আপনার বািড়েত কউ অসু থাকেল
িক িক সাবধানতা অবল ন করেবন
भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला

तसाद

বিশর ভাগ কািভড১৯ আ া েদর র এবং কািশ হয়,
ু এর মত। আপনার পিরবাের কােরার শরীের যিদ এই
ল ণ েলা দখা দয়, তাহেল কািভড১৯এর স াবনা
থাকেত পাের। আপনােদর িনকটতম া েক , অথবা
আপনােদর িনজ ডা ারেক জানান, অথবা ০১১
২৩৯৭৮০৪৬ এই ন ের ফান ক ন। ল ণ অনুযায়ী
আপনােক বািড়েত থাকেত, অথবা িনিদ সরকাির/
বসরকাির হাসপাতােল অথবা পরী া কে যেত বলা হেত পাের।
া বান মানুষ সাধারণত ৩৫ িদেনই কানও সাহায ছাড়াই সু হেত পাের। তেব শারীিরক
ল ণ িমিলেয় যাবার পেরও গীর পে ১৪ িদন বািড়েত থাকা উিচত। এই সমেয়, গীর
িত মেনােযাগ দওয়া উিচত যােত ভাইরাস বািড়র অন ান েদর মেধ এবং বািড়র বাইের না
ছড়ায়।
থমত, গী যােত তার িনিদ ঘেরর বা সই ঘেরর কান
একটা অংেশর বাইের না যায় তার িত ল রাখেত হেব।
ি তীয়ত, পিরবােরর ধুমা এক জনেক গীর সু না
হওয়া পয দখা না করার জন
ক করেত হেব। যিদ
স ব হয়, গীর দখভােলর জন এমন কাউেক বেছ নওয়া
উিচত যার আ া হওয়ার স াবনা কম (খুব বয় , বা
খুব ছাট অথবা আেগ থেক কােনা অসুখ আেছ এমন কউ
না হওয়া ভােলা)। গীর সু না হওয়া পয এই মানুষ ই
গীর দখা না করেব।
গী এবং য তার দখা না করেছ দুজেনই মুেখাশ পের
থাকা উিচত। স ব হেল গীেক সব সময় N95 মুেখাশ
পরােনা দরকার। মেন রাখা উিচত য মুেখাশ েলা একবােরর বিশ
ব বহার করা উিচত নয়, এবং িত ৬৮ ঘ ায় বদলােনা উিচত।
ব ব ত মুেখাশ হয় পুিড়েয় আর নয়েতা মা র িনেচ পুেঁ ত ফলেত
হেব। এটা স ব না হেল, কাপেড়র তির মুেখাশ মুেখ িদেলও হেব,
যটা একািধকবার ব বহার করা যায়। দখা না করার লাক যিদ
বািড়র বাইের যায় তাহেল কাপেড়র তির মুেখাশ পের থাকা উিচত।
তেব গীর পে বািড়র বাইের না বেরােনাই য়, এবং সু
হওয়ার পর ১৪ িদন কায়াের াইেন থাকা উিচত।(http://
psa.gov.in/sites/default/files/pdf/
PSAManualonMasks_PIB_FINALpdf.pdf)
অসু থাকাকালীন (এবং রােগর ল ণ চেল যাবার ১৪ িদন পয )
বািড়েত অিতিথ আপ ায়ন না করেলই ভােলা। গীর ব ব ত িবিভ

িজিনস, অথবা তার ব ব ত কাপড় থেক যােত কােরার ভাইরাস সং মণ না হয় তার
পিরবােরর সবাইেক ল রাখা উিচত। গীর সংেগ এক িবছানায় না শায়া এবং তার
ব ব ত িজিনসপ যমন, টু থ াশ, িবছানা চাদর, বাসনপ ,
ইত ািদ যন অন রা ব বহার না কের।

িত

স ব হেল গীর জন আলাদা বাথ ম শৗচাগার িনিদ কের
দওয়া উিচত। সই শৗচাগার অেন রা ব বহার করেল গীর
সং েশ আসা িজিনসপ যন জীবাণুনাশক ব িদেয় পির ার
করা হয়। পা াত ধরেনর শৗচাগাের,কেমােডর ঢাকনা ব
কের াশ করা দরকার এবং কেমােড বসার জায়গা মুেছ রাখা
দরকার। ভারতীয় ধরেনর শৗচাগাের গীর হাত লাগেত পাের
এমন সব িজিনস (মগ, জেলর কল ইত ািদ) ধুেয় মুেছ রাখেত
হেব। এক মেগ সাবান জল এবং
/কাপড় রেখ িদেল গী (এবং তােক য দখা না
করেছ) সহেজই তার হাত দওয়া িজিনস েলা ধুেয় মুেছ রাখেত পারেব।
গীর হাত লেগেছ বািড়র এমন অন িজিনসপ ( যমন, িবছানা, টিবল ইত ািদ) এবং
শৗচাগার িতিদন সাবান জল/ ১% সািডয়াম হাইেপাে ারাইট বণ (বািড়েত ব ব ত ি চ
১ঃ১০) িদেয় পির ার ক ন। গীর ব ব ত জামাকাপড় এবং িবছানা চাদর আলাদা কের
সাধারণ িডটারেজ িদেয় ধুেয় িনন।
সাবধানতার জন িজিনসপ ধায়ােমাছার সময় বা ব ব ত
িবছানা চাদর সরােনার সময় গীেক য দখা না করেছ তার
হােত িডসেপােজবল াভস পের থাকা উিচত, অথবা তার আেগ
এবং পের ভােলা কের হাত ধুেয় নওয়া উিচত। গীর াট
ফান বা আঙু েল ছাঁয়া সইরকম কােনা য যিদ অন কউ
ব বহার কেরন, তাহেল তার আেগ অ ালেকাহল িদেয় ধুেয় িনন।
পিরবােরর কউ যন গীেক সরাসির
শ না কের। যিদ এমন
অব া হয় য গীেক হােত ধের সরােত হে , তাহেল য তােক
দখা না করেছ স যন এই কাজ করার আেগ এবং পের
ভােলা কের সাবান িদেয় িনেজেক পির ার কের নয়। যিদও
পাষা জ র ভাইরাস সং মণ হেত পাের িক না এই িনেয়
সে হ রেয়েছ, তবু গীর পে বািড়র পাষা জ র থেক দূের
থাকা
য় যােত জ
র লােম/ েক ভাইরাস না লেগ থােক যার থেক বািড়র অন ান েদর
সং মণ হেত পাের।
বািড়র অন ান সদস েদর বািড়র বাইের না িগেয় যতটু স ব কায়াের াইন মেন চলা
উিচত (https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf)। গত ১৪
িদেনর মেধ
গীর সং েশ এেসেছ এমন লাকজনেদরও জািনেয় রাখা উিচত যােত তারা
িনেজেদর কায়াের াইন কের রাখেত পাের।
এ ছাড়া তােদর সংেগ সহেজই ফােন যাগােযাগ রাখা যেত পাের অথবা ২ িমটার দূর
বজায় রেখ দখা করা যেত পাের। গী এবং তােক য দখা না করেছ তােদর যন যেথ
পিরমােণ পির ার খাবার এবং জেলর ব ব া থােক, এবং তারা যােত সু , সুখী পিরেবেশ
থােক, সই িদেক পিরবােরর অন েদর ল রাখা উিচত।
ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ চ া করা হেয়েছ; ভু ল
অনু হ কের িন িলিখত কানায় জানানঃ indscicov@gmail.com.
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