কর্ক্ষেত্রক্ষক
ম
প্রস্তুত কক্ষে
তু লুন
কর্ক্ষেত্রক্ষক
ম
কাক্ষেে উপক্ষ াগী কক্ষে তু ক্ষল ব্যাব্সা পুনোেম্ভ
করুন

সহক্ষ াগী পরেক্ষব্শনায়

www.b3cmsme.org
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পুনোেক্ষম্ভে েনয প্রস্তুত ততা?
আপরন রক আপনাে
ব্যাব্সাে তেক্ষত্র
তকারিড-১৯-এে সক্ষে
তর্াকারব্লা কেক্ষত
প্রস্তুত?

• আপনাে ব্যাব্সাে
প্রক্ষয়ােনীয় সার্গ্রী রক
থা স্থাক্ষন সক্রিয়
অব্স্থায় েক্ষয়ক্ষে?

 তর্রশন সর্ুহ এব্ং
রব্রিন্ন সহায়ক ন্ত্াংশ
সঠিক এব্ং সক্ষতাষেনক
অব্স্থায় েক্ষয়ক্ষে।
 কােখানা এব্ং গুদার্
এলাকা ফলপ্রসূ
উৎপাদক্ষনে েনয সঠিক
িাক্ষব্ পরেচ্ছন্ন েক্ষয়ক্ষে।

www.b3cmsme.org
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তকারিড-১৯ তথক্ষক েো পাওয়াে উপায়?
হাত তথক্ষক র্ুখ তিাখ ও
নাক্ষকে সংক্ষ াগ

রনকট
সংক্ষ াগ

রব্রিন্ন দ্রক্ষব্যে
উপরেিাক্ষগে সক্ষে
স্পক্ষশেম সংক্ষ াগ

ব্যাক্রিে তথক্ষক ব্যাক্রিে
সংক্ষ াগ

হাত ত ায়া এব্ং
পরেশুদ্ধকেণ

সর্স্ত ব্স্তুে
উপরেিাগ
েীব্াণুর্ুি োখা
রনে স্বাক্ষস্থযে প্ররত
সক্ষিতনতা অব্লম্বন

তদহ উত্তাপ
পরের্াক্ষপে ব্যাব্স্থা
কো

সার্াক্রেক দুেত্ব
ব্োয় োখা

শ্বাস প্রস্বাস
উৎস

কারশ, হাাঁরি,
এব্ং কথা
ব্লা
সংির্ণ

র্ুক্ষখাক্ষশে ব্যাব্হাে
এব্ং কারশে সর্য়
িদ্রতা ব্োয় োখা

প্ররতক্ষো

www.who.int
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কর্ক্ষেক্ষত্র
ম
তকারিড-১৯-এে সংির্ক্ষণে আশঙ্কা নুনযতর্
করুন
• সংির্ণ প্ররতক্ষোক্ষ ে িারব্কাঠি
গুরল

১. সম্ভাব্য সংির্ক্ষণে উপে
নেেদারে এব্ং রব্ক্রচ্ছন্নতাকেণ

১. নেেদারে ও
রব্ক্রচ্ছন্নতা
(আইক্ষসাক্ষলশন)

• ত সর্স্ত ব্যাক্রি অসুস্থ তব্া কেক্ষব্ন
তাক্ষদে ব্ারিক্ষত সুস্থ হওয়া উরিত

২. সব্দা
ম দুেত্ত্ব ব্োয় োখুন
৫. পরেপূেক
রহক্ষসক্ষব্ রপরপই রকট
ব্যাব্হাে করুন

• শ্বাস গ্রহক্ষণে সর্য় াক্ষত শ্বাস প্রস্বাস
েরনত কণা সর্ুহ তথক্ষক াক্ষত
সংির্ণ না ঘক্ষট তাই রস্থে অব্স্থায়
১.৫ রর্টাে ব্া ৫-৬ ফুক্ষটে অর ক দুেত্ব
ব্োয় োখুন। িলর্ান অব্স্থায় তাে
তিক্ষয়ও তব্রশ দুেত্ব ব্োয় োখুন।

২. দুেত্ব ব্োয়
োখুন

৩. পােস্পারেক সংক্ষ াগ এরিক্ষয় িলুন
• তকাক্ষনা দ্রক্ষব্যে উপরেিাগ তথক্ষক তিাখ
নাক ও র্ুক্ষখে র্ক্ষ য রদক্ষয় আকক্রিক
সংির্ণ এরিক্ষয় িলুন।

৪. স্বাস্থযরব্র তর্ক্ষন
িলুন

৩. পােস্পারেক
সংক্ষ াগ এরিক্ষয়
িলুন

৪. স্বাস্থযরব্র তর্ক্ষন িলুন

• রব্ক্ষশষ কক্ষে দুই হাত ব্ােব্াে
সযারনটাইোে রদক্ষয় পরেশুদ্ধ করুন

৫. পরেপূেক রহক্ষসক্ষব্ পাক্ষসানাল
ম
তপ্রাক্ষটরিি ইরকউপক্ষর্ন্ট ব্া
রপরপই রকট ব্যাব্হাে করুন।
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১. নেেদারে
ও রব্ক্রচ্ছন্নতা
(আইক্ষসাক্ষলশ
ন)

তকাম্পারনে প্রােক্ষন ত াকাে আক্ষগ সর্স্ত কর্িােী,
ম
কনট্রািে,
এব্ং দশনাথীক্ষদে
ম
তদহ তাপর্াত্রা পরের্াপ কো একাত
আব্শযক
স্ব তঘাষণা
তদহ তাপ পরের্াপ

>৩৭.৫ রডরগ্র তসলরসয়াস ুি র্ানুষ
প্রক্ষব্শার কাে পাক্ষব্ন না, ডািাক্ষেে পোর্শ ম
রনন।
>৩৮.০ রডরগ্র তসলরসয়াস ুি র্ানুক্ষষে
রব্ষদ পেীোরনেীো এব্ং সংব্েণ র্ুলক
পদক্ষেপ গ্রহন কো একাত কার্য

সীর্াব্দ্ধতা
অপরেহা মপ্রক্ষব্শার কাে, ত র্ন
খাদয, তডরলিারেে ক্রেরনসপত্র
ইতযারদ।
রব্পদগ্রস্ত ব্যাক্রিব্গ ম(ব্য়স্ক
র্ানুষ, পের্ুখাক্ষপেী অব্স্থা
সম্পন্ন র্ানুষ)

১. অসুস্থ ব্যাক্রিক্ষদে অপব্াদ তদওয়া তথক্ষক দূক্ষে থাকুন।

২. র্ক্ষন োখক্ষব্ন, তদহ তাপ পরের্াপ কক্ষোনা িাইোক্ষসে
লেণ গুরল রনিুল
ম িাক্ষব্ রনণয়ম কেক্ষত পাক্ষে না, এব্ং
অক্ষনক সর্ক্ষয় অক্ষনক কক্ষোনা সংিারর্ত ব্যাক্রিে র্ক্ষ য
তকাক্ষনা লেণ তদখা ায় না।
www.b3cmsme.org
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•কর্ী এব্ং দ্রক্ষব্যে প্রব্াহ
একর্ুখী োখুন
•প্রক্ষতযকঠট কর্কাক্ষেে
ম
েনয আলাদা আলাদা
স্থান রিরিত োখুন
•কাক্ষেে োয়গা গুরলে
র্ক্ষ য রনরদম ষ্ট ব্যাব্ ান
োখুন অথব্া প্লারিক
রশঠটং এে র্তন
রব্িাক্রেকা ব্যাব্হাে
করুন

www.b3cmsme.org

অরফস (দপ্তে)

•কাে কো ব্া ব্সাে
তেক্ষত্র র্ুক্ষখার্ুরখ ব্সা
এরিক্ষয় িলুন
•রশফট টাইক্ষর্ পালাব্দল
ঘটান
•কর্িােী
ম
এব্ং সর্স্ত
দ্রক্ষব্যে েনয রনরদম ষ্ট পথ
এব্ং স্থান রিরিত কক্ষে
রদন
•কর্ক্ষেক্ষত্র
ম
ত ক্ষকাক্ষনা
ফর্াল
ম ব্া ইনফর্াল
ম
ের্াক্ষয়ত এরিক্ষয় িলুন
•অক্ষ ক
ম ব্সাে োয়গা,
প্রসা ণ, টযাপ কল
প্রিৃ রত ব্ারতল করুন ব্া
ির্পরেব্তমনশীল োখুন

কােখানা ও গুদার্

সব্ সর্য় ৫-৬ ফুট দূেত্ব ব্োয় তেক্ষখ আপনাে ব্যাব্সাক্ষক
রিির্ুি করুন

সর্স্ত তেত্র সর্ুহ

দুেত্ব ব্োয়
োখুন

•কাক্ষেে োয়গাগুরল
স্থানাতে ঘটান
•কাগেপত্র েরনত এব্ং
অনযানয শােীরেক স্পশ ম
েরনত কাক্ষেে প্রব্াহ
ব্ন্ধ করুন
•অরফক্ষসে রিতক্ষে এব্ং
ব্াইক্ষে রিরডও ও
তটরলসক্ষেলক্ষনে ব্যাব্স্থা
করুন
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•আগত ক্রেরনসপত্র পৃথক
কক্ষে োখুন
•হাক্ষতে ব্যাব্হাে থাসম্ভব্
কর্ করুন
•একঠট কর্ক্ষেক্ষত্র
ম
একেন ব্যাক্রিক্ষকই
অনুক্ষর্াদন করুন
•দুঠট রশফট এে র্াক্ষেে
সর্ক্ষয় কর্ক্ষেত্র
ম
ও
তর্রশনপত্র পরেশুদ্ধ
করুন
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ম র্ুহ
ব্যাব্সায়ীক কােকর্ স

•দেো, আক্ষলা, টযাপ
কল, তর্রশনপত্র
প্রিৃ রতক্ষত তসন্সে, পাক্ষয়
িাপা সুইি ইতযারদ
ব্যাব্হাে করুন
•তেরলং, েো স্তম্ব
প্রিৃ রতক্ষত খনতখন
কর্ীক্ষদে হাত তদওয়া
তথক্ষক দূক্ষে োখুন
•পা, কনুই প্রিৃ রত ব্যাব্হাে
কক্ষে থাসম্ভব্ কাে
কেক্ষত উৎসারহত করুন
• রদ শীততাপ ন্ত্
ব্যাব্হাে কো হয় তক্ষব্
তিরন্টক্ষলশক্ষনে পরের্াণ
ব্ািান ও রফল্টাক্ষেে
গুণর্াণ উন্নত করুন

কােখানা এব্ং গুদার্

পােস্পারেক সংক্ষ াক্ষগে আশঙ্কা কর্াক্ষনাে েনয একার ক স্পশ ম
তকন্দ্র গুরল থা সম্ভব্ কর্ করুন

সর্স্ত তেত্র সর্ুহ

পােস্পারেক
সংক্ষ াগ
এরিক্ষয় িলুন

•কাগক্ষেে ব্যাব্হাে ব্ন্ধ
করুন
•টাকা পয়সাে ব্স্তুগত
আরথক
ম তলনক্ষদন ব্ন্ধ
করুন
•ব্াক্ষয়াক্ষর্ঠট্রক প্রণারল সর্ুহ
আপাতত ব্ন্ধ োখুন
•পুনেব্যাব্হােক্ষ াগয কাপ,
তপ্লট ইতযারদে ব্যাব্হাে
ব্ন্ধ োখুন
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•আক্ষগ তথক্ষকই পরেষ্কাে
কোে কাে পুনোয় আেম্ভ
করুন
•দেো, নব্, রব্রিন্ন দ্রক্ষব্যে
উপরেিাগ ত গুরল ব্াে ব্াে
স্পশ মকো হয় তসগুরল
ির্াগত পরেষ্কাে করুন
• সর্স্ত ব্স্তুে উপরেিাগ
েীব্াণুনাশক রদক্ষয় দুঠট
রশফক্ষটে র্াক্ষে পরেচ্ছন্ন
করুন
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কর্ীক্ষদে েনয সুক্ষ াগ ও সুরব্ া

•িাগািারগ কো ব্ন্ধ
করুন!
•স্বাস্থযকে অিযাস আয়ত্ত
করুন
•কর্ক্ষেক্ষত্র
ম
ত াকাে
সর্য়, ত ক্ষকাক্ষনা
রব্েরতক্ষত ব্ােব্াে হাত
ুন এব্ং সযারনটাইোে
রদক্ষয় হাত পরেশুদ্ধ
করুন
•কারশে সর্য় র্ুখ ত ক্ষক
োখুন, অনযানয
রনয়র্াব্লী অব্লম্বন
করুন
•রনক্ষেে েক্ষলে তব্াতল,
খাব্াে, কাাঁটািার্ি ইতযারদ
সব্সর্য় সক্ষে োখুন
•থুতু তফলক্ষব্ন না

পরেশুক্রদ্ধকেণ

ত ক্ষকাক্ষনা কাে কেব্াে সর্য় স্বাস্থযরব্র তর্ক্ষন রনক্ষেক্ষক
সুেরেত োখুন

ব্যাক্রিগত স্বাস্থযরব্র

স্বাস্থযরব্র
তর্ক্ষন িলুন

•সব্েনীন
ম
ততায়াক্ষল,
পুনেব্যাব্হােক্ষ াগয
কাাঁটািার্ি ব্যাব্হাে ব্ন্ধ
করুন
•তকব্লর্াত্র োন্না কো, ব্া
আক্ষগে তথক্ষকই োন্না হক্ষয়
থাকা স্বাস্থযকে খাদযই রদন
• রদ সম্ভব্ হয় তডক্ষস্কে
উপে তেক্ষখ খাওয়াে তিষ্টা
করুন
•গারিক্ষত ব্া ব্াক্ষস ব্সাে
োয়গা পরেব্তমনশীল োখুন
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পরেপূেক
রহক্ষসক্ষব্
রপরপই (PPE)
রকক্ষটে
ব্যাব্হাে
করুন

সার্াক্রেক দূেত্ব ব্োয় োখা, সংক্ষ াগ এরিক্ষয় িলা, এব্ং উন্নত স্বাস্থযরব্র ে
সাক্ষথ সাক্ষথ পাক্ষসানাল
ম
তপ্রাক্ষটরিি ইরকউপক্ষর্ক্ষন্টে ব্যাব্হাে কক্ষে অরতরেি
সুেরেত থাকুন
বাড়ির বাইরর এবং
যখন সুড়নশ্চিত বা আশশ্চিত সংক্রর্রের
কর্রেরে
ম
ররাজকার
র্ুরখার্ুড়খ হরত হরব
সম্পূণ মতদহ আচ্ছাদন কক্ষে এর্ন ব্রডসুযট
বযাবহার
তিাক্ষখে আচ্ছাদন
র্ুক্ষখে আচ্ছাদন
গ্লািস
র্ুক্ষখাশ
গ্লািস

১. রপরপই (PPE) রকট (রব্ক্ষশষত র্ুক্ষখে রপরপই
রকট) পিাে আক্ষগ ও তখালাে পক্ষে হাত পরেশুদ্ধ
করুন
২. ব্যব্হৃত রপরপই রকট গুরল আলাদা োখক্ষত হক্ষব্
এব্ং ব্ুেক্ষত হক্ষব্ ওগুরল তথক্ষক কক্ষোনা
সংির্ক্ষণে আশঙ্কা আক্ষে
www.b3cmsme.org
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ন্ত্াংশ এব্ং উপক্ষ ারগতাে রনেীেণ
• ন্ত্াংশ গুরলে কর্ের্তা
ম
রনেীেণ
করুন এব্ং প্রক্ষয়ােনীয়
েেণাক্ষব্েক্ষণে ব্যাব্স্থা রনন
তর্রশন ও আনুষ্বারেক উপকেণ

 ন্ত্পারত, েঙ, লুরিক্ষকন্ট, হাইক্ষরারলক
রোঁ ক্ষি াওয়া, ুক্ষলা, েং, রেদ্র

উপক্ষ াগী দ্রব্য সর্ুহ

রব্দুযৎ, ব্াস্প, সঙ্কুরিত ব্াতাক্ষসে িাপ,
রশতলীকেণ, প াপ্ত
ম আক্ষলা

 িব্ন
 ানব্াহন
আগুন, সক্ষিতনতা এব্ং প্রাকৃরতক
প্রক্রিয়া সর্ুহ
www.b3cmsme.org
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কােখানাে পরেচ্ছন্নকেণ
• কক্ষর্েম প্রব্াহ এব্ং
সর্স্ত কর্কাে
ম
উন্নততে কেক্ষত এই
সুক্ষ াগ ব্যাব্হাে করুন

ররড ট্যাগ
অপ্রক্ষয়ােনীয় ক্রেরনসপত্র এক্ষন
সার্রয়ক িাক্ষব্ তদখা াক্ষব্ এর্ন
োয়গা রনব্ারিত
ম
করুন এব্ং সব্
তশক্ষষ পাকাপারক িাক্ষব্ সরেক্ষয়
তফলুন

• অপ্রক্ষয়ােনীয় এব্ং
িারহদাহীন ক্রেরনসপত্র
সরেক্ষয় তফলুন
 তেড টযাগ প্রকল্প

ড়িজুয়াল কারখানা
•স্বচ্ছতে প্রণারল
•দদৃশযর্ান কর্ মসম্পাদন
•উপক্ষ াগী সংস্থান গুরলক্ষত
দৃশয রনিমে নেেদারেে
ব্যাব্স্থা

• কর্প্রব্াক্ষহে
ম
রিত্র আেও
উন্নততে কক্ষে তু লুন
 রিেুয়াল কােখানা
www.b3cmsme.org
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পুনোেক্ষম্ভে েনয ততরে ততা?

ন্ত্াংশগুরলে কর্ের্
ম
অব্স্থান

কােখানা গুরেক্ষয় োখুন

তকারিড-১৯ এে েনয ততরে থাকুন

www.b3cmsme.org
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কর্ক্ষেত্রক্ষক
ম
ততরে োখুন
আপনাে কর্ক্ষেত্রক্ষক
ম
ততরে োখুন ব্যাব্হাে পুনোেক্ষম্ভে েনয

সহক্ষ াগী
পরেক্ষব্শনায়
www.b3cmsme.org
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