াভস (দ ানা):
কার, কখন এবং কন পরা দরকার?

সাধারণত হাত পির ার রাখা খুব জ ির। যিদ আপিন িনয়িমত
হাত ধুেয় রােখন এবং হাত না ধায়া পয মুেখ হাত না দন,
তাহেল াভস পরার দরকার নই। াভস পের যিদ আপিন
ভাইরাস থাকেত পাের এমন িজিনসপে হাত িদেয় মুখ শ
কেরন তাহেল াভস পরার কােনা মূল থােক না। া েকে র
মত যসব জায়গায় ভাইরাস সং মেণর ঝঁু িক থােক ধু সই সব
জায়গায় াভস পরেত পােরন।

াভস কীভােব আমােদর ভাইরাস থেক িনরাপদ রােখ?
ভাইরাস সং মণ থেক বাঁচার সবেচেয়
পূণ উপায় হেলা িদেন
অেনকবার হাত ধায়া। বািড় থেক বেরােল যতটু স ব কম
িজিনসপে হাত দেবন, এবং বািড় িফেরই হাত ধুেয় নেবন (পারেল
ান কের িনন)। িকছু িকছু
ে ( যমন দাকানদার, িজিনসপ
িবিল করার মানুেষর
ে ) কাজ করার সময় ঘন ঘন হাত ধুেয়
নওয়া দরকার।
ডা ারেদর মেত জনসাধারণ পিরেবি ত অব ায় কােনা
িনং ছাড়া
াভস পরার দরকার নই। যিদ াভস পরেত চান, তাহেল মেন
রাখেবন য সটা িদেয় ধু এটু ই িনি ত থাকা যায় য ভাইরাস
আপনার েক এেস লাগেব না। সই াভস পের যিদ আপিন মুেখ হাত
দন, তাহেল শরীেরর িভতের ভাইরাস ঢাকার ব াপাের াভস কােনা
সাহায করেব না।
কার াভস পরা দরকার (এবং কখন)?
আপিন যিদ কায়াের াইেন বা আলাদা থাকা কােরার দখােশানা
করেছন তাহেল তার কােছ থাকার সময় এবং তার ছাঁয়া িজিনসপ
অথবা কাপড়, িবছানা চাদর ইত ািদ পির ার করার সময় াভস
পরেত পােরন।

কত ধরেণর াভস হয়?
াভস কেয়ক রকেমর হয়ঃ রাবার বা কাপেড়র তির াভস, ( লেট বা নাই াইলএর তির)
ডা াির (সািজক াল) াভস
িকছু িকছু রাবার এবং কাপেড়র তির াভস একবার ব বহার করার পর সাবান জেল ধুেয় আবার
ব বহার করা যায়। ডা াির াভস একবার ব বহার কের ফেল িদেত হয়। ফেল দওয়ার আেগ
বািড়র ব বহােরর ১% ি েচ ডু িবেয় িনন।
যেহতু মিডক াল াভস সহ অন ান পােসানাল েটক ভ ই ইপেম (িপিপই) এর জাগােন ঘাটিত
রেয়েছ, তাই নহাত েয়াজন না হেল মিডক াল াভস ব বহার না করাই ভােলা।
াভস পরা, ব বহার করা এবং খালার িনয়মকানুনঃ
যিদ াভস পরেত চান, তাহেল মেন রাখেবন য কমত না পরেল বা ব বহার করেল াভস পরার
মূল উে শ ই ন হেত পাের।
াভস পরাঃ াভস পরার আেগ হাত ধুেয় িনেত ভু লেবন না।
াভস পের থাকা অব ায়ঃ পির ার িজিনসপে হাত দবার আেগ াভস খুেল রাখুন। াভস পের
মুেখ হাত দেবন না।
াভস খালাঃ এমন ভােব াভস খুলন
ু যােত খািল হােত তার বাইেরর অংশ না ধরেত হয়। ডা াির
াভস খালার সময় তার বাইেরর অংশ ছাঁেবন না। ফেল দবার আেগ বািড়র ব বহােরর ১% ি েচ
ডু িবেয় রাখুন। াভস খালার পর সাবান জেল হাত ধুেয় িনন।
াভস পুনব বহারঃ পুনব বহারেযাগ াভেসর
ে খালার পর সংেগ সংেগ সাবান জেল ডু িবেয়
রাখুন। ভােলা কের ধুেয় িকেয় িনেয় পির ার কেনা জায়গায় রাখুন।

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ চ া করা হেয়েছ; ভুল
পেল অনু হ কের িন িলিখত কানায় জানানঃ indscicov@gmail.com.
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