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ক োভবড-১৯ তে সুযক্ষোয় ভযোরনীয় ভফলয়মূ 

১.

  

ফ বদো ভোস্ক ভযধোন  রুন, ভোস্কভফীন ব্যভিয ংস্প ব এভিতয় চলুন, োভোভজ  দুযত্ব ফজোয় যোখুন, গাঁ কেঁতল ফস্থোন 

ভযোয  রুন। 

২. অগোভী ন্তঃে ৬(ছয়) ভো ভিগুন োফধোন কোন। 

৩. জরুযী প্রতয়োজতন ফোভতয কফয তর ভোস্ক এয োতে কপ ভল্ড ব্যফোয  রুন, ত তে ফ বদো স্যোভনেোআজোয যোখুন প্রভে 

ঘন্টোয় োতে ব্যফোয  রুন। 

৪. কভোফোআর কপোন মেোম্ভফ ত তে যোখুন ভর ব্যোগ ভদতয় মুভিতয় ব্যফোয  রুন,  কডতপোন ব্যফোয ভযোয  যোআ 

উত্তভ ভস্প োয কভোতড  র ভযভব  রুন। 

৫. োফভর  ট্রোন্সতোতে ব বীি এভিতয় চলুন এফং প্রতয়োজনীয় করো ভোগভ এভিতয় চলুন। 

৬. ফোভতযয খোফোয গ্রণ কেত  ভফযে েোকুন; প্রতয়োজতন শু তনো খোফোয, পর, ফোদোভ, োভনয কফোের ংতগ যোখুন ; তেয 

ব্যফোম ব ভজভনত্র, খোফোয, োনীয় কয়োয তে ভফযে েোকুন। 

৭. গ্রো তদয ভতে ন্যুনেভ ৬(ছয়) ফুে দুযত্ব ফজোয় যোখুন, ভোস্ক ব্যফোতয উৎোভে  রুন। 

৮. ফোজোয তে/তেয কেত  োওয়ো েো ো(কনোে) ভরভেতন অরোদো  তয যোখুন। ম্ভফ তর কখোরো ফোেোত ২ ভদন কট্র-কে 

কযতখ ভদন। 

৯. কমখোতন কখোতন করোন কদয়ো, ফো,  ন্যআতয় বয কদয়ো কেত  ভফযে েোকুন। 

১০. ভোেোয়  ুো/অফযন (ভভরোতদয কক্ষতত্র ওিনো) ব্যফোয  রুন; ব্যোগ ব্যফোতযয কক্ষতত্র  োতিয ব্যোগ, কৃভত্রভ করদোয 

ব্যোগ প্রভৃভে পুনঃতধৌে উতমোগী ব্যোগ ব্যফোয  রুন। 

১১. ঘভি, অংটি, রং োয, কফল্ট ম্ভফ তর ভযোয  রুন। 

১২. োফভর  ওয়োরুভ বুতঝ-শুতন ব্যফোয  রুন। 

১৩. ভোস্ক কযোজ ভযফেবন  যো উত্তভ েফো ন্যুনেভ ২ ঘন্টো োফোন োভনতে ভবভজতয় কযতখ ভযস্কোয  রুন। োতে ভযতধয় 

কোো ও ২ ঘন্টো ভবভজতয় যোখুন। 

১৪. গ্লোব প্রতয়োজন কনআ মভদ োে ফোযফোয কধৌে  যতে োতযন। কচোতখ মুতখ োে কদয়োয বুো েো তর গ্লোব ব্যফোয 

 রুন। 

১৫. ভপত/ফোোয় মেোম্ভফ ভরপে এয ভযফতেব ভিঁভি ব্যফোয  রুন। 

১৬. ম্ভফ তর দদভন   ন্যুনেভ ২০ ভভভনে গোতয় কযোদ রোগোন এফং োর ো ব্যোয়োভ  রুন। 

১৭. খোদ্যোবুো এফং ঘুতভ োভোে ভ ছু ভযফেবন অন্যন। 

১৮. ভনয়ভভে োর ো গযভ োভন রফণ ভদতয় োন  রুন, প্রেু কগোতর গযভ োভন ব্যফোয  রুন। 

১৯. অক্রোন্ত ফস্থোয় ক উ ভপত প্রতফ  যতফন নো। 

২০. ভপত প্রতফতয কক্ষতত্র ফ বদো অআভড  োড ব প্রদ বন  রুন। 

২১. অনোয ভযয,  ভিউেোয, কডস্ক, অফোফত্র ভনজ উতদ্যতগ ভযচ্ছন্ন যোখুন। 

ক োভবড-১৯ তে সুযক্ষোয় তচেনেোয ভফ ল্প কনআ। ব্যভি তচেনেোআ সুযক্ষোয এ ভোত্র উোয়। উতয উতেভখে ভফলয়মূ 

ভনতজ ভযোরন  রুন এফং  ভী, ভপ্রয়জন-ক  ভযোরতন উৎোভে  রুন। 

 

ন্যতযোধক্রতভঃ  চীপ ভভ উভযটি ভপোয 


