
ঘৰৰ কােনা সদস  অসু  হ' ল
পালন কিৰবলগীয়া সাৱধানতা

বিছভাগ ক'িভড১৯ ৰাগীেয় কাহ, ৰ ইত ািদ ু ৰ িনিচনা ল ণ 
দখুৱায়। যিদ আেপানাৰ পিৰয়ালৰ কােনা সদস ই এই ল ণ 
দখুৱায়, তে  ই ক'িভড১৯ৰ সং মণ হ'ব পােৰ। আেপানাৰ 

িনকটতম া েক  বা ব ি গত িচিকৎসকক শীে  খবৰ িদয়ক, 
নাইবা ০১১২৩৯৭৮০৪৬ ন ৰত ফান কৰক। ল ণৰ ওপৰত 
িনভৰ কিৰ, তওঁেলােক আেপানাক ঘৰেত থািকবৈল ক'ব পােৰ, 
নাইবা এখন িনধািৰত চৰকাৰী বা ব ি গত িচিকৎসালয়, অথবা 
পৰী া ক ৈল যাবৈল পৰামশ িদব পােৰ।

ভাল অৱ াত থকা ব ি সকলৰ া  িতিনৰ পৰা পাঁচ িদনৰ িভতৰত িনেজিনেজই ভাল হয়। তথািপও 
ৰাগীজেন বমাৰৰ ল ণ দখুৱা ব  হাৱাৰ িপছেতা  ১৪ িদনৈলেক ঘৰেত থকা উিচত। এই সময়েচাৱাত 
ৰাগীজনক ষা আৰু সহেযাগৰ আৱশ কতা আেছ যােত কৰ'নাৰ িবষাণু গােটই ঘৰখনেত বা বািহৰৈল 
সাঁচিৰত নহয়।

সব থেম, ৰাগীজনক ঘৰৰ কােনা এটা িনবািচত কাঠাত বা কাঠা 
এটাৰ অংশ িবেশষত আৱ  কিৰ ৰখা উিচত। তাৰ িপছত তওঁৰ া  
স ূণ ভাল নােহাৱাৈলেক পিৰয়ালৰ এজন ব ি ক তওঁৰ ষাকাৰী 
িহচােপ িনযু  কৰক। স ৱপৰ হ’ ল, এই ষাকাৰীজন িনেজ 
ক'িভড১৯ত সহেজ আ া  হ’ব পৰা ণীৰ ( যেন বৃ , অিত কম 
বয়সীয়া নাইবা কােনা আন শাৰীিৰক অসু তাত ভূিগ থকা) ব ি  
নােহাৱােটা উিচত। ৰাগীজনৰ অসু তাৰ সময়ত এই ব ি জেনই তওঁক 
অিধকাংশ ষা দান কৰা উিচত।

ৰাগী আৰু ষাকাৰী দেুয়ােৱ নাক আৰু মুখ ভালদেৰ ঢািক মুখা 
এেকাখন িপ া উিচত। যিদ স ৱ হয়, তে  ৰাগীজেন সকেলা সময়েত 
এখন এ  ৯৫ মুখা িপি  থািকব লােগ। উে খেযাগ  য এই মুখােবাৰ 
পুনব ৱহাৰেযাগ  নহয়, আৰু েত ক ৬ৰ পৰা ৮ ঘ াৰ মূেৰমূেৰ এইেবাৰ 
সলাই থািকব লােগ। ব ৱহাৰৰ পাছত মুখাখন পুিৰ বা পুঁিত পলাব লােগ।
যিদ এইেটা স ৱ নহয়, তে  ৰাগীজেন এখন পুনব ৱহাৰ কিৰব পৰা কােপাৰৰ 
মুখা িপি ব পােৰ। যিদ ষাকাৰীজন কােনা কামত ঘৰৰ বািহৰৈল যাব লগা 
হয়, তওঁ পুনব ৱহাৰেযাগ  কােপাৰৰ মুখা এখন িপি েহ ওলাব লােগ। 

ষাকাৰীজেনা ঘৰৰ পৰা ওলাই নৈগ ৰাগীজন সু  হাৱাৰ পাছত ১৪ 
িদনৈলেক আছুতীয়াৈক থকােহ ভাল।http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/
PSAManualonMasks_PIB_FINALpdf.pdf

ৰাগীজন অসু  হ থকাৰ সময়ত (আৰু তওঁৰ গাত বমাৰৰ ল ণ নােহাৱা 
হাৱাৰ পৰা ১৪ িদনৈল) ঘৰত আলহীঅিতিথৰ অভ থনা নকিৰব। ৰাগীজেন 
শ কৰা পৃ  আৰু ব সমূহত িবষাণু থািকব পােৰ, যাৰ পৰা ঘৰৰ অন  

ব ি সকেল িনৰাপেদ আঁতিৰ থকা উিচত। ৰাগীজনৰ লগত কােনােৱ িবচনা 

ক'িভড১৯ স েক ভাৰতীয় িব ানীৰ িতি য়া
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বা অন  ব ি গত সাম ী, যেন দাঁত ঘঁহা াচ, গােমাচা, িবচনা ছাদৰ, বাচনবতন আিদ আদান দান 
নকিৰব।

স ৱ হ’ ল, ৰাগীজনক আছুতীয়াৈক এটা ানক / শৗচাগাৰ ব ৱহাৰ 
কিৰবৈল িদব। যিদ এেক শৗচাগাৰ ব ৱহাৰ কৰা হয়, তওঁ িনেতৗ শ 
কৰা অ  সাম ীসমূহ িবজাণুমু  কিৰব লািগব। পা াত  আিহৰ 
শৗচাগাৰত পানী মৰাৰ আগেত ঢােকানখন নমাই ল'ব আৰু বহা 
ঠাইিখিন পাছত ভালৈক মিচ থ'ব। যিদ শৗচাগাৰ ভাৰতীয় আিহৰ,
তে  ব ৱহাৰৰ িপছত তওঁ শ কৰা অন  পৃ  ( যেন মগ/ ট   
ইত ািদ) মিচ ল'ব। চােবানপানীেৰ ভৰা মগ এটা আৰু  এটু ৰা/
কােপাৰ এখন ৰাগী (অথবা েয়াজন অনুসিৰ ষাকাৰী) জেন সহেজ 
ব ৱহাৰ কিৰব পৰাৈক থ িদব, যােত শৗচাগাৰ ব ৱহাৰ কেৰাঁেত তওঁ 
শ কৰা পৃ সমূহ মিচ ল'ব পােৰ।

চােবানপানীেৰ/১% ছ’িডয়াম হাইপ’ ’ৰাইট িম েণেৰ (১: ১০ ঘৰত ব ৱহাৰ কৰা বীজাণুনাশক ব ) 
শৗচাগাৰেক আিদ কিৰ সঘনাই শ কৰা পৃ সমূহ ( যেন, িবছনাৰ ম, মজ ইত ািদ) িনেতৗ পিৰ াৰ 
কিৰ বীজাণুমু  কিৰব। ৰাগীজনৰ কােপাৰ আৰু িবছনা ছাদৰ, স ৱপৰ হ’ ল
আছুতীয়াৈক সাধাৰণ ঘৰুৱা কােপাৰ ধাৱা চােবােনেৰ ধুব।

অত িধক সাৱধান হ'বৈল িবচািৰেল, ষাকাৰীজনক পৃ সমূহ পিৰ াৰ
কেৰাঁেত অথবা কলুিষত িবছনা ছাদৰ চুবৰ সময়ত এেযাৰ এবাৰ 
ব ৱহাৰ কিৰ পলাই িদব পৰা হাতেমাজা বা ’ভ ব ৱহাৰ কিৰবৈল 
িদব পােৰ; িক  তাৰ সলিন তেন কাম কৰাৰ আগেয় আৰু পাছত 
হাত ধুেলই যেথ  হয়। যিদ ৰাগীজেন াটেফান বা তেন ধৰণৰ 
আন কােনা শ কিৰ ব ৱহাৰ কৰা য  সমূহীয়াৈক ব ৱহাৰ কেৰ, 
এজন ব ি েয় ব ৱহাৰ কৰাৰ িপছত য েটা এলকহেলেৰ বীজাণুমু  
কিৰ ল’ব। ঘৰৰ কােনা ব ি েয়ই ৰাগীৰ সং শৈল অহা উিচত 
নহয়। যিদ ৰাগীজন িবকলা  বা অত  অসু  হয় আৰু তওঁৰ 
সেত শাৰীিৰক যাগােযাগৰ আৱশ কতা থােক, তে  ষাকাৰীজেন 
তওঁৰ শাৰীিৰক েয়াজনীয়তাসমূহৰ য  লাৱাৰ আগেয় আৰু পাছত 
ভালদেৰ চােবানপানীেৰ িনজেক ভালৈক পিৰ াৰ কৰা উিচত। যিদও 
প প ীৰ গাৈল এই িবষাণু সং িমত হাৱাৰ কােনা ামািণক তথ  
পাৱা হাৱা নাই, তথািপ ৰাগীজন পিৰয়ালৰ আন ব ি ৰ সং শত
থকা ঘৰুৱা প প ীৰ সং শৈল নহা ভাল, িকয়েনা এেন জীৱজ ৰ
নাম/ছালত িবষাণু লািগ থািকব পােৰ।

ঘৰৰ আন ব ি সকেলও ব ি  স ৰ পৰা আঁতিৰ আছুতীয়াৈক থািকবৈল চ া কৰা উিচত
(https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf) আৰু িযমান পােৰ ঘৰেত থািকব 
লােগ। িবগত ১৪ িদনৰ িভতৰত ৰাগীৰ সং শৈল অহা সকেলা ব ি েক আছুতীয়াৈক থািকবৈল পৰামশ িদয়া 
ভাল।

ইয়াৰ বািহেৰ তওঁেলাকৰ লগত ফােনেৰ কথা পতা নাইবা ২ িমটাৰ দৰূ ৰ পৰা কােনা ধৰণৰ কথাবতৰা 
পতােটা স ূণ িনৰাপদ। ঘৰৰ সকেলা সদস ই িনি ত কিৰব লােগ যােত ৰাগী (আৰু ষাকাৰী) য় 
েয়াজনীয় খাদ , জল তথা এক সু  আৰু সুখী পিৰেৱশ পাবৈল স ম হয়।

এই তথ িখিনৰ িব ানিভি ক সত তা অ ু  ৰািখবৈল যথাসাধ  চ া কৰা হেছ, যিদ কােনাধৰণৰ আঁেসাৱাহ 
আেপানাৰ দিৃ েগাচৰ হয় তে  অনু হ কিৰ এই কনাত যাগােযাগ কৰক:indscicov@gmail.com


