BENGALI / BENGALI

কররোনোভোইরোস ররোগ (COVID-19)
জনসমোগমস্থলপররস্কোর করোএবং জীবোণুমুক্ত করো
এই নরিটি স্কুল, রবশ্বরবদ্যোলয়, পোবরলক লোইরেরর, যোদ্ুঘর, পোবরলক ট্রোনজজি, সোম্প্রদ্োরয়ক আবোস এবং
কমরেত্রসমূ
ম
হ সহ জনসমোগমস্থলপররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করোর রবষরয় রদ্করনরদ্ম শনো সরবরোহ করর।
DIN 00000000
আপনোর যো জোনো উরিত
হোত রদ্রয় প্রোয়শই স্পশ মকরো পৃষ্ঠগুরল দ্ূরষত হওয়োর সম্ভোবনো িোরক। এর মরযয ররয়রে দ্রজোর নব,
হযোন্ড-ররইল, রলরের রবোতোম, লোইি সুইি, রকরবরনি হযোন্ডল, করলর হযোন্ডল, রিরবল, কোউন্টোরিপ এবং
ইরলক্ট্ররনক্স।
এটি এখনও জোনো যোয়রন রয COVID-19 সংক্রোমনকোরী ভোইরোসটি কতেণ পৃরষ্ঠ বোস করর, তরব
প্রোিরমক প্রমোণ রিরক জোনো যোয় রয এটি করয়ক ঘন্টো রিরক করয়ক রদ্ন পযন্ত
ম বস্তু এবং পৃরষ্ঠর উপরর
বোস কররত পোরর।
একটি পণয বোেোইকরুন যো পররষ্কোর করর এবং জীবোণুমুক্ত করর
জনসমোগমস্থল পররষ্কোর করোর সময়, এমন পণয বোেোই করুন যো একইবোরর সমস্ত পররষ্কোর এবং
জীবোণুমুক্ত করর ( রযমন ইরতপূরব-রমরিত
ম
রদ্োকোন হরত ক্রয়কৃত জীবোণুনোশক পররষ্কোররর রমিণ
এবং/অিবো ওয়োইপ্স যখন প্রোপয)।
পররষ্কোররর পণয সোবোন ( বো রিিোররজন্ট) এবং জল বযবহোর করর পৃষ্ঠ রিরক জীবোণু , ময়লো এবং অশুরি
দ্ূর করর। পররষ্কোর করো জীবোণুগুরলরক আবশযকভোরব মোরর নো, তরব তোরদ্র অপসোররণর মোযযরম এটি
তোরদ্র সংখযো হ্রোস করর এবং সংক্রমণ ের়িরয় যোওয়োর ঝু ুঁ রক কমোয়।
জীবোণুনোশক পণয রোসোয়রনক বযবহোর করর পৃষ্ঠতরলর জীবোণুরক মোরর।
রকবলমোত্র ড্রোগ আইরিরন্টরিরকশোন নম্বর (ড্রোগ সনোক্তকোরী নম্বর)(DIN) ররয়রে এমন অনুরমোরদ্ত
কর োর পৃরষ্ঠর জীবোণুনোশক বযবহোর করুন। রিআইএন হরলোরহল্ি কোনোিো প্রদ্ত্ত একটি 8-সংখযোর
নম্বর যো রনজিত করর রয জীবোণুনোশক পণয অনুরমোরদ্ত এবং কোনোিোয় বযবহোররর জনয রনরোপদ্।

পররষ্কোর করোর পদ্ধরত ততরর করুন
সম্প্রদ্োয় পরররবরশর অপোররিররদ্র জনসমোগমস্থলগুরল পররষ্কোর করোর জনয রপ্রোরিোকল এবং
পদ্ধরতগুরল রবকোশ বো পযোরলোিনো
ম
করো উরিত। এটি রকোিোয় উন্নরত বো অরতররক্ত পররষ্কোররর প্ররয়োজন
হরত পোরর তো রনযোররণ
ম
সহোয়তো কররব।
পররস্কোর করো এবং জীবোণুনোশক পণযগুরলর রনরোপদ্ বযবহোররর জনয প্রস্তুতকোররকর রনরদ্ম শোবলী প়িুন
এবং অনুসরণ করুন ( রযমন গ্লোভস পররযোন করুন, ভোলবোয়ুিলোিরলর অঞ্চরল বযবহোর করুন, বযবহৃত
পণযটির রভরত্তরত জীবোণু মোররত জীবোণুনোশকরক পযোপ্ত
ম সময়রদ্ন)।
সোবোন এবং জল রদ্রয় হোত রযৌত করুন বো গ্লোভস সরোরনোর পরর এযোলরকোহল-রভরত্তক হোত
সযোরনিোইজোর বযবহোর করুন।
রভরজ রদ্রয় পররষ্কোর করোর পদ্ধরতগুরল রযমন রভরজ পররষ্কোর কোপ়ি এবং/অিবো একটি রভরজ মপ
বযবহোর করুন। ঝো়িোঝোর়ি বো ঝো়িু রদ্রবন নো যো বোতোরস ভোইরোরসর রিোুঁিো রবতরণ কররত পোরর।
দ্ূরষত রনষ্পরত্তরযোগয পররষ্কোররর আইরিমগুরল ( রযমন মপ রহি, কোপ়ি) রনয়রমত বরজময রনষ্পরত্ত করোর
আরগ একটি ররখোযুক্ত আবজমনো বোরক্স রোখরত হরব। পুনরোয় বযবহোররযোগয পররষ্কোররর আইরিমগুরল
রনয়রমত লজি সোবোন এবং গরম জল ( 60-90 রিরি রসরন্টরিি) বযবহোর করর যুরয় রনওয়ো যোয়।
রলোরকরো প্রোয়শই স্পশ মকরর এমন পৃষ্ঠগুরল পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করুন
রনয়রমত পররষ্কোররর পোশোপোরশ, ঘন ঘন হোত রদ্রয় স্পশ মকরো পৃষ্ঠগুরল আরও প্রোয়শই পররষ্কোর করো এবং
জীবোণুমুক্ত করো উরিত, রসইসোরি দ্ৃশযমোনভোরব রনোংরো হরলও।
রোন্নোঘর এবং বোিরুরমর মরতো সোযোরণ জোয়গোগুরলও আরও প্রোয়শই পররষ্কোর করো উরিত।
করভি-১৯-এর রবস্তোর ররোরয আমরো আমোরদ্র রনজ অংশটি কররত পোরর।

আররো তরিযর জনয, যোন
Canada.ca/coronavirus
অিবো রযোগোরযোগ করুন
1-833-784-4397
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