BENGALI/BENGALI

কেরানাভাইরাস )রাগ (COVID-19)
বািড়েত COVID-19 )রাগা/া0 ব1ি2র য4 িকভােব িনেত হেব:
য46দানকারীেদর 6িত উপেদশ

যিদ আপিন এমন )কানও ব1ি2র য4 িনে@ন যার COVID-19 সং/মণ িনণীCত হেয়েছ, তেব
িনেজেক এবং বািড়র অন1েদর এবং তার সােথ আপনার সPদােয়র অন1েদর রJা করার জন1 এই
পরামশKL অনুসরণ করNন।
)যাগােযাগ সীিমত করNন

!ধ# মা& একজন সু- ব/ি1রই য5 6দান করা উিচত।
ট#থ=াশ, ?তায়ােল, িবছানার চাদর, বাসন বা Dবদু/িতন িডভাইসGিলর মেতা ব/ি1গত বIGিল অসু- ব/ি1র সােথ ভাগ
করেবন না।
সKব হেল অসু- ব/ি1র ?থেক আলাদা বাথরNম ব/বহার করNন। যিদ সKব না হয়, তাহেল অসু- ব/ি1O Pাশ করার
আেগ টয়েলেটর ঢাকনাO অবশ/ই বR কের ?দেবন।

িনেজেক রJা করNন
যিদ সKব হয় তেব ?যসব ব/ি1 COVID-19'এর ?থেক GরNতর অসু-তার ঝ#ঁিকেত আেছন, তােদর COVID-19 আUাV
ব/ি1র য5 ?নওয়া উিচত নয়। এেদর অVগXত হল বয়Y ব/ি1রা, দীঘX-ায়ী িচিকৎসার (?যমন, ]দেরাগ, ডায়ােবOস) ি-িত
অথবা 6িতেরাধ ব/ব-ার আেপাসকারীরা
আপনােক যিদ অসু- ব/ি1র 2 িমটােরর মেধ/ থাকেত হয় তাহেল একO মুেখাশ, িন`িaেযাগ/ দbানা এবং )চােখর
সুরJা পিরধান করNন।
অসু- ব/ি1েক, তােদর পিরেবশ এবং ময়লা বIGিল অথবা পৃeতল fশX করার সময় িনfিaেযাগ/ দbানা পরNন।
মুেখাশ বা দbানাGিল পুনরায় ব/বহার করেবন না।
আপনার হাত বাের বাের অVত 20 ?সেকg ধের পিরhার করNন, িবেশষত অসু- ব/ি1েক fশX করার পের এবং দbানা,
মুেখাশ এবং ?চােখর সুরjা খ# েল ?ফলার পের।
িন`িaেযাগ/ কাগেজর ?তায়ােল িদেয় আপনার হাত !কেনা করNন। যিদ পাওয়া না যায় তেব পুনরায় ব/বহারেযাগ/
?তায়ােল ব/বহার করNন এবং িভেজ ?গেল এOেক বদল করNন।
আপিন একO ?ভজা ?মাছা িদেয়ও ময়লা পিরhার করেত পােরন এবং তারপের অ/ালেকাহল িভিaক একO হ/াg
স/ািনটাইজার ব/বহার করেত পােরন।
হাত না ধ# েয় আপনার ?চাখ, নাক এবং মুখ fশX করা এিড়েয় চলুন।

আপনার পিরেবশেক পিরQার রাখR ন
ffলাইিনং ?দওয়া পাে& ব/ব]ত মুেখাশ, দbানা এবং অন/ান/ দূিষত বIGিল রাখ# ন, সামnীGিল
সুরিjত করNন এবং অন/ান/ গৃহ-ালী বেজX /র সােথ ?সGিলর িন`িa করNন।
ffoাpেকর লাইনার ?দওয়া একO পাে& সKাব/ সংUািমত কাপড় রাখ# ন এবং তা ঝঁাকােবন না।
কাপড় ?ধায়ার িনয়িমত সাবান এবং গরম জল (60-90°C) িদেয় ধ# েয় ?ফলুন এবং ভালভােব !িকেয়
িনন। অসু- ব/ি1র ?পাশাক এবং িবছানার চাদর অন/ কাপেড়র সােথ ধ# েয় ?নওয়া যায়।
ffিদেন কমপেj একবাের, সবাই 6ায়শই যা fশX কের (?যমন, টয়েলট, লিqর পাে&, িবছানার পােশর
?টিবল, দরজার নব, ?ফান এবং ?টিলিভশন িরেমাট) তা পিরhার করেত এবং জীবাণুমু1 করার জন/
ঘেরায়া জীবাণুনাশক বা জল িমিsত িtচ (এক ভাগ িtচ এবং 9 ভাগ জল) ব/বহার করNন। 70%
অ/ালেকাহল ওয়াইপ িদেয় টাচ িKন পিরhার করNন।
উপসগKSিলর জন1 িনেজেক পযKেবJণ করNন
যিদ আপিন সবXদা সুপািরশ করা সতকX তাGিল অবলvন কের থােকন, তাহেল অসু- ব/ি1র সােথ আপনার ?শষ
সংfেশX আসার পরবতীw 14 িদন উপসগXGিলর জন/ িনেজেক পযXেবjণ করNন।
অসু- ব/ি1র শরীেরর তরলGিলর সােথ যিদ আপনার সরাসির সংfশX হেয় থােক (?যমন আপিন যখন মুেখাশ
পিরিহত নন তখন কািশ বা হঁ ািচ ?দওয়া হেয়িছল), তাহেল পরবতীw িনেদXেশর জন/ আপনার -ানীয় জনUাV1 কতWKপেJর
সােথ ?যাগােযাগ করNন।
যিদ আপনার উপসগXGিলর িবকাশ হয় তেব যত তাড়াতািড় সKব িনেজেক আলাদা কের ?ফলুন এবং আরও
িনেদXশাবলীর জন/ আপনার -ানীয় জনUাV1 কতWKপেJর সােথ ?যাগােযাগ করNন।

এই িজিনসSিলর সংVান করNন
-

অেTাপচার/পyিতগত মুেখাশ (পুনরায় ব/বহার করেবন না)
?চােখর সুরjা
িন`িaেযাগ/ দbানা (পুনরায় ব/বহার করেবন না)
িন`িaেযাগ/ কাগেজর ?তায়ােল
Oসু/
oাpেকর লাইিনং-য# 1 ক#ড়াদান
থােমXািমটার
ওষ# েধর ?দাকােন সহেজ 6াz {র কমােনার ওষ# ধ (?যমন, ইব# ে6ােফন অথবা অ/ােসটািমনেফন)
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- বহমান জল
- হাত ?ধায়ার সাবান
- অVত 60% অ/ালেকাহল িভিaক হ/াg স/ািনটাইজার
- বাসন ?ধায়ার সাবান
- জামা-কাপড় ?ধায়ার িনয়িমত সাবান
- িনয়িমত ব/বহাযX ঘর পিরhার করার পণ/
- িtচ (5% ?সািডয়াম হাইেপাে|ারাইট) এবং জল ?মশােনার জন/ আলাদা একO পা& (এক ভাগ িtচ এবং নয় ভাগ জল)
- অ/ালেকাহল-য} 1 ?মাছার িজিনস

আমরা সবাই COVID-19'এর িবXার 6িতেরাধ করেত আমােদর দািয়ZL পালন করেত পাির।
আেরা তেথ1র জন1, যান

Canada.ca/coronavirus or contact 1-833-784-4397
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