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স্থানীয় সরকারর কর্ মচারী জনয করিদ ১৯
প্ররিষেধক পররর্াপ রনষদমরিকা

সাাংক্রামাক ররাগেরবিস্তার
ররাগেরজন্য
এটা বক ?

এটার প্রগ াজন্ বক ? 

বক ভাগিকরগিন্ ?
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ররষিরষস কষরন্তাইন রক ? 

ররগভরগস কগরন্তাইন্ হল িগ স্ক রলাগকগের

কবভে ১৯ সাঙ্ক্রামান্ রেগক িাাঁচাগন্ার জন্য সমাজ

রেগক েগূর রাখা
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ররষসরষি কষররন্তষন রকন প্রয়ওজন ?

▪ করিি ১৯ সংক্রর্ান বয়স্ক র্ানুষের র্িৃয যর

আনুপারিক হার রবরি ।

▪ এরকিাষব যাষদর সাঙ্ক্রর্াক বযারধ আষে িাষদর

র্িৃয যর আনুপারিক হার রবরি ।
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▪ m

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

র্িৃয যর পররসাঙ্খন করিদ ১৯ সাঙ্ক্রার্ষনর
জনয

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
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কবভে ১৯ সাঙ্ক্রমাগন্র জন্য সাঙ্ক্রামাক রলাকজন্

রক স্থান্তাবরত এিাং বিবিন্ন কারা জরুরী .
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কাষদর জনয করিদ ১৯ সবষেষক রবপদজনক ?

▪ ির্ষী ান্ ন্াোবরক ( ৬০ িির িা
উপগে

▪যাষদর রবপদজনক বযাধী আষে ( রযর্ন

রক্তচাপ,র্ধুষর্য়,হৃদষরাগ,কযান্সার,যকৃি এবং বকৃই জরনি ররাগ।

▪সব বষয়ষসর র্ানুষের যাষদর ররাগ প্ররিষরাধ খর্ািা কর্ । (যা াঁষদর এডস
/আইচ ই রি আষে )

▪যারা দীর্ মরদন ধষর ফুসফুস সর্সযাই িযগষে ।

▪গিমবিী র্রহলা ।
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রকন ররষসরষি কষররন্তষন প্রষয়াজন ? 

যরদ রবরি ঝুাঁ রকপূর্ মর্ানুষেরা করিদ ১৯আক্রান্ত হই

িাহষল িাষদর রনউর্রনয়ার র্ি জটিল ররাগ হওয়ার

সম্ভবনা োষক এবং এর রজানয র্িৃয যও হষি পাষর এই

সংক্রর্ন রেষক রক্ষা করার রজাড়ন পুরপুরর

রবরেনও রাখার প্রষয়াজন ।
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বরগভরগস করান্তাইন্ একটট কারযকার
উপা 
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করিদ ১৯ সংক্রর্র্ রেষক রক্ষা পাওয়ার
সাধারান িিমাবরল

▪ সব মক্ষর্ র্ষর োকষি হষব অরিপ্রয়জন োড়া র্র রেষক
রবরষনা যাষব না ।

▪ র্ষর অরেরি আপ্রায়ান এরড়ষয় চলষি হষব ।

▪ অরিপ্রয়জষন কাষরার সাষে রদখা করষল অন্তি ১ রর্িার
দরূত্ব বজায় রাখষি হষব ।

▪ হা াঁরচ বা কারি হষল কনুএ , টিসু কাগজ , রুর্াল রদষয় র্ুখ
ঢাকষি হষব । এবং টিসু কাগজ টি সিকমিার সাষে রফষল
রদষি হষব । রুর্াল ধুষয় রফলষি হষব ।

▪ হাি ও র্ুখ িৎক্ষর্াৎ সাবান ও জল রদষয় ধুষয় রফলষি হষব
।
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করিদ ১৯ সংক্রর্র্ রেষক রক্ষা পাওয়ার
সাধারান িিমাবরল

▪ গরর্ এবং র্ষর তিরর খাবার রখষি হষব ।

▪ পুটিকর খাবার রখষি হষব ।

▪ প্রচযর পররর্াষর্ জল রখষি হষব ।

▪ প্রচযর পররর্াষর্ ফল রখষি হষব এবং ররাগ প্ররিষরাধ ক্ষর্িা

বাড়াষি হষব ।

▪ রনয়রর্ি িরীরচাচম করষি হষব ।

▪ ডাক্তাষরর অনুর্রি োড়া ওেুধ খাওয়া যাষব না ।

▪ বারড়ষি রলাকসর্াগর্ করা যাষব না । জনর্ন বসরি পুর্ জাগাইয়া

যাও যাষব না । রযর্ন পাকম ,বাজার ,ধর্ীয় প্ররিষ্ঠান ।
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করিদ ১৯ সংক্রর্র্ রেষক রক্ষা পাওয়ার
সাধারান িিমাবরল

▪ রুটিন রচকাপ ম এর জনয হসরপিাল যায়ও রেষক রবরি

োকষি হষব ।

▪ প্রষয়াজষন ডাক্তার এর সাষে রফান রযাগাষযাগ করষি হষব ।

▪ যারা হষর্ কয়াষররন্তষনআষেন িারা অবিযইআলাদা ওয়াি

রুর্ বযবহার করষবন ,যরদ এরক ওয়াি রুর্ বযবহার কষরন

িাহষল অবিযই কল ,দরজার হাষেল জল ও সাবান রদষয়

পররষ্কার করষি হষব ।
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রবপরীি সঙ্গরনষরাধ স্থানীয় স্ব-িাসন
সরকাষরর দারয়ত্ব

▪ অরিসনষবদনিীল নাগররকষদর িারলকা তি রর করষি হষব

✓ সকল রববরর্ সংগ্রহ করষি হষব

✓ অরিওিাবসক রসবার িারলকা তিরর করষি হষব

▪ রবপরীি সঙ্গরনষরাধ সম্পষকম িাষদর এবং িাষদর পররবাষরর সদযস রদর র্ষধয
সষচিনিা তিরর করষি হষব

▪ অরি প্রষয়াজনীয় পররষসবা দাষনর বাবস্থা করষি হষব

✓ রসোষসরব

✓ র্ুখয স্বাস্থয রকষের সাষে রযাগাষযাগ স্থাপন করা

✓ রর্ৌরলক সুরবধার বাবস্থা করন

✓ প্রষয়াজনীয় রসবার সংষযাগ স্থাপন
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রবপরীি সঙ্গরনরধ স্থানীয় স্ব -িাসন সরকাষরর
দারয়ত্ব

▪ জরুরর পররষসবার জনয রহল্প রডস্ক গঠন করষি হষব ।

▪ কএষররন্তএন রসষের গঠন করষি হষব এবং জরুরর পররষসবা
রাখষি হষব ।

▪ ররষিরস কষররন্তএন রনষয় র্ানুষের র্রষধ সষচিনিা তিরর
করষি হষব ।

▪ তদরনক ফলউপ রনষি হষব ।

▪ যরদ রকান ররাগীর করনা জ্বষরর উপসগ ম রদখা রদই িাহষল
িাষক িাড়ািারড় করিদ ফাস্টরলএন রচরকৎসা রসষের
সাোন্তররি করষি হষব ।
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রবপরীি সঙ্গরনষরাধ স্ব _িাসন সরকাষরর
দারয়ত্ব

➢রকা -অবি রন্ সান্

➢িাস্তািাওন্

➢ন্জরোবর

এয়াইসব কাজকর্ মস্বাস্থয ওঃ কলান
স্টযান্ডং করর্টির জওইো িিাবধষন

হইয়া উরচি
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বিপরীত সঙ্গবন্গরাে পক্রক্র া

করিদ ১৯ সংক্রর্র্ রেষক এবং র্িৃয য রেষক উষচা াঁ

ঝুাঁ রকপূর্ মগররুপ রক রকিাষব যত্ন রনষি এবং প্ররিষরাধ

করষি হষব ।
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রবপরীি সঙ্গরনরধ পন্ক্রয়া

রযষহিয উাঁচা ঝুাঁ রক দল সর্াষজর রবরিন্ন সার্ান্জক ও

অে মননরিক প্ররি অনুরাক্ত হষি পাষর ,িাই স্থানীয় স্ব

সরকাষরর উরচি রস্বোষসবক ও রবরিন প্রররিস্থাষনর

কায মক্রর্ এরকিয রি করা যাষি সবষচষয় ঝুাঁ রকপূর্ মিাগ টি যত্ন

পাই ।
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বিপরীত সঙ্গবন্গরাে পক্রক্র া

▪ উেঝুরকপুরন র্ানুে রদর সাঙ্ক্ররর্ি এলাষক রেষক স্থান্তররি
করষি হষব ।

▪ যরদ সংক্রর্র্ অরি র্াত্রষয় েররষয় পষর িাহষল সররষয় রনষয়
যাওয়ার রজার্য় অরিররক্ত সুরুখার প্রষয়াজন ।

▪ রসবাদািাষদর সবরকষর্র সুরবধা রদষি হষব এবং িারা রজন স্ব
রনষদি রর্ষন চষল ।
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Vulnerability 
Mapping

Prepare a list of high 
risk persons in the 

locality

Utilize the available 
status records of 
current high risk 

groups.

Information can also be 
collected through phone 

calls 

Reverse Quarantine Process
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ররগভরস কগরন্তাইন্ প্রক্রক্র া

সাোন্তর

উাঁচা বিপে রুেী রের সাোবন্তওর (Ex: িােরুম যুক্ত ঘর ) 

সামাক্রজক েরূত্ব বিবেগমগন্ িজাগ রাখগত হগি বকন্তু তারা

জান্ িুঝাগত ন্াপাগর

বন্গজর িাবে
প্রবতগিশী ও

আত্মী িাবে

সামাক্রজক

ররগভরগস

কগরন্তাইন্ রকন্দ্রা
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▪ যারা ররষিরস করারন্তষনআষে িাষদর বারডর বাইষর রফান
নাম্বার রলষখ রাখষি হষব ।

▪ স্থানীয় স্ব -িাসন প্ররিোষন অরি রবপদজকু্ত রলাষকষদর
রজানয রহল্প রডস্ক খুলষি হষব ।

▪ ২৪ র্ণ্টা রফান লাইন চালু রাখষি হষব ।

▪ যরদ রকান বাচচা কষররিষন যাইয়া িাহষল িাষক রদখা সনা
করার রজাড়ন িার সাষে পররবাষরর একজন যাষব এবং
সরকার িাষক সুরবধা রদষব ।

বিপরীত সঙ্গবন্গরাে প্রক্রক্র া
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▪ চাল ,খাদয দ্রবয এবং অনযানয প্রষয়াজনীয় ন্জরনস পযআপ্ত
পররর্াষর্ োকষি হষব। প্রষয়াজষন রান্না করা খাবার প্রদান করষি
হষব ।

▪ রনিয় প্রষয়াজনীয় ওেুধ (রপ্রেযার ,সুগার ,হািম )আগার্ী এক
র্াষসর জনয র্জিু রাখষি হষব ।

▪ িযযািায়ী রুগী রদর জনয কাষেিরত্রাল বযাবো করষি হষব ,
প্রষয়াজষন বদলাষি হষব ।

▪ গিমবিী র্রহলাষদর জনয কযারনং এর বযবস্থা করষি হষব ।

ররগভরগস কগরবন্তএন্ প্রক্রক্র া

জরুবর পবরগসিা প্রোন্
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▪ আলাদা গ্লাস ;োলা ,গার্ো ,চাদর রদষি হষব , এবং চাদর ,গার্ো
,বারলষির রকাষির সাবান ও জল রদষয় ধুষি হষব ।

▪ ১% রসারডয়ার্ ক্লরররএদ রদষয় রো াঁয়া জায়াগা এবং রর্ষঝ ২ বার
কষর পররষ্কার করষি হষব ।

▪ প্রষিযকবার পররষ্কার করার পষর সাবান রদষয় হাি ধুষি হষব ।

▪ জ্বর র্াপার জনয োর্রর্িার বযবহার করষি হষব । যরদ জ্বর ,সরদম
, কারি ,গলা বযাো হই িাহষল খবর রদষি হষব ।

ররগভগরস কগরবন্তএন্

;বন্ মাবিবে
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▪আিঙ্কা জনক বযান্ক্ত রক রবসুরধ বািাস সম্পনআলাদা র্ষর
রাখষি হষব ।

▪আসাঙ্কাজনাক বযান্ক্ত আলাদা বােরুর্ বযাবাহার করষব না
হষল বযবহার করার পষর জীবার্ুর্ুক্তই করষি হষব ।

▪নুনযির্ ২০ রসষকড হাি ধুষি হষব সাবান ও জল রদষয়
অেবা হযাড সযাষনত্তাইষজর বযাবহার করষি হষব ।

▪করিদ রনষদসাবরল সবাই রক রর্ষন চলষি হষব ।

ররভীস করগরবন্তএন্ ;বন্গজর

িাবেগত
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▪ পররবাষরর সদসয রা ররষিরস কষররন্তএন রনষয় সিকম
োকষব ।

▪ পররবাষরর সদসয রা পষিষকর রখয়াল রাখষব ।

▪ ২৪ র্র্িা রফান নাম্বার চালু রাখষি হষব ।

▪ করিদ ১৯ এর রনষদসবরল সবাই রক কষঠার িাষব
র্ানষি হষব ।

ররষিরস কষররন্তএন পন্ক্রয়া ;প্ররিষবিী ও
আাঁিরড়ষয়র বারড়
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▪ অপরররচি এবয় কর্ মচারর রদর প্রররসখান রদষি হষব

▪ উাঁচা রবপদ পূর্ ম লষকষদর আষলা বািাস পূর্ ম র্ষর
রাখষি হষব।

▪ বাইষরর লষকষদর সাষে কর্ রদখা করষি রদষি হষব ।
কর্ী রাও কর্ যাষব ।

▪ সুধু র্াত্রা প্রষয়াজনীয় ন্জরনস োকষব ।

ররগভরস কগরবন্তএন্ পক্রক্র া ;সাোরণ

কগরবন্তএন্ রসগেগর
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▪ অনয রুগী রদর ওই র্ষর প্রষবি রনষেধ যিক্ষর্ না পজন্ত
িারা সুস্থ না হই যাই .

▪ বাইষরর খাবার রদওয়া যাষব না । সুধুর্াত্রা িাল কষর রান্না
করা খাবার রদষি হষব ।

▪ স্বাস্থয কর খাবার রদষি হষব । ফল ও সবন্জ রদষি হষব
।অরিররক্ত লবর্ ও রচরন খাও যাষবনা ।

▪ িরীরচাচা করষি হষব র্ষরর রিির । র্দ ও রসগাষরি
খাও যাষব না .

ররগভরস কগরবন্তএন্ পক্রক্র া ;সাোরণ কগরবন্তএন্ রসগেগর
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▪ র্র ,বােরুর্ ও অনয জাইগা িাল কষর জীবার্ু র্ুক্ত করষি
হষব ।

▪ ১ রর্িার দরূত্ব বজাই রাখষি হষব

▪ রবরি সংখযক কর্ মচারী রনষয়াগ করষি হষব ।

▪ রনয়র্ রর্ষনআরিররক্ত খরচা বাচা রি হষব ।

▪ রনয়র্ কষর পররষ্কার পররোন করষি হষব ।

▪ র্নরাঞ্জন এর জনয রররডও ,রিরলরিিন রাখষি হষব ।

ররগভরগস কগরবন্তএন্ প্রক্রক্র া ;সাোরণ

কগরবন্তএন্ রসগেগর
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▪ র্র ,রানার্র ,প্রসাবখানা ,বােরুর্ রিরেয় পাওডার রদষয় পররষ্কার
করষি হষব ।ধািয র স্থান ৭০ % অযালষকাহাল যুক্ত জল রদষয় ধুষি
হষব ।

▪ রসষেষর ১০ জষনর রবরি রলাক একসাষে রখষি বসষি পারষব না ,
এবয়ং ১ রর্িার দুরত্ব বজাই রাখষি হষব ।

▪ স্বাস্থা কর্ী ,কর্ মচারী রদর প্ররিরদন িাপর্াত্রা রেক করষি হষব । যরদ
ফুসফুস জরনি রকান ররাগ োষক িাহষল িাষক কর্ ম রেষক রবরি
রাখষি হষব ।

ররগভরগস কগরবন্তএন্ পক্রক্র া ঃ সাোরান্

কগরবন্তএন্ রসগেগর
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▪ পযা াঁ র্াস্ক পজাপ্ত পররর্াষর্ োকা চাই । যরদ কাউর জ্বর বা অনয
উপসগ ম োষক র্াস্ক পড়ষি হষব এবং সারকারর আরধকাররক
প্রষয়জরনয় রচরকৎসার রববস্থা করষি পাষর প্রয়জাষন ।

▪ সর্াজকর্ী আিাকর্ী আঙ্গানবারর কর্ী পররবাহান রবিাগ এবং
সাস্থকররর্আষগষেষক রজাগাড় কষর রাখাষিহষব ।

যরদ স্বিারসি রকষে করনা ররারগর সংখযা রবন্ি পাই িাহষল
ররষিরষস কষরন্তাইন সাবষেষক িাষলা উপাষয় উাঁচা রবপদ যুক্ত দলষক
সাঙ্করর্ান রেষক বা াঁচাষনা ।

ররষিরস কষরন্তাইন প্ররকয়া : সার্ান্জক
ররষিরষস কষররন্তষন রকো
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