সমাজ,
এমএফআই,
এবং কথরানা
সমাজ ও এমএফআই
একসাথে লডাই করথলই
জয়লাভ সম্ভব

সমাথজর জন্য কথরানা ভাইরাস
সথেতনতার একটি কমমক
অজয়: এমএফআই এর একজন কম্মী। যিযন সমাজজর
মানুজের স্াজথ্যের উন্নযির জনযে কাজ কজরন

কজরানা: একটি ভাইরাস, িার
কারজে ককাযভড ১৯ করাগ হয়

সযোর, আমরা কজরানা
ভাইরাস সম্পজককে শুজনযি।
আমাজের যক যিন্া করার
েরকার আজি?

যেযে, আপযন যক
জাজনন ভাইরাস যক?

না,
ভাইরাস যক?

नोट: सभी
एमएफआईকম্
शाखा
चारी মাস্ক
को
মী জেরकम्म
যিঃদ্ঃ: সমস্ত
এমএফআই
যফজডে
फील्ड
में
मास्क
और
दस्ाने
पहनना
चाहहए।
এিং গ্াভস পজর থাকা উযিি

ভাইরাস একটি জ্িােু
িার কারজে করাগ হজি
পাজর।

ওহ!
আমরা যক
ভাইরাস টি
কেখজি পাযর?

আমরা ভাইরাসটি
খাযি কিাজখ
কেখজি পাযর না।

অজয় সযোর,
এই ভাইরাসটি
যকভাজি িডায়?

যকভাজি? েয়া
কজর িযোখযো
করুন?

আমরা িখন এই ভাইরাসটি
দ্ারা েূযেি ককাজনা িস্তুজক হাি
যেজয় স্পরকে কযর এিং িারপজর
আমাজের কিাখ, নাক িা মুখ স্পরকে
কযর িখন ভাইরাসটি আমাজের
কেজহ িযডজয় পজড।

ধরুন, কজরানাজি
আক্ান্ িযেযতি িার হাজির
িািুজি িা ককাজনা যকিুর
উপজর হা াযি িা কাযর
যেজিন।

আপযন িযে ওই সংক্াযমি
িযেযতির হাজির িািুজি িা ঐ
েূযেি যকিু স্পরকে কজরন িজি
ভাইরাস আপনার মজধযেও িযডজয়
পডজি।

িাই নাযক?

হা যো!

অজয় সযোর, অনযে ককান
উপায় রজয়জি িার মাধযেজম
ভাইরাস আমাজের আক্ান্
করজি পাজর?

িারা যক
আমাজের অসুথ্
করজি পাজর?

হা যো। িযে আমরা কজরানা আক্ান্
িযেযতির ২ যমটার/৬ ফুট মজধযে থাযক
িজি আমরা ওই িযেযতির কাযর িা
শ্াস-প্রশ্াজসর দ্ারা সংক্াযমি হজি
পাযর।

হা যো, পাজর

কজরানা ভাইরাস
এর িক্ষেগুযি ক্
ক্?

জ্বর

হা যো, অজয় সযোর আমরা
আিযকিি হজিা না িজি
এ সম্পজককে আমাজের
যিস্তাযরি িিুন।

শুকথনা কামি

জ্বর, শুকজনা কাযর এিং
শ্াসকষ্ট এর সাধারে
িক্ষে।

শ্াসকষ্ট

যেযে, এটা যনজয় আিযকিি
হিার যকিু কনই। যকিু সাধারে
যনয়ম কমজন িিজিই আমরা
সকজি যনরাপজে থাকজি
পারজিা।

িজি অজয় সযোর,
আমরা ি্ন, ইিাযি,
আজমযরকা এিং অনযে
কেজর অজনক মৃিুযের কথা
শুজনযি।

কজরানা ভাইরাস এ মৃিুযের
হার ২% কথজক ৩%। এর অথকে ১০০
জন কিাক িযে এই করাজগ আক্ান্ হয়
িজি ককিি ২-৩ জন মারা কিজি পাজর।
িজি আমাজের অিরযেই সিকেো সিককে
থাকজি হজি কারে এটা অিযেন্
সংক্ামক।

সুিরাং, আমাজের
অিথা আিযকিি না
হজয় সিকেো সিককে িা
িজায় রাখা উযিি।

অজয় সযোর, েয়া কজর
আমাজের িিুন আমরা
ক্ভাজি যনরাপজে থাকার
জনযে সিককে িা িজায়
রাখজি পাযর।

অিরযেই আযম প্রযিজরাজধর
সহজ উপায় গুযি িিজিা িা
আমাজেরজক কজরানা কথজক
সুরযক্ষি থাকজি সাহািযে
করজি ।

প্রথম পেজক্ষপ হি যনজজজক
পযরষ্ার রাখা ও স্াথ্যেযিযধ
কমজন িিা। আমাজের সঠিক
ভাজি সািান যেজয় হাি ধু জি
হজি।

আমরা ক্ভাজি
সঠিকভাজি হাি
ধু জি পাযর?

সঠিক ভাজি হাি কেয়ার
জজনযে এই ১০ টি ধাপ
কমজন িিুন ।

সঠিক ভাথব হাত ধ�ায়ার ১০টি �াপ
1

পানি নিয়ে আপিার হাত নিনিয়ে
নিি

6

হাযতর আঙুযলর উপনরিাগ অপর
হাযতর তালুযত ঘষু ি

2

সাবাি নিি এবং তা িুই হাযত ঘষু ি

7

হাযতর তালু মুন়িয়ে অি্য হাযতর
বৃদ্াঙ্ুনল ঘষু ি

3

আপিার হাযতর তালু একসাযে ঘষু ি

8

এক হাযতর তালুযত আযরক হাযতর
িখ ঘষু ি

4

এক হাযতর তালু নিয়ে আযরক হাযতর
নপছযির নিযক ঘষু ি (বাম এবং ডাি)

9

পানি নিয়ে পনরষ্ার কযর িুই হাত ধু য়ে
নিি, যাযত সাবাযির ককাযিা অংশ
কলযগ িা োযক

5

িুই হাযতর তালু আঙ্ুল নিয়ে ঘষু ি

10

আপিার হাত কমাছার িি্য একটি
পনরষ্ার কতা়োযল বা টিসু্য ব্যবহার
করুি

আমাজের কখন
হাি ধু জি হজি?

প্রমতথরাথ�র জন্য যখন হাত ধ�ায়া উমেত
কানশ, হা ানি বা িাক পনরষ্াযরর পযর

খাও়োর আযগ এবং পযর

ককাযিা আবি্জিা বা ম়েলা স্পশ্জ করবার পর।
বাইযর কেযক আিা কয ককাযিানকছু ধরার পযর
রান্া করার আযগ এবং পযর

ট়েযলট ব্যবহার করার আযগ এবং পযর

ককাি প্াণী বা মািুযষর সংস্পযশ্জ আসার
পযর

যেযে আপনারা যক জাজনন,
এই ভাইরাস স্পজরকের মাধযেজম
িযডজয় পজড? িাই আমাজের
উযিি এজক অপরজক স্পরকে না
কজর শুজভচ্া জানাজনা।

আপযন যক
যিেয়টি িু যিজয়
িিজিন?

এভাথব অমভবাদন
করা যাক:

হ্যাথলা
মদমদ

নমস্ার

আস-সালাম
আলাইকুম

মদমদ ভাথলা
আথেন?

হা যো যেযে উপায় আজি,
আপযন যভডভাড জায়গায়
িাওয়ার সময় মাস্ক যেজয় মুখ
কেজক রাখু ন।

অজয় সযোর এর কথজক
রক্ষার আর যক ককাজনা
উপায় কনই?

িাজের অিরযেই
মাস্ক পরজি হজি

আপযন িযে একজন
স্াথ্যেকম্মী হন
এিং করাগ্জের
সংস্পজরকে আজসন

আপনার এিাকায় িযে মাস্ক না পাওয়া
িায় িজি আপযন যনজজর ঘজর মাস্ক তিযর করজি পাজরন।
পযরষ্ার সুযি কাপড যিনটি ভা াজজ ভা াজ কজর মাস্ক তিযর
কজর িযেিহার করজি পাজরন। একটি মাস্ক িারিার িযেিহার এডাজি
একাযধক মাস্ক িযেিহার করুন। মাস্ক পযরিাজরর অনযে সেসযেজের
সাজথ ভাগ কজর িযেিহার করজিন না। মাস্ক প্রযিযেন সািান /
যডটারজজন্ট যেজয় ধু জয় কনওয়া উযিি।

জ্বর, কাযর, গিা িযেথা এই
িক্ষে িু তি িযেযতিজের কসিা
করজি

িযে আপনার কাযর এিং
শ্াসকষ্ট থাজক

এ োডাও ২ মমটার/৬ ফুট সামামজক দূরত্ব
বজায় রাখু ন।

X

✓

২ মমটার/৬ ফুট

মভডভাড স্ান এবং সামামজক আোর
অনুষ্ান এমডথয় েলুন

যেযে, খু ি জরুর্ না
হজি িাইজর কির হজিন
না

ওহ! এই কারজেই
অজনক যকিু এখন
িন্ধ আজি

হা যো, যেযে

অিরযেই অজয়
সযোর, িযে আমাজের
পযরিাজরর কাজরার এই
িক্ষন কেখা কেয়, আমরা
ডাতিার কেখাজিা।

আপনার িযে জ্বর, সরেদি িা
শ্াস যনজি অসুযিধা হয়,
িাডািাযড একজন ডাতিাজরর
সাজথ কিাগাজিাগ করুন।

আমাজের সরকাজরর কেয়া
স্াথ্যে যিযধ কমজন িিজি
হজি।

োরুন !! এগুযি কজরানা
ভাইরাস কথজক যনজজজক
রক্ষা করার সহজ
পেজক্ষপ।

ঠিক আজি যেযে, এখন
িিুন আমরা কজরানা
ভাইরাস কথজক যকভাজি
িাািজি পাযর?

সঠিক স্াস্্যমবম�
ধমথন েলথল

সঠিকভাথব
হাত �ু থয়

িারীমরক দূরত্ব
বজায় ধরথখ

দূরত্ব বজায় ধরথখ
শুথভচ্া জামনথয়

অসুস্ হথল
ডাক্াথরর পরামি্শ
মনথয়
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