরােস আ া হন তাহেল তােদর
অসু হেয় পড়ার উ ঝুঁ িক রেয়েছ। িশি ং এর মাধ েম এ েক সুর া দান করা যায়। িশি ং
মােন হল অন ান লাকজেনর সােথ যাগােযাগ সীিমত করা। আপনােক যিদ িশি ং এ থাকেত হয়
তাহেল আপনার ডা ার ইিতমেধ আপনােক িচ িলেখ স জািনেয় িদেয়েছন। তেব, আগামী ১লা
আগ থেক অিধকাংশ লাকজেনর জন িশি ং ব কের দয়া হেয়েছ।
অিধকাংশ লাকজন যারা িশি ং এ িছেলন তারা এখন সকেলর জন েযাজ সাধারণ পরামশ েলা
মেন চলেত পােরন যার মেধ রেয়েছ হাত ধায়া, দাকানপাট এবং অন ান সীমাব
ােন মুখ
ঢেক রাখা এবং আপনার ও অন আেরকজেনর ব ি র মেধ ২ িমটার দূর বজায় রাখা (৬ ফু ট বা
এক ডাবল বেডর সাইেজর সম পিরমাণ জায়গা)।
কেরানাভাইরােসর সং মণ আ া হেল উ ঝুঁ িকেত থাকা তািলকার লাকজনেদর মেধ
িডেমনিশয়া থাকা লাকেদরেক অ ভু করা হয়িন। তেব, তথ মােণ দখা যায় য িডেমনিশয়া
থাকা লাকজন কেরানাভাইরােস আ া হবার উ ঝুঁ িকেত রেয়েছন। এর কারণ হেত পাের য
িডেমনিশয়া থাকা িকছু লাকজন হয়ত িনরাপেদ থাকা সং া তথ বুেঝন না। িডেমনিশয়া থাকা
অেনক লাকজন কয়ার হােম বসবাস কেরন য তােদরেক আরও ঝুঁ িকেত ফেল দয়।
আরও তেথ র জন অনু হ পূবক কেরানাভাইরােসর ব াপাের সরকােরর িনেদশনা
https://www.gov.uk/coronavirus এ
 ।
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দখুন

