
ক�োভিড‑১৯ 
প্োদি্ুোব�োলীন 
প্ভিবন্ী মোনুষদদর 
জন্য ভবদবচ্য ভবষয়
১৯ জোনুয়োভর ২০২০ িোভরদে, ভবশ্ব স্োস্্য সংস্ো সংক্রমদনর মোত্ো 
এবং ধরদনর ভবদবচনোয় �দরোনো িোইরোসদ� জনস্োদস্্যর জন্য 
ঝঁুভ�পূর্ এবং মহোমোরী ভহদসদব ক�োষরো �দর। 

এর কপ্ভষিদি সোরো ভবদশ্বর জনস্োস্্য �ি্্পষি ক�োভিড‑১৯ 
প্ভিদরোদধ এবং িোদদর জনসোধোরদনর সুরষিোয় নোনোধরদনর 
প্ভিদরোধমূল� ব্যবস্ো গ্রহর �দরদে 1। এ মহোমোরী�োলীন 
সমদয় প্ভিবন্ী মোনুষরো সবদচদয় কবভি ঝঁুভ�র মদধ্য রদয়দে। 
সংভলিষ্ট স�দলর যথোযথ পদদষিপ এবং প্ভিদরোধমূল� 
ব্যবস্ো গ্রহদরর মোধ্যদম প্ভিবন্ী মোনুষদদর এই ঝঁুভ�র 
মোত্ো �ভমদয় আনো সম্ভব।

1 https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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ক�োভিড-১৯

ক�োভিড-১৯ প্রোদি্ুোবব� সময় প্রভিবধিধী মোনুষবদ� 
জনথ্য ভববেষ ভবববচনো প্রবয়োজন ক�ন?
ক�োভিড‑১৯ প্োদি্ুোবের সময়ও কেন প্ভিেন্ধী ে্যভতি প্বয়োজনধীয় স্োস্্যবসেো, ভেশুদ্ধ 
পোভন ও পবয়োঃভনষ্োশন সভুেধো এেং জনস্োস্্য ভেষয়� িথ্য সঠি�িোবে পোয় িো ভনভচিি 
�রবি প্বয়োজনধীয় পদবষেপ গ্রহণ �রবি হবে।

ভনব্োতি �োরনগুব�োর জন্য প্ভিেন্ধী ে্যভতি সংক্রমবণর সেবেবয় কেভশ ঝঁুভ�বি রবয়বে‑

– আেশ্য�ধীয় স্োস্্যভেভধ পো�বন েোধো, উদোহরণস্রূপ হোি কধৌি �রবি নো পোরো  
(কেমন‑হোি কধোয়োর কেভসন, পোভনর �� েো জ�োধোর প্ভিেন্ধী ে্যভতির জন্য প্বেশগম্য 
নো হওয়ো অথেো ক�োবনো প্ভিেন্ধী ে্যভতি হয়বি হোি ঘবষ ধুবি পোবরননো);

– সবহোবেোগধী ে্যভতির ভেবশষ সহোয়িোর অিোবে অথেো ক�োবনো প্ভিষ্োবন অবনব� এ�বরে 
থো�োর �োরবন সোমোভজ� দরূত্ব কমবন ে�ো সম্ভে হয়নো;

– স্পবশ্র মোধ্যবম কেোগোবেোগ অথেো দদনভদিন �োবজ শোরধীভর�িোবে অবন্যর সহোয়িোর 
প্বয়োজবন;

– জনস্োস্্য ভেষয়� িথ্য কপবি েোধোর �োরবন। 

প্ভিেন্ধী ে্যভতি ক�োভিড‑১৯ এ সংক্রভমি হব� িো িোর জন্য হয়বিো গুরুির স্োস্্য 
ঝঁুভ�র �োরণ হবি পোবর। ক�ননো‑

– প্ভিেভন্িোর জন্য আবগ কথব�ই স্োস্্যগি সমস্যো থো�বি পোবর;

– প্বয়োজনধীয় স্োস্বসেো পোওয়োর কষেবরে েোধো। 

প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর জন্য অি্যোেশ্য�ধীয় স্োস্্যবসেোয় ঘোটভি কদখো ভদব� এই মহোমোরধীবি 
িোরো ে্যপ�িোবে আক্রোন্ত হবি পোবর।



ক�োভিড-১৯

সম্পভ�্ি বথ্যভতিবদ� জনথ্য ভবববচথ্য ভবষয়

প্রভিবধিধী বথ্যভতি ও িো� পভ�বোব�� সদসথ্যবদ� 
জনথ্য ��ণধীয়

আপনো� ক�োভিড-১৯ সংক্মবণ� সম্োবথ্য ঝঁুভ� ভনয়ন্ত্রণ �রুন।

ক�োভিড‑১৯ সংক্রমণ হবি সরুষেোয়, প্ভিেন্ধী ে্যভতি এেং িোর পভরেোবরর সদস্যবদর 
ভেশ্ব স্োস্্য সংস্ো �ি্্� ভনবদ্ভশি স্োস্্যভেভধ কমবন ে�ো উভেি, উদোহরণস্রূপ‑ হোি 
পভরষ্োর রোখো, হঁোভে‑�োভশ ভশষ্োেোর কমবন ে�ো এেং শোরধীভর� দরূত্ব েজোয় রোখো 2। 
েভদ �োবরোও এই স্োস্্যভেভধ কমবন ে�বি অসভুেধো হয় (উদোহরণস্রূপ‑ হোি কধোয়োর 
কেভসন, পোভনর �� েো জ�োধোর ে্যেহোর �রবি অসভুেধো হয়) িোহব� কসবষেবরে 
পভরেোবরর সদস্য, েনু্ ও কসেোদোন�োরধীর সহোয়িোয় ভে�ল্প ক�োবনো উপোয় ে্যেহোর 
�রো উভেি; এেোড়োও‑

– এব� অপর হবি �মপবষে এ� ভমটোর শোরধীভর� দরূত্ব েজোয় রোখনু।

– েিদরূ সম্ভে জনো�ধীণ্ স্োবন েোওয়ো এেং ক�ো�জবনর সোবথ কম�োবমশো পভরহোর �রো 
উভেি। ভনিোন্ত প্বয়োবজবন েোজোবর অথেো ওষবুধর কদো�োবন কেবি হব� ভদবনর ে্যস্ত 
সমবয় নো েোওয়ো এেং কেসে কদো�োবন প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর জন্য ভেবশষ ে্যেস্ো কনয়ো 
হবয়বে কসখোবন েোন।

– জনো�ধীণ্ পভরবেবশ েোওয়ো পভরহোর �রবি অন�োইবন েো কটভ�ব�োবন এেং সম্ভে হব� 
পভরেোবরর অন্য সদস্য অথেো েনু্ অথেো কসেোদোন�োরধীর সহোয়িোয় ক�নো�োটো �রুন।

– েোরেোর েোজোবর েোওয়ো পভরহোর �রবি ভনি্যপ্বয়োজনধীয় সোমগ্রধী, কেমন‑ খোেোর, 
পভরষ্োর‑পভরচ্ছন্নিোর উপ�রণ, ওষধু েো ভেভ�ৎসো সোমগ্রধী এ�সোবথ কেভশ �বর ভ�বন 
রোখোর কেষ্ো �রুন।

– েোভড় হবি �োজ �রোর কেষ্ো �রুন, ভেবশষ �বর �োবজর পভরবেশ েভদ খেু ে্যস্ত 
েো জনো�ধীণ্ হয়।

– ঘবরর েোইবর েো গণ পভরবেবশ সেসময় ে্যেহোর �রো হয় এমন সহোয়� উপ�রণগুব�ো, 
কেমন‑ হুই�বেয়োর, ক্রোে, ওয়ো�োর, ট্োন্স�োর কেোড্ েোরেোর জধীেোনুনোশ� ভদবয় 
জধীেোনুমতুি �রুন। 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


ক�োভিড-১৯

আপনো� প্রবয়োজনধীয় কসবো ও সহোয়িো ভনভচিি ��বি এ�টি পভ��ল্পনো 
হোবি� �োবে �োখুন।

– আপভন কসেোদোন�োরধীর উপর ভনি্রশধী� হব�, �বয়�জন কসেোদোন�োরধীর সোবথ 
কেোগোবেোগ �বর রোখনু, েোবি �বর িোবদর ক�উ অসসু্ হব� েো আ�োদো থো�বি হব� 
আপভন অন্য কসেোদোন�োরধীর সহোয়িো ভনবি পোবরন;

– আপভন েভদ ক�োবনো সংস্োর মোধ্যবম কসেোদোন�োরধী ভনবয় থোব�ন, িোহব� কখোঁজ ভনবয় 
রোখনু �মমী সঙ্কট কমো�োবে�োয় িোবদর ভ� ধরবণর ে্যেস্ো রবয়বে। এেোড়োও পভরেোবরর 
অন্য সদস্য এেং েনু্বদর সোবথও আব�োেনো �বর রোখনু জরুরধী অেস্োয় আপনোর 
ভ� ধরবণর কসেো প্বয়োজন এেং িোরো ভ�িোবে আপনোব� সহোয়িো �রবি পোবরন।

– আপনোর এ�ো�োয় এধরবনর সংস্োর সোবথ কেোগোবেোগ �বর রোখনু েোরো জরুরধী অেস্োয় 
আপনোব� প্বয়োজনধীয় সহোয়িো �রবি পোবরন।

আপভন ক�োভিড-১৯ এ সংক্ভমি হবে পভ�বোব�� সদসথ্য�ো কেন 
প্রবয়োজনধীয় বথ্যবস্ো ভনবি পোব� কসজনথ্য প্রস্তুভি ভনবয় �োখুন।

– ভনভচিি হওন, আপনোব� সহোয়িো�োরধী পভরেোবরর সদস্য েো েনু্ আপনোর সম্পভ�্ি 
জরুরধী িথ্যগুব�ো জোবনন 3। কেমন‑ স্োস্্য েধীমো, ওষধু এেং আপনোর উপর ভনি্রশধী� 
ক�উ েোর সহোয়িো প্বয়োজন (সন্তোন, েয়স্ক েোেো‑মো অথেো কপোষ্য)।

– স্োনধীয় স্োস্্য কসেোদোন�োরধী েো স্োস্্যব�ব্রের হট�োইন নম্বর কজবন রোখনু এেং িোবদর 
পরোমশ্ কমবন ে�নু

– ভনভচিি হওন, আপভন ক�োভিড‑১৯ সংক্রভমি হব� েো জরুরধী অেস্োয় আপনোর ভ� 
ধরবণর সহোয়িো প্বয়োজন িো পভরেোবরর সদস্যরো জোবনন।

– কেসে কনটওয়ো�্ হবি আপভন স্োস্্যবসেো গ্রহণ �বরন, িোবদর সোবথ পভরেোবরর 
সদস্যবদর পভরেয় �ভরবয় ভদন। েোবি �বর জরুরধী প্বয়োজবন িোরো সঠি�িোবে কসখোবন 
কেোগোবেোগ �রবি পোবর।

– প্বয়োজনধীয় কটভ�স্োস্্যবসেো ও হট�োইন নম্বরগুব�ো কজবন রোখনু 4, েোবি �বর স্োস্্য 
েো ভেভ�ৎসো ভেষয়� সোধোরণ িথ্যগুব�ো কসখোন কথব� জোনবি পোবরন। 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 কটভ�স্োস্্যবসেোয় প্থোগি পদ্ধভিবি স্োস্্যবসেো প্দোন েোড়োও কটভ�বেোগোবেোগ এেং িোে্্য়ো� প্েুভতি ে্যেহোর �রো হয়। 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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পভ�বোব�� সদসথ্য এবং কসবোদোন�ো�ধী� েো�ধীভ�� ও মোনভস� স্োস্থ্য

– পভরেোবরর স�� সদস্য ও কসেোদোন�োরধী ক�োভিড‑১৯ সংক্রমণ হবি সুরষেোর 
স�� ভনয়মোে�ধী সঠি�িোবে কমবন ে�বে ভনভচিি �রুন, কেমন‑ ঘনঘন সোেোন 
ভদবয় হোি কধোয়ো।

– ভেশ্ব স্োস্্য সংস্ো ভনবদ্ভশি, ক�োভিড‑১৯ �ো�ধীন সমবয় মোনভস� স্োস্্য সম্পভ�্ি ভেবেে্য 
ভেষয় এেং আবগ হবিই আবে এমন অসংক্রোম� ে্যভধ ভনয়ন্ত্রবণর ভনবদ্শনো কমবন ে�নু।5,6

– প্ভিেন্ধী ভশশুবদর এসমবয় ভনয়ভমি পড়ো‑ক�খো �রবি, কখ�বি এেং কটভ�ব�োন, 
ইন্োরবনট েো কসোশ্যো� ভমভডয়োর মোধ্যবম েনু্‑েোন্বের সোবথ ভনয়ভমি কেোগোবেোগ �রবি 
উৎসোহ ভদন।

– পভরেোবরর ক�োবনো সদবস্যর েভদ এই িোইরোবসর সংক্রমণ হবয়বে েব� মবন হয়, িোহব� 
িোব� অেশ্যই মোস্ক পরবি ে�নু এেং েি দ্রুি সম্ভে িোর পরধীষেো �রোন 7। পবুরো ঘর 
অেশ্যই জধীেোনুমতুি �রুন এেং �ষে্য রোখনু পভরেোবর অন্য �োবরোও মবধ্য এর �ষেণ 
কদখো েোবচ্ছ ভ�নো। েভদ সম্ভে হয় স্োস্্য ঝঁুভ�বি আবে এমন সদস্যব� আ�োদো থো�োর 
সময়�ো� পে্ন্ত েোভড় কথব� দবূর অন্য ক�োথোও সভরবয় ভনন।

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.
pdf?sfvrsn=6d3578af_2

6 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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স��োব�� পক্ষ হবি ��ণধীয়

ভনভচিি �রুন, জনস্োস্থ্য ভবষয়� িথথ্য ও কেোগোবেোগ স�বে� 
জনথ্য সহজগমথ্য

– জোিধীয় পে্োবয়র কে ক�োবনো স্োবনর ঠি�োনো, কপ্স ভরিভ�ং েো সোমোভজ� কেোগোবেোগ 
মোধ্যবম সরোসভর েো কর�বড্ড িথ্য সম্প্রেোবরর সময় অেশ্যই িবথ্যর সোবথ ভ�ভখি 
ভেেরণ এেং েোং�ো ইশোরো িোষো ে্যেহোর �রুন।

– জনস্োবথ্ ে্যেহৃি কে ক�োবনো িথ্য “ সহজ িোষোয়” ভ�খনু, েোবি �বর িো েুভদ্ধ প্ভিেন্ধী 
ে্যভতি েো জ্োনগি দেু্�িো আবে এমন ে্যভতি েুঝবি পোবরন।

– ক�োবনো িথ্য প্দোবনর সময় সহবজই ে্যেহোর �রো েোয় এমন �রবমট (কেমন‑ ওয়োড্/ 
Word) ে্যেহোর �রুন এেং শ্রেণদষ্্টি প্ভিেন্ধী মোনুষবদর �থো ভেবেেনো �বর স্পষ্ 
ভশবরোনোম, েড় েোপোর অষের এেং করিই� ভপ্বন্ িথ্য প্দোন �রুন। 

– সোমোভজ� কেোগোবেোগ মোধ্যবম এমন েভে ে্যেহোর �রুন েো সেোইব� অন্তি্্তি �রবে 
ও �োউব� ভেরিি েো আিঙ্কভি �বর এমন েভে ে্যেহোর নো �রো, এেং অেশ্যই েভের 
ভনবে িোর ভেেরণ ভদন।

– জনস্োস্্য সম্পভ�্ি িথ্যগুব�ো সহবজই কপৌঁবে ভদবি প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর ভনবয় 
�োজ �বর এমন সংগঠন, িোবদর এ্যোডবিোব�ভস েভড এেং প্ভিেন্ধী ে্যভতির 
কসেোদোন�োরধীবদর সোবথ �োজ �রুন।

প্রভিবধিধী বথ্যভতি ও িোবদ� সহোয়িো��ধী কনটওয়োব�্� জনথ্য ভনভদ্ষ্ট 
েক্ষথ্যভিি্ভি� পদবক্ষপ গ্রহণ

প্শোসভন� ও রোজস্ খোবি প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর জন্য দ্রুি ে্যেস্ো গ্রহবণ প্ভিেন্ধী 
ে্যভতি ও িোবদর প্ভিভনভধ সংস্োর সোবথ �োজ �রুন। কেমন‑

– পভরেোবরর প্ভিেন্ধী সদস্যব� সহোয়িো �রোর জন্য �োজ কথব� ভেরভি ভনবি হবয়বে 
এমন পভরেোর েো কসেোদোন�োরধীব� আভথ্� ষেভিপরূণ প্দোন �রুন। স্োিোভে� সমবয় 
�োবজর জন্য কে অথ্ কপি, হবি পোবর এ�টি ভনভদ্ষ্ সমবয়র জন্য িোব� কসটো ভদন।

– অভনয়ভমি ও ে্যভতিগিিোবে প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর কসেোদোন �বর এমন ে্যভতি েভদ 
অন্যব� সংক্রভমি �রোর ঝঁুভ�বি থোব� এেং িোব� ঝঁুভ� কমো�োবে�োয় আ�োদো 
থো�বি হয়, িোহব� িোর জন্য আভথ্� ষেভিপরূবণর ে্যেস্ো �রুন;

– েোভড় হবি �োজ �রোর ে্যেস্ো �রো এেং এর জন্য প্বয়োজনধীয় কট�বনো�ভজ ে্যেহোবর 
আভথ্� সহোয়িো প্দোন �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর অন্তি্্তি �বর এমন আভথ্� সহোয়িো (ে্যোপ�িোবে আভথ্� 
প্বনোদনোর পভর�ল্পনো) প্দোবনর জন্য ে্যেস্ো গ্রহণ �রুন। কেমন‑ প্বি্য� প্ভিেন্ধী 
ে্যভতির জন্য কথো� আভথ্� েরোদ্দ, �র মও�ু�, ভেভিন্ন উপ�রবণ িি্্ভ� প্দোন 
এেং ভনয়ভমি প্দোন �রবি হয় এমন খরেগুব�ো স্ভগি রোখনু।
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– দধীঘ্ভদন েোভড় হবি ক�খোপড়ো �রবি হবে, এমন প্ভিেন্ধী ভশষেোথমীবদর সহবেোভগিোর 
জন্য স্ককু � েো ভশষেো প্ভিষ্োন হবি প্বয়োজনধীয় ে্যেস্ো গ্রহন �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতি কেন সহবজই সর�োবরর সোবথ কেোগোবেোগ, ক�োবনো ভজজ্োসো 
েো ব�োবনো ভেষবয় জোনোবি পোবর িোই ভেভিন্ন ধরবণর হট�োইন সোভি্স েো� ু�রুন 
(কেমন‑ বটভ�ব�োন এেং ইবমই�)। 

সমোবজ প্রভিবধিধী বথ্যভতিবদ� কসবো ও সহোয়িোদোন�ো�ধীবদ� জনথ্য 
ভনভদ্ষ্ট েক্ষথ্যভিি্ভি� পদবক্ষপ গ্রহণ 8 

প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর কসেোদোন েো� ুরোখবি স্োনধীয় কসেোদোন�োরধীবদর জন্য প্বয়োজনধীয় 
ে্যেস্ো গ্রহণ এেং সরুষেো উপ�রণ কপবি িোবদর প্োধোন্য ভদবি হবে।

– ভনভচিি �রুন, প্ভিেন্ধী ে্যভতির জন্য কসেোদোন�োরধী কেোগোন কদয়ো এবজন্সধীগুব�োবি 
�মমী �ম থো�ো অেস্োবিও ভনয়ভমি কসেোদোন েো� ুরোখোর পভর�ল্পনো আবে।

– সরুষেো ে্যেস্ো গ্রহণ �রো অেস্োবিও �মমী ভনবয়োবগর সময় আম�োিোভন্ত্র� ভনয়বমর 
সোবথ মোভনবয় ভনবি প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধীবদর সোবথ �োজ �রুন, 
কেমন‑ বসেোদোন�রধীবদর পভু�শ কে�।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধীবদর কসেোদোবনর জন্য স্ল্পবময়োদধী আভথ্� সহোয়িো 
প্দোবনর ে্যেস্ো �রুন, কেন �োবজর সবুেোগ �মব�ও িোরো ষেভির সম্ুখধীন নো হন।

– প্ভিেভন্িো ভেষয়� কসেো ও সহোয়িোর জন্য এ�টি হট�োইন নম্বর েো� ু�রুন কেখোন 
কথব� সর�োবরর সোবথ কেোগোবেোগ �রো এেং জরুরধী প্বয়োজন ভনবয় �থো ে�ো েোবে। 

– ভেনোমূব্�্য মোস্ক, এ্যোপ্ণ, গ্োিস ও হ্যোন্ড স্যোভনটোইজোর সহ ভেভিন্ন সরুষেো উপ�রণ 
কপবি প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধী এবজন্সধীগুব�োব� প্োধোন্য ভদন।

– ক�োভিড‑১৯ কটবটের কষেবরে অন্যোন্য অগ্রোভধ�োর দব�র মি প্ভিেন্ধী ে্যভতির 
কসেোদোন�োরধীবদরও অগ্রোভধ�োর ভদন। 

ক�োভিড-১৯ সংক্মবণ অবপক্ষো�ৃি কবভে ঝঁুভ�বি থো�ো প্রভিবধিধী 
বথ্যভতি� প্রভি অভি� মবনোবেোগধী হউন।

ক�োভিড‑১৯ সংক্রমবণর অভধ� ঝঁুভ�বি আবে এমন প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর সরুষেো 
ভ�িোবে ভনভচিি �রো েোয় িো ভনধ্োরণ �রবি প্ভিেন্ধী ে্যভতি এেং িোবদর 
প্ভিভনভধত্ব�োরধী সংস্োগুব�োর সোবথ �োজ �রুন:

– ভনভচিি �রুন, ক�োবনো প্োভিষ্োভন� ে্যেস্োয় থো�ো প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর 9 কসেোদোন 
�রবে এমন এবজন্সধীগুব�োর কসেো ও সহোয়িো েো� ুরোখোর জন্য ভনভদ্ষ্ পভর�ল্পনো 
আবে এেং িো কমবন েব�। 

8 �ভমউভনটিবি প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধী েোইব� ভেভিন্ন এবজন্সধীব� অন্তি্্তি �রবি পোবর েোরো প্ভিেন্ধী ে্যভতির 
জন্য কসেোদোন�োরধী প্দোন, ভেবশষ �ম্সংস্োন সুভেধো, অথেো ভেবশষ কথরোভপ সুভেধো এেং পরোমশ্ প্দোন �বর। 

9 প্োভিষ্োভন� �োঠোবমোবি �োরোগোর, মবনোবরোগ হোসপোিো� এেং ক�য়োর কহোম অন্তি্্তি। 
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– �োরোগোর, কজ� অথেো সংবশোধন ক�ব্রে থো�ো প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর সনোতি �রুন এেং 
িোবদর সংক্রমণ প্ভিবরোবধ ও ক�োবনো জরুরধী অেস্োয় িোবদর জন্য প্বয়োজনধীয় ে্যেস্ো 
গ্রহবণর পভর�ল্পনো দিভর �রবি কসখোন�োর সংভলিষ্ �ি্্পষেব� সহোয়িো �রুন। 

– ভনভচিি �রুন, গ্হহধীন প্ভিেন্ধী ে্যভতিরো অন্যবদর মবিোই এ�ইিোবে খোেোর, পোভন, 
আশ্রয় ও প্বয়োজনধীয় স্োস্্য কসেো পোবচ্ছ এেং ক�োভিড‑১৯ হবি সরুষেোর কমৌভ�� 
সরুষেো ে্যেস্ো ে্যেহোর �রবি পোরবে।

– ভনভচিি �রুন, ে�পেূ্� উবচ্ছদ�্ি, শরণোথমী ও অভিেোসধী �্যোম্প, অপভর�ভল্পি 
আেোসন এেং শহবর েভস্তবি থো�ো প্ভিেন্ধী ে্যভতি সহ জরুরধী মোনভে� ে্যেস্োয় 
ক�োভিড‑১৯ সংক্রমণ কমো�োবে�োর প্স্তুভি ও েোস্তেোয়ন পভর�ল্পনোয় প্ভিেন্ধী 
ে্যভতির েোভহদো ভেবেেনো �রো হবয়বে।

ভনভচিি �রুন, জরু�ধী পভ�ভস্ভি কমো�োববেোয় গৃহধীি পভ��ল্পনোয় 
প্রভিবধিধী বথ্যভতি� চোভহদো ভবববভচি হবয়বে।

ক�োভিড‑১৯ সম্পভ�্ি জরুরধী কঘোষণোগুব�োবি প্ভিেন্ধী মোনুষবদর েোভহদো অন্তি্্তি 
�রবি প্ভিেন্ধী ে্যভতি এেং িোবদর প্ভিভনভধত্ব�োরধী সংগঠনগুব�োর সোবথ �োজ �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধীরো কেন িোবদর ভনয়ভমি কসেোদোন েো�ু রোখবি পোবরন, 
িোই িোবদর কেব�োবনো পভরভস্ভিবি অপভরহোে্ ভেবেেনো �রুন এেং িোবদরব� �োরভ�উ 
ও ��ডোউবনর মি জরুরধী অেস্োর েোইবর রোখনু।

– ��ডোউন েো �োরভ�উ ে�ো�ো�ধীন সমবয় েোভড়বি থো�োর �ব� মোনভস� েোবপর 
সম্ুখধীন হবচ্ছ এমন প্ভিেন্ধী ে্যভতিব� েোড় ভদন, কেন িোরো ভ�েু সমবয়র জন্য 
ভনরোপদিোবে েোভড়র েোইবর কেবি পোবর।

– ভনভচিি �রুন, জরুরধী অেস্োয় প্ভিেভন্িোর জন্য ক�োবনো দেষম্য হবচ্ছ নো। জরুরধী 
পভরভস্ভিবি প্োভিষ্োভন� ে্যেস্োপনোয় কেন প্ভিেন্ধী ে্যভতির মোনেোভধ�োর সরুষেোর 
ক�ৌশ�গুব�ো ভেবেভেি হয়।



ক�োভিড-১৯

স্োস্থ্য কসবো ভনভচিি �োখবি ��ণধীয়

সবো� জনথ্য সুগম, সুেি ও এ�ধীিূি ক�োভিড-১৯ স্োস্থ্য কসবো 
ভনভচিি �রুন।

– ভলিভন�গুব�োবি স�ব�র জন্য সগুম ক�োভিড‑১৯ পরধীষেো ও কসেো ভনভচিি �রুন। 
প্ভিেন্ধী ে্যভতির জন্য ভেভ�ৎসো ক�ব্রের �োঠোবমোগি েোধো (উদোহরণস্রূপ‑ উে্ঁ‑ভনে্ 
পথ, ভসঁভড়, প্বেশ �রবি �ষ্ হয় এমন জোয়গো েো ে্যেহোর �রবি অসভুেধো হয় 
এমন উপ�রণ), আেরনগি েোধো (উদোহরণস্রূপ‑ প্ভিেভন্িো সম্পব�্ সমোবজর 
ি্� ধোরণো এেং কসেোদোবন অস্ধী�্ভি জোনোবনোর প্েণিো); এেং আভথ্� েোধোগুব�ো 
(উদোহরণস্রূপ‑ ে্যয়েহু� ভেভ�ৎসো েো সবুেোগ‑সভুেধো) ভেভনিি �রুন। ক�োভিড‑১৯ 
সম্পভ�্ি স্োস্্যবসেোর িথ্য প্ভিেন্ধী ে্যভতি এেং িোবদর কসেোদোন�োরধীর �োবে 
ভনয়ভমি সঠি�িোবে কপৌঁেোবচ্ছ িো ভনভচিি �রুন।

– ে্যভতির ভিন্ন ভিন্ন েোভহদো ভেবেেনো �বর িথ্য সহজ এেং ভেভিন্ন মোধ্যবম প্েোর �রুন। 
শুধুমোরে কমৌভখ� েো ভ�ভখিিোবে িথ্য প্েোর নো �বর, েুভদ্ধ, জ্োনধীয় এেং মোনভস� 
প্ভিেভন্িো আবে এমন ে্যভতির কেোধগম্য �বর িথ্য প্েোর �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতির জন্য স্োস্্যগি সোধোরন িথ্য এেং ক�োভিড‑১৯ সংক্রোন্ত িথ্য 
জোনোবি প্বয়োজবন েোভড়‑ভিি্ভি� কসেো প্দোন �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধীবদর জন্য ক�োভিড‑১৯ সরুষেোয় �রণধীয় সম্পভ�্ি 
িথ্য তিভর �রুন এেং িোবদরব� সঠি�িোবে জোনোন, েোবি �বর প্ভিেন্ধী ে্যভতির 
উপর এর শোরধীভর� ও সোমোভজ� প্িোে সম্পব�্ ধোরণো �রবি পোবরন।

– েোভড়বি আ�োদো থো�োর সময়টোবি েহুমখুধী েোভহদোসম্পন্ন প্ভিেন্ধী ে্যভতির জন্য পে্োপ্ত 
কসেো ও সহোয়িো ভনভচিি �রুন। প্বয়োজবন স্োস্্য ও কসেোদোন�োরধী সংস্ো, পভরেোর 
এেং বসেোদোন�োরধীর �োবজর সমন্বয় �রুন।

– ভনভচিি �রুন, প্ভিেন্ধী ে্যভতিব� ভেভ�ৎসোর সময় ে্যয়েহু� ভেভ�ৎসো কসেো 
(উদোহরণস্রূপ‑ ি্যোভন্ব�শন প্দোন) প্দোবনর কষেবরে আবগ হবি থো�ো প্ভিেভন্িো, 
গুরুির শোরধীভর� সমস্যো েো কমভডব�� পষেপোি �োজ �রবে ভ�নো। অভধ� ঝঁুভ�বি 
থো�ো প্ভিেন্ধী ে্যভতিব� ভেভ�ৎসোদোবন ভেশ্ব স্োস্্য সংস্োর গোইড�োইনটি ে্যেহোর �রুন।10

প্রভিবধিধী বথ্যভতি� জনথ্য কটভে-স্োস্থ্যবসবো প্রদোন �রুন।

– কটভ�ব�োবন �থো েব�, ম্যোবসজ ভদবয় এেং ভিভডও �ন�োবরবন্সর মোধ্যবম প্ভিেন্ধী 
ে্যভতিব� স্োস্্য ও মোনভস� কসেো প্দোন �রুন। এটো হবি পোবর স্োস্্যগি সোধোরন িথ্য 
েো িোবদর পনুে্োসন সম্পভ�্ি, কেখোবন প্বয়োজবন ক�োভিড‑১৯ স্োস্্য সরুষেো সম্পভ�্ি 
িথ্য প্দোন �রুন।

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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স্োনধীয়িোবব প্রভিবধিধী বথ্যভতি� কসবোদোন�ো�ধী ও সংস্ো� 
জনথ্য ��ণধীয়

কসবো চেমোন �োখো� জনথ্য পভ��ল্পনো তিভ� �রুন এবং িো বথ্যবহো� �রুন

– �মমী সঙ্কবটও �োজ ে�মোন রোখোর জন্য এ�টি পভর�ল্পনো দিভর �রুন, কেখোবন 
কসেোদোন�োরধীসহ প্শোসভন� ও কট�ভন�ো� �মমীবদর দোভয়ত্ব ভনধ্োরন �রো থো�বে।

– ক�োভিড‑১৯ হবি স্োস্্য সরুষেোর ভনয়মগুব�ো কমবন েব� ভেভিন্ন সর�োভর প্শোসভন� 
েোধোগুব�ো, কেমন‑ পভু�শ িল্োভশ ভেবেেনো �বর �মমী ভনবয়োবগর জন্য �ম্পভর�ল্পনো 
দিভর �রুন। 

– �মমীবদর জন্য অভিভরতি প্ভশষেবণর ে্যেস্ো �রুন এেং নি্ন �মমী ও সম্ভে হব� 
েোবদর অভিভরতি দোভয়ত্ব পো�ন �রবি হয় িোবদর জন্য অন�োইবন প্ভশষেণ মভডউ� 
দিভর �রুন।

– গুরুবত্বর ভিি্ভিবি প্ভিেভন্িো ভেষয়� সেবেবয় সঙ্কটপণ্ূ ও অি্যোেশ্য�ধীয় কসেোগুব�ো 
ে�মোন রোখবি স্োনধীয় প্ভিেভন্িো ও কসেোদোন�োরধী প্দোন �বর এমন এবজন্সধীগুব�োর 
সোবথ �োজ �রুন। কসেোপ্দোন �ভমবয় আনবি হব� সেবেবয় ঝঁুভ�বি থো�ো প্ভিেন্ধী 
ে্যভতিবদর সনোতি �রুন। 

প্রভিবধিধী বথ্যভতি এবং িোবদ� সহবেোগধী কনটওয়োব�্� সোবথ ভনয়ভমি 
কেোগোবেোগ �রুন।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতিব� ক�োভিড‑১৯, িোর স্োস্্য সম্পভ�্ি গুরুত্বপণ্ূ িথ্য এেং িোর 
সহবেোগধী কনটওয়ো�্ সম্পভ�্ি িথ্য ভনয়ভমি জোনোন। কেখোবন িোরো কসেো ে�মোন 
রোখোর পভর�ল্পনো, কটভ�ব�োবন স্োস্্য কসেো িথ্য ও হট�োইন নম্বর, স�ব�র জন্য সগুম 
স্োস্্য কসেোব�ব্রের িথ্য জোনবি পোরবে; এেং কেোগোন �ম থো�ব�ও স্যোভনটোইজোর 
ও জধীেোনুনোশ� উপ�রণ ক�োথোয় কগব� সহবজই পোবে ও আ�োদো থো�োর প্বয়োজন 
হব� ভ�িোবে থো�বি হবে কস সম্পভ�্ি ধোরনো পোবে।

– িথ্য প্দোন �রবি এেং প্বয়োজবন িথ্য প্ভিেন্ধী ে্যভতির উপবেোগধী �বর প্দোন 
�রবি ভেভিন্ন মোধ্যবম িথ্য প্েোর �রুন। কেমন‑ কটভ�ব�োবনর মোধ্যবম, ম্যোবসজ 
এেং সোমোভজ� কেোগোবেোগ মোধ্যবম।
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এেো�োয় প্রভিবধিধী বথ্যভতিব� কসবোদোবন� সময় ক�োভিড-১৯ সংক্মবন� 
সম্োবথ্য �ো�নগুবেো হ্োস �রুন

– ক�োভিড‑১৯ সংক্রমন ভনয়ন্ত্রবণ প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধীবদর প্ভশষেন প্দোন 
এেং িোবদর দষেিো উন্নয়বন দ্রুি ে্যেস্ো গ্রহণ �রুন।11

– ভনভচিি �রুন, প্ভিেন্ধী ে্যভতির কসেোদোন�োরধী ও সোহোে্য�োরধীবদর �োবে পে্োপ্ত 
ে্যভতিগি সরুষেো উপ�রণ, কেমন‑ মোস্ক, গ্োিস এেং স্যোভনটোইজোর আবে; প্বয়োজবন 
এসে উপ�রবণর কেোগোন ে্ভদ্ধ �রুন।12

– প্বয়োজবন েোভড়বি ভগবয় পরোমশ্ প্দোন অথেো কটভ�‑স্োস্্যবসেোর মোধ্যবম প্ভিেভন্িো 
ভেষয়� েথোেথ কসেোদোন �রুন। 

বহুমুখধী কসবো প্রবয়োজন এমন প্রভিবধিধী বথ্যভতিবদ� েথোেথ সহোয়িো 
প্রদোন �রুন

– অভধ�ির জটি� সমস্যো রবয়বে এমন প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর সনোতি �রুন এেং জরুরধী 
অেস্োয় েো এব�েোবরই �মমী সঙ্কবট িোবদর কসেো েো� ুরোখবি প্ভিেন্ধী ে্যভতি, িোর 
পভরেোর এেং কসেো প্দোন�োরধী সংস্োর সোবথ কেোগোবেোগ �রুন।

– সোমোভজ� দরূত্ব েজোয় রোখো এেং দদনভদিন রুটিবনর ে্যি্যয় হওয়োর �ব� প্ভিেন্ধী 
ে্যভতির প্ভি সভহংসিো, খোরোপ আেরন ও অেবহ�োর সম্ভোেনো হ্োস �রবি প্বয়োজনধীয় 
ে্যেস্ো গ্রহণ �রুন। উদোহরণস্রূপ‑ সহবজই ভরবপোট্ �রবি পোরোর জন্য স্োে্ষেভণ� 
হট�োইন নম্বর েো� ু�রো।

11 https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-
2020.3-eng.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf


ক�োভিড-১৯

প্রোভিষ্োভন� বথ্যবস্োপনো� জনথ্য ��ণধীয়
প্োভিষ্োভন� ে্যেস্োপনোয় ক�োভিড‑১৯ সংক্রমবণর সম্ভোে্য �োরনগুব�ো প্ভিবরোবধ দ্রুি 
ে্যেস্ো গ্রহন �রুন 13। 

– সংক্রমবনর সেবেবয় ঝঁুভ�বি রবয়বে এমন ে্যভতিবদর সনোতি �রুন এেং সংক্রমবনর 
ঝঁুভ� �ভমবয় আনবি ে্যেস্ো গ্রহবণ িোবদর পভরেোর, �মমী এেং ে্যভতির সোবথ �োজ �রুন।

– ভনভচিি �রুন, ভেদ্যমোন সবুেোগ‑সভুেধোগুব�ো পভরচ্ছন্ন ও স্োস্্য�র এেং স্োস্্যে্যেস্ো, 
কধৌি �রোর ে্যেস্ো ও কেোগোন পে্োপ্ত এেং স�ব�র জন্য ে্যেহোর উপবেোগধী। 

– েিদরূ সম্ভে িধীড় পভরহোর �রবি, কসেোদোবনর জোয়গো ভেস্ততৃি �রুন।

– েিদরূ সম্ভে হোসপোিো� কথব� দ্রুি েোড়পরে ভদবয় এেং এ�ো�োয় স�ব�র সোবথ 
ভ�িোবে থো�বি পোবর কস পভর�ল্পনো দিভর �বর মোনভস� হোসপোিো�গুব�োবি করোগধীর 
িধীড় �ভমবয় আনুন।

– ভনভচিি �রুন, প্ভিষ্োবনর েোভসদিোরো ক�োভিড‑১৯ সম্পভ�্ি জরুরধী িথ্যগুব�ো 
সহবজই পোবচ্ছ এেং সোধোরন সরুষেো ে্যেস্ো কমবন ে�বি পোরবে।14

– ভিভজটরবদর সোবথ কদখো �রোর সময় সংক্রমন কমো�োবে�োর জন্য প্বয়োজনধীয় ে্যেস্ো 
গ্রহণ �রুন; উদোহরণস্রুপ‑ পভরেোবরর সোবথ েো েোইবর কেোগোবেোবগর জন্য ভেভিন্ন 
মোধ্যম েো� ু�রুন (কেমন‑ কটভ�ব�োন, ইন্োরবনট, ভিভডও �� ইি্যোভদ)।

প্রভিষ্োবন ক�োভিড-১৯ সংক্মন প্রভিব�োবি বথ্যবস্ো গ্রহণ 15 

– েখভন প্বয়োজন প্ভিষ্োবনর েোভসদিোবদর পরধীষেো �ধীট ও কমভডব�� কসেো প্দোন �রুন, 
প্বয়োজবন েথোেথ পরোমবশ্র জন্য হোসপোিোব� কর�োর �রুন।

– মদ্ ুমোরেোর ক�োভিড‑১৯ আক্রোন্ত ে্যভতির সংস্পবশ্ এবসবে ভ�ন্তু হোসপোিোব� িভি্র 
প্বয়োজন কনই এমন ে্যভতিবদর কসেো কদয়োর জন্য �মমীর সংখ্যো েোড়োন।

– জরুরধী প্বয়োজবন প্ভিন্ধী ে্যভতি এেং �মমীবদর ে্যভতিগি সরুষেো উপ�রণ প্দোবনর 
ে্যেস্ো রোখনু।

– ক�োভিড‑১৯ আক্রোন্ত ভ�ন্তু হোসপোিোব� কনয়োর প্বয়োজন কনই এমন েোভসদিোবদর মোধ্যবম 
সংক্রমণ প্ভিবরোবধ প্বয়োজনধীয় ে্যেস্ো গ্রহণ �রুন (কেমন‑ িোবদর মোস্ক পরবি ভদন 
এেং সোমোভজ� কম�োবমশো ভনয়ভন্ত্রি �রুন)। 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
15 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1


ক�োভিড-১৯

প্রভিষ্োবন� প্রভিবধিধী বোভসন্োবদ� পে্োপ্ত সহোয়িো প্রদোন �রুন

– প্ভিষ্োবনর েোভসদিোবদর েথোেথ সরুষেো ও কসেো ে�মোন রোখবি প্ভিষ্োবন প্বয়োজনধীয় 
উপ�রবণর পে্োপ্তিো রবয়বে।

– ক�োভিড‑১৯ প্োদি্ুোবের �োরবন েভদ ক�োবনো েোভসদিো ভেষন্নিোয় কিোবগন িোহব� 
িোর জন্য মোনভস� স্োস্্যবসেোর ে্যেস্ো �রুন। কেমন‑ প্ভিষ্োবন এবস েো অন�োইবন 
সমেয়সধীবদর মোধ্যবম মোনভস� স্োস্্যবসেো প্দোন �রুন।

ক�োভিড-১৯ প্রোদি্ুোবব� সময় প্রভিষ্োবন� বোভসন্োবদ� অভি�ো� 
ভনভচিি �রুন

– কখোঁজ �রুন এেং প্ভিশ্রুভি �রুন কে এই মহোমোরধীর সময় প্ভিষ্োবনর েোভসদিোবদর 
সোবথ ক�োবনো ধরবনর খোরোপ েো অেবহ�োমূ�� আেরন �রো হবচ্ছ নো এেং িোবদর 
প্ভি ব�োবনো ধরবনর জেরদভস্তম�ূ� আেরন �রো েো িোর মোরে েোভড়বয় কদয়ো হবচ্ছ নো।

– ভনভচিি �রুন, ভেদ্যমোন পে্বেষেণ এেং অভিবেোগ প্দোন �রোর ে্যেস্ো ভনয়ভমি 
ও �োে্�র আবে।



ক�োভিড-১৯

সমোবজ� জনথ্য ��ণধীয়

সোিো�ন জনগণ সংক্মণ প্রভিব�োবি� প্রোথভম� সু�ক্ষো উপোয় 
গ্রহণ ��বব।

– ক�োভিড‑১৯ প্ভিবরোবধ ভেশ্ব স্োস্্য সংস্ো �ি্্� দিভর প্োথভম� সরুষেো সম্পভ�্ি 
ভনবদ্ভশ�োটি কমন ে�নু।16 ক�োভিড‑১৯ সংক্রমবনর ঝঁুভ�ব� গুরুবত্বর সোবথ ভেবেেনো 
�রুন। এমনভ� আপভন ভনবজ েভদ উচ্চ ঝঁুভ�বি নোও থোব�ন েো �ষেণগুব�ো আপনোর 
মবধ্য গুরুির মোরেোয় প্�োশ নোও পোয়, িেুও অন্যবদর ঝঁুভ�মতুি ও সরুভষেি রোখবি 
ভনয়মগুব�ো কমবন ে�নু।

অভিসগুবেোবি নমনধীয় �োবজ� পভ�ববে এবং সংক্মণ প্রভিব�োবি 
প্রবয়োজনধীয় বথ্যবস্ো গ্রহণ।

– ক�োভিড‑১৯ মহোমোরধীর সময় �োবজর পভরবেশ েো অভ�স সরুভষেি রোখবি ভেশ্ব স্োস্্য 
সংস্ো �ি্্� দিভর �রো ভনবদ্ভশ�োটি WHO guidance on getting your workplace 
ready কমবন ে�নু।17

– েিট্�ু সম্ভে �োবজর পভরবেশ নমনধীয় রোখনু, কেমন‑ প্ভিেন্ধী �মমীরো কটভ�ব�োবনর 
মোধ্যবম �োজ �রবি পোরবে। ভনভচিি �রুন িোরো প্বয়োজনধীয় প্েুভতি উপ�রণগুব�ো 
পোবচ্ছ, ভেবশষ �বর কেসে সহোয়� উপ�রণগুব�ো িোরো অভ�বস ে্যেহোর �বর।

– েভদ কটভ�ব�োবনর মোধ্যবম �োজ �রো সম্ভেপর নো হয়, িোহব� গুরুির মোরেোর প্ভিেন্ধী 
ে্যভতি েোরো উচ্চমোরেোর সংক্রমণ ঝঁুভ�বি রবয়বে িোবদরব� সংক্রমবণর হোর নো �মো পে্ন্ত 
(কেিনসহ) েুটি প্দোবনর ে্যেস্ো �রুন। এ সংক্রোন্ত সর�োভর ভেভিন্ন সবুেোগ‑সভুেধোগুব�ো 
খুঁবজ কের �রুন, েো এই সরুষেো উপোয় ভনভচিি �রবি সহোয়িো �রবে।

– অভ�বস সরুষেো উপ�রবণর পে্োপ্তিো ও স�ব�র জন্য ে্যেহোর উপবেোভগিো ভনভচিি 
�রুন, কেমন‑ হোি জধীেোনুমতুি �রোর �ণ্োর (Hand Sanitizing Station)।

কদো�োন মোভে�বদ� পক্ষ হবি সংক্মবণ� উচ্চ ঝঁুভ�বি থো�ো মোনুষবদ� 
জনথ্য কদো�োবন েোওয়ো� সুবেোগ বৃভধি ��ো।

– প্ভিেন্ধী ে্যভতি েো সংক্রমবণর উচ্চ ঝঁুভ�বি আবে এমন মোনুষবদর ক�নো�োটো �রোর 
জন্য ভেবশষ সময় েরোদ্দ �রো অথেো অন্য ভে�ল্প উপোবয় (অন�োইন েো বহোম‑কডভ�িোভরর 
মোধ্যবম) প্ভিেন্ধী ে্যভতিবদর ভেক্রয় কসেো কদয়ো।

পভ�বো�, বধুি-বোধিব এবং প্রভিববেধীবদ� পক্ষ হবি প্রভিবধিধী বথ্যভতিব� 
সহোয়িো ��ো� জনথ্য অভি� মবনোবেোগধী হবি হবব।

– সোমোভজ� দরূত্ব েজোয় করবখ প্ভিেন্ধী ে্যভতির প্বয়োজনগুব�ো েুঝুন এেং িঁোর প্ভি 
অভধ� সংবেদশধী� ও মোনেধীয় আেরন �রুন।

– েোস্তে অেস্ো েুঝুন, ক�োভিড‑১৯ সম্পভ�্ি সঠি� িথ্য জোনুন এেং এ সম্পব�্ 
ক�োবনো ধরবণর গুজে েড়োবনো কথব� ভেরি থো�ুন।18

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.

pdf?sfvrsn=359a81e7_6
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

© Light for the World 
International 2020

This translation was 
not created by the 
World Health 
Organization (WHO). 
WHO is not responsible 
for the content or 
accuracy of this 
translation. The original 
English edition Disability 
considerations during 
the COVID-19 outbreak 
Geneva: World Health 
Organization; 2020. 

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO shall be the binding 
and authentic edition.

This translated work 
is available under the 
CC BY-NC-SA 3.0

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/

	কোভিড‑১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন কেন?
	সম্পর্কিত ব্যক্তিদের জন্য বিবেচ্য বিষয়
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য করণীয়
	আপনার কোভিড‑১৯ সংক্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
	আপনার প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে একটি পরিকল্পনা হাতের কাছে রাখুন।
	আপনি কোভিড‑১৯ এ সংক্রমিত হলে পরিবারের সদস্যরা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে সেজন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।
	পরিবারের সদস্য এবং সেবাদানকারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

	সরকারের পক্ষ হতে করণীয়
	নিশ্চিত করুন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ সকলের জন্য সহজগম্য
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সহায়তাকরী নেটওয়ার্কের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ
	সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সহায়তাদানকারীদের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ  
	কোভিড‑১৯ সংক্রমণে অপেক্ষাকৃত বেশি ঝুঁকিতে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি অধিক মনোযোগী হউন।
	নিশ্চিত করুন, জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা বিবেচিত হয়েছে।

	স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত রাখতে করণীয়
	সবার জন্য সুগম, সুলভ ও একীভূত কোভিড‑১৯ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করুন।
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য টেলি-স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করুন।

	স্থানীয়ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবাদানকারী ও সংস্থার জন্য করণীয়
	সেবা চলমান রাখার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং তা ব্যবহার করুন
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সহযোগী নেটওয়ার্কের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করুন।
	এলাকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সেবাদানের সময় কোভিড‑১৯ সংক্রমনের সম্ভাব্য কারনগুলো হ্রাস করুন
	বহুমুখী সেবা প্রয়োজন এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করুন

	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয়
	প্রতিষ্ঠানে কোভিড‑১৯ সংক্রমন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ  
	প্রতিষ্ঠানের প্রতিবন্ধী বাসিন্দাদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করুন
	কোভিড‑১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় প্রতিষ্ঠানের বাসিন্দাদের অধিকার নিশ্চিত করুন

	সমাজের জন্য করণীয়
	সাধারন জনগণ সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রাথমিক সুরক্ষা উপায় গ্রহণ করবে।
	অফিসগুলোতে নমনীয় কাজের পরিবেশ এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
	দোকান মালিকদের পক্ষ হতে সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের জন্য দোকানে যাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
	পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের পক্ষ হতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য অধিক মনোযোগী হতে হবে।


