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                            নতুন কর োনো ভোই োস  

 

                       যে ১০ টি কোজ অনুস ণ ক রত হরে 

 

  ১। ঘন ঘন হোত  য োয়ো ।  

   ২। যে সে মোনুষ তীব্র শ্বোসকরে ভুগরে তোরে  যেশি কোেোকোশে নো েোওয়ো।  

  ৩।  হোত শেরয়  নোক, য োখ, এেং মুরখ  যভত  নো স্পি শ নো ক ো ।  

  ৪। হোাঁশ  -কোশি  সময় মুখ এেং নোক যেরক  োখো । 

 ৫। ডোক্তোর    প োমি শ েযোশতত  যকোন  এন্টীেোয়টিক  অথেো আন্টীভোই োল ওষু  যসেন নো ক ো। 

  ৬। যলোশ ন   অথেো  এলরকোহল  শেরয়  আসেোেপত্র  জীেোনুমকু্ত ক ো।  

 

  ৭।  েশে  শনরজরক অসসু্থ েরল সরেহ হয় অথেো অসুস্থ কোউরক যসেো ক রল মোস্ক েোেহো  ক ো।  

 

  ৮।  যমড ইন  োয়নো   প্রডোক্ট  অথেো  োয়নো যথরক আসো যকোন পযোরকি শেপেজনক  নয় ।  

 

  ৯।   েশে জ্ব  অথেো কোিী থোরক  অথেো  োয়নো যথরক ১৪ শেরন  কম সময় আরগ ইিোশলরত  প্ররেি 

ক রল  যিোল ফ্রী ১৫০০ এই  নোম্বো  এ য োন  করুন ।  

 

 

 ১০। যপোষো প্রোশন  মো যরম নতুন এই  কর োনো ভোই োস ে োয় নো । 
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   ১। ঘন ঘন হোত  য োয়ো । 

 হাত ধ ৌত করা এবং জিবানুমুক্ত করা  ধে ধকান সংক্রামণ ধরা  করার  অনযতম উপায় ।  সাবান এবং পানন নিয়য় 

অন্তত ২০ ধসয়কন্ড হাত ধ ায়া উনিত।  েনি সাবান এবং পানন  না পাওয়া োয়  তাহয়ে হাত িীবাণুমুক্ত করার 

ধেয়কায়না নেকুইড ধেটায়ত ৬০% এেয়কাহে আয়ে তা নিয়য় হাত ধ ায়া োয়ব।  হাত ধ ৌত করুন িীবাণু হয়ত 

িয়ূর থাকুন ।   
 

২। যে সে মোনুষ তীব্র শ্বোসকরে ভুগরে তোরে  যেশি কোেোকোশে নো েোওয়ো। 
 ধোকিয়নর সায়থ অন্তত ১ নমটার িরূত্ব বিায় রাখা , নবয়েষ কয়র োয়ির জ্বর আয়ে  অথবা েখন ধকউ  হা াঁনি 

,কানে ধিয় তায়ির ধথয়ক, কারন এই ভাইরাস োোর ধ াটার মা যয়ম েড়ায়  এবং কাোকানে থাকা ধোকিন 

সহয়ি সংক্রানমত হয়।   

 
 
৩।  হোত শেরয়  নোক, য োখ, এেং মুরখ  যভত  নো   ো 

এই ভাইরাস সা ারণত শ্বাসতয়ের মা যয়ম েড়ায় , তয়ব এটা ধিাখ ,নাক এবং মুয়খর মা যয়মও েরীয়রর ধভতর 

প্রয়বে করয়ত পায়র , কায়িই ভােভায়ব হাত ধ ায়া োড়া নাক,মুখ এবং ধিায়খ হাত ধিয়া ধথয়ক নবরত থাকা 

উনিত,কারন হয়ত পায়র ধে এমন ধকান বস্তু বা জিননষ হাত নিয়য়  রা হয়য়য়ে ো এই ভাইরাস সংক্রানমত নেে 

আর তা আপনার েরীয়র প্রয়বে করার সয়ুোগ আয়ে।  

 

৪। হোাঁশ  -কোশি  সময় মুখ এেং নোক যেরক  খো।  

েনি আপনার  নতব্র শ্বাসকষ্ট  হয় তাহয়ে অনয কায়রা ধবনে কাোকানে হওয়া ধথয়ক নবরত থাকুন।  হা াঁনি-কানে  

আসয়ে কনুই এর ভাাঁয়ি নিন  অথবা টটসুয মুয়খর সাময়ন ননয়য়  নিন,েনি সম্ভব হয় একটট  টটসুয একবার ই  

বযবহার করয়বন, মাস্ক বযবহার করুন  এবং বার বার হাত ধ ৌত করুন । েনি হাত নিয়য় মুখ ঢায়কন এবং হাত ভাে 

কয়র না ধ ৌত কয়রন তাহয়ে হয়ত পায়র আপনার কায়ে  আসা অনয ধে ধকউ অথবা ধে ধকান নকেুয়ক আপনন 

সংক্রানমত করয়ত পায়রন।   

 

   ৫। ডোক্তোর    প োমি শ েযোশতত  যকোন  এন্টীেোয়টিক  অথেো আন্টীভোই োল ওষু  যসেন নো 

ক ো। 

 এখন পে যন্ত ববজ্ঞাননক ভায়ব  প্রমাননত নয় ধে  এনিভাইরাে ওষু  ধসবয়নর মা যয়ম নতুন এই কয়রানা ভাইরাস  

সংক্রামণ প্রনতয়রা  করা সম্ভব (SARS-CoV-2). এনিবায়য়াটটক ভাইরাস এর নবরুয়ে কাে যকর না  শু ুমাত্র 

বযাকয়টনরয়ার ধেয়ত্র কাে যকর । SARS-CoV-2  এটা একটা ভাইরাস, কায়িই এনিবায়য়াটটক এই ভাইরাস 

প্রনতয়রা  অথবা নিনকৎসার ধেয়ত্র ধকান কায়ি আসয়ব না,  েনি না  বযাকয়টনরইয়াও একই সায়থ সহ-সংক্রামন 

কয়র।  

 

 

 



Traduzione a cura di  

 

৬। আসেোেপত্র যলোশ ন অথেো এলরকোহল শেরয় জীেোণুমুক্ত ক ো। 

ধকনমকযাে িীবাণুনােক  নতুন এই কয়রানা ভাইরাস (SARS-CoV-2) ধক ধময়র ধ েয়ত সেম, কায়িই  

কায়েজিনা \ ধলানরন , এেয়কাহে ,ইথানে ৭৫% , ধলায়রা রম ,পারায়েটটক এনসড নিয়য় আসবাবপত্র পনরস্কার 

পনরচ্ছন্ন রাখুন। প্রয়য়ািয়ন আপনার ডাক্তার এবং  াম যানসস্ট  এর কাে ধথয়ক উপয়িে ননন।  

 

৭।েশে আপশন অসুস্থ যেো  কর ন অথেো অসসু্থ কোউরক যসেো কর  থোরকন 

তোহরল মোস্ক  \ মুরখোি েযোেহো  করুন । 

নবশ্ব সাস্থসংস্থা  সুপানরে কয়র ধে েনি ধকান বযজক্তর  সয়েহ হয় ধে ধস নতুন এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রানমত এবং 

তার হা াঁনি- কানে থায়ক তাহয়ে ধস  মাস্ক \ ময়ুখাে  পনর ান করয়ব, অথবা এই ভাইরাস দ্বারা সংক্রানমত 

সয়েহভািন  কাউয়ক ধসবা করয়েও   মাস্ক \ ময়ুখাে   বযবহার করয়ব ( ধেমন অল্প নকেুনিন আয়গ  িায়না ধথয়ক 

আসা ধকউ অথবা শ্বাসকষ্ট আয়ে এমন ধকউ ) ।   

মাস্ক \ মুয়খাে  ভাইরায়সর  েনড়য়য় পরায়ক সীমাবে কয়র। তয়ব অনযানয পনরস্কার পনরচ্ছন্নতার পাোপানে অন্তত 

২০ ধসয়কন্ড কয়র প্রায়ই হাত ধ ৌত করয়ত হয়ব।  এয়কর অন ক মাস্ক \ মুয়খাে  পনর ান করার প্রয়য়ািন ধনই।  

 

৮।  যমড ইন  োয়নো   প্রডোক্ট  অথেো  োয়নো যথরক আসো যকোন পযোরকি শেপেজনক  নয় ।  

নবশ্ব সাস্থসংস্থা ধ াষণা কয়রয়ে ধে োরা িায়না ধথয়ক আসা ধকান পযায়কট  নরনসভ \ গ্রহন কয়রয়ে  তায়ির নতুন 

এই কয়রানা ভাইরাস এ সংক্রানমত হওয়ার ধকান  ভয় ধনই , কারন এই ভাইরাস ধকান  পযায়কট বা আসবাব এর  

উপর ধবনেেণ িীনবত থাকয়ত পায়র না । অন্তত এখন পে যন্ত এমন ধকান প্রমান পাওয়া োয়নন ধে িাইননি  

অথবা অনয ধকাথাও ধথয়ক আসা ধকান  পণয বা বস্তুর মা যয়ম এই ভাইরাস (SARS-CoV-2) েনড়য়য়য়ে ।      

 

৯। েশে আপনো  সশেশ- কোশি থোরক অথেো ১৪ শেরন  কম সময় আরগ  োয়নো 

যথরক ভ্রমন কর  আরসন তোহরল  numero verde 1500 (১৫০০) এই 

নোম্বোর  য োন করুন ।   
 নতুন এই কয়রানা ভাইরাস ১ ধথয়ক ১৪ নিয়নর ময় য প্রকাে পায় । েনি আপনন িায়না ধথয়ক ১৪ নিয়নর কম 

সময় আয়গ ভ্রমন কয়র আয়সন অথবা এমন কায়রা কাোকানে নগয়য়য়েন ধে ১৪ নিয়নর কম সময় আয়গ িায়না 

ভ্রমন কয়র এয়সয়ে এবং আপনার জ্বর, ঠাণ্ডা ,শ্বাসকষ্ট, ধপনেয়ত বযাথা অথবা িুব যে োয়গ তাহয়ে স্বাস্থয 

মেণােয়য়র ১৫০০ নম্বয়র ধ ান করুন, তারা আপনায়ক িানায়ব আপনার নক করয়ত হয়ব। মাস্ক বযবহার করুন 

েনি আপনার আয়েপায়ে অনয ধকান ধোকিন থায়ক, টটসুয বযবহার করুণ ,বযবহার ধেয়ষ ধ য়ে নিন এবং হাত 

ভাে কয়র পনরস্কার করুন  ।  

     ১০। ধপাষা প্রাননর মা যয়ম নতুন এই  কয়রানা ভাইরাস েরায় না । 

 এখন পে যন্ত এমন ধকান প্রমান পাওয়া োয়নন ধে ধপাষা প্রানন ধেমন কুকুর অথবা নবড়াে  এই ভাইরাস এর 

মা যয়ম সংক্রানমত হয়য়য়ে। তারপরও  ধপাষা প্রাননয়ির কাোকানে হয়ে বা এয়ির সংস্পয়ে য আসয়ে ভাে কয়র 

সাবান এবং পানন নিয়য় হাত  ধ ৌত করা সবসময়ই উনিত ।  


