সমাজ,
এমএফআই,
এবং কর�োনা
সমাজ ও এমএফআই
একসাথে লড়াই করলেই
জয়লাভ সম্ভব

সমাজের জন্য কর�োনা ভাইরাস
সচেতনতার একটি কমিক
অজয়: এমএফআই এর একজন কর্মী। যিনি সমাজের
মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করেন

কর�োনা: একটি ভাইরাস, যার
কারণে ক�োভিড ১৯ র�োগ হয়

দিদি, আপনি কি
জানেন ভাইরাস কি?
স্যার, আমরা কর�োনা
ভাইরাস সম্পর্কে শুনেছি।
আমাদের কি চিন্তা করার
দরকার আছে?

না,
ভাইরাস কি?

বিঃদ্রঃ: সমস্ত এমএফআই কর্মীদের ফিল্ডে মাস্ক
এবং গ্লাভস পরে থাকা উচিত

ভাইরাস একটি জীবাণু
যার কারণে র�োগ হতে
পারে।

ওহ!
আমরা কি
ভাইরাস টি
দেখতে পারি?

আমরা ভাইরাসটি
খালি চ�োখে
দেখতে পারি না।

অজয় স্যার,
এই ভাইরাসটি
কিভাবে ছড়ায়?

কিভাবে? দয়া
করে ব্যাখ্যা
করুন?

আমরা যখন এই ভাইরাসটি
দ্বারা দূষিত ক�োন�ো বস্তুকে হাত
দিয়ে স্পর্শ করি এবং তারপরে
আমাদের চ�োখ, নাক বা মুখ স্পর্শ
করি তখন ভাইরাসটি আমাদের
দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

ধরুন, কর�োনাতে
আক্রান্ত ব্যক্তি তার হাতের
তালুতে বা ক�োন�ো কিছুর
উপরে হা ঁচি বা কাশি
দিলেন।

আপনি যদি ওই সংক্রামিত
ব্যক্তির হাতের তালুতে বা ঐ
দূষিত কিছু স্পর্শ করেন তবে
ভাইরাস আপনার মধ্যেও
ছড়িয়ে পড়বে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ!

অজয় স্যার, অন্য ক�োন
উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে
ভাইরাস আমাদের আক্রান্ত
করতে পারে?

তারা কি
আমাদের অসুস্থ
করতে পারে?

হ্যাঁ। যদি আমরা কর�োনা আক্রান্ত
ব্যক্তির ২ মিটার/৬ ফুট মধ্যে থাকি
তবে আমরা ওই ব্যক্তির কাশি বা
শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা সংক্রামিত হতে
পারি।

হ্যাঁ, পারে

জ্বর, শুকন�ো কাশি এবং
শ্বাসকষ্ট এর সাধারণ
লক্ষণ।

কর�োনা ভাইরাস
এর লক্ষণগুলি কী
কী?

জ্বর

হ্যাঁ, অজয় স্যার আমরা
আতঙ্কিত হব�ো না তবে
এ সম্পর্কে আমাদের
বিস্তারিত বলুন।

শুকন�ো কাশি

শ্বাসকষ্ট

দিদি, এটা নিয়ে আতঙ্কিত
হবার কিছু নেই। কিছু সাধারণ
নিয়ম মেনে চললেই আমরা
সকলে নিরাপদে থাকতে
পারব�ো।

তবে অজয় স্যার,
আমরা চীন, ইতালি,
আমেরিকা এবং অন্য
দেশে অনেক মৃত্যুর কথা
শুনেছি।

কর�োনা ভাইরাস এ মৃত্যুর
হার ২% থেকে ৩%। এর অর্থ ১০০
জন ল�োক যদি এই র�োগে আক্রান্ত হয়
তবে কেবল ২-৩ জন মারা যেতে পারে।
তবে আমাদের অবশ্যই সর্বদা সতর্ক
থাকতে হবে কারণ এটা অত্যন্ত
সংক্রামক।

সুতরাং, আমাদের
অযথা আতঙ্কিত না
হয়ে সর্বদা সতর্কতা
বজায় রাখা উচিত।

অজয় স্যার, দয়া করে
আমাদের বলুন আমরা
কীভাবে নিরাপদে থাকার
জন্য সতর্কতা বজায়
রাখতে পারি।

অবশ্যই আমি প্রতির�োধের
সহজ উপায় গুলি বলব�ো যা
আমাদেরকে কর�োনা থেকে
সুরক্ষিত থাকতে সাহায্য
করবে ।

আমরা কীভাবে
সঠিকভাবে হাত
ধু তে পারি?

প্রথম পদক্ষেপ হল নিজেকে
পরিষ্কার রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি
মেনে চলা। আমাদের সঠিক
ভাবে সাবান দিয়ে হাত ধু তে
হবে।

সঠিক ভাবে হাত
দেয়ার জন্যে এই
১০ টি ধাপ মেনে
চলুন ।

সঠিক ভাবে হাত ধ�োয়ার ১০টি ধাপ
1

পানি দিয়ে আপনার হাত ভিজিয়ে
নিন

6

হাতের আঙুলের উপরিভাগ অপর
হাতের তালুতে ঘষু ন

2

সাবান নিন এবং তা দুই হাতে ঘষু ন

7

হাতের তালু মুড়িয়ে অন্য হাতের
বৃদ্ধাঙ্গুলি ঘষু ন

3

আপনার হাতের তালু একসাথে ঘষু ন

8

এক হাতের তালুতে আরেক হাতের
নখ ঘষু ন

4

এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের
পিছনের দিকে ঘষু ন (বাম এবং ডান)

9

পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দুই হাত ধু য়ে
নিন, যাতে সাবানের ক�োন�ো অংশ
লেগে না থাকে

5

দুই হাতের তালু আঙ্গুল দিয়ে ঘষু ন

10

আপনার হাত ম�োছার জন্য একটি
পরিষ্কার ত�োয়ালে বা টিস্যু ব্যবহার
করুন

আমাদের কখন
হাত ধু তে হবে?

প্রতির�োধের জন্য যখন হাত ধ�োয়া উচিত
কাশি, হা ঁচি বা নাক পরিষ্কারের পরে

খাওয়ার আগে এবং পরে

ক�োন�ো আবর্জনা বা ময়লা স্পর্শ করবার পর।
বাইরে থেকে আনা যে ক�োন�োকিছু ধরার পরে
রান্না করার আগে এবং পরে

টয়লেট ব্যবহার করার আগে এবং পরে

ক�োন প্রাণী বা মানুষের সংস্পর্শে আসার
পরে

দিদি আপনারা কি জানেন,
এই ভাইরাস স্পর্শের মাধ্যমে
ছড়িয়ে পড়ে? তাই আমাদের
উচিত একে অপরকে স্পর্শ না
করে শুভেচ্ছা জানান�ো।

আপনি কি
বিষয়টি বু ঝিয়ে
বলবেন?

এভাবে অভিবাদন
করা যাক:

হ্যাল�ো
দিদি

নমস্কার

আস-সালাম
আলাইকুম

দিদি ভাল�ো
আছেন?

হ্যাঁ দিদি উপায় আছে,
আপনি ভিড়ভাড় জায়গায়
যাওয়ার সময় মাস্ক দিয়ে মুখ
ঢেকে রাখু ন।

অজয় স্যার এর থেকে
রক্ষার আর কি ক�োন�ো
উপায় নেই?

যাদের অবশ্যই
মাস্ক পরতে হবে

আপনি যদি একজন
স্বাস্থ্যকর্মী হন
এবং র�োগীদের
সংস্পর্শে আসেন

আপনার এলাকায় যদি মাস্ক না পাওয়া
যায় তবে আপনি নিজের ঘরে মাস্ক তৈরি করতে পারেন।
পরিষ্কার সুতি কাপড় তিনটি ভা ঁজে ভা ঁজ করে মাস্ক তৈরি
করে ব্যবহার করতে পারেন। একটি মাস্ক বারবার ব্যবহার এড়াতে
একাধিক মাস্ক ব্যবহার করুন। মাস্ক পরিবারের অন্য সদস্যদের
সাথে ভাগ করে ব্যবহার করবেন না। মাস্ক প্রতিদিন সাবান /
ডিটারজেন্ট দিয়ে ধু য়ে নেওয়া উচিত।

জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা এই
লক্ষণ যু ক্ত ব্যক্তিদের সেবা
করলে

যদি আপনার কাশি এবং
শ্বাসকষ্ট থাকে

এ ছাড়াও ২ মিটার/৬ ফুট সামাজিক দূরত্ব
বজায় রাখু ন।

X

✓

২ মিটার/৬ ফুট

ভিড়ভাড় স্থান এবং সামাজিক আচার
অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলুন

ওহ! এই কারণেই
অনেক কিছু এখন
বন্ধ আছে

দিদি, খু ব জরুরী না
হলে বাইরে বের হবেন
না

হ্যাঁ, দিদি

অবশ্যই অজয়
স্যার, যদি আমাদের
পরিবারের কার�োর এই
লক্ষন দেখা দেয়, আমরা
ডাক্তার দেখাব�ো।

আমাদের সরকারের দেয়া
স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে
হবে।

আপনার যদি জ্বর, সর্দি বা
শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়,
তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারের
সাথে য�োগায�োগ করুন।

দারুন !! এগুলি কর�োনা
ভাইরাস থেকে নিজেকে
রক্ষা করার সহজ
পদক্ষেপ।

ঠিক আছে দিদি, এখন
বলুন আমরা কর�োনা
ভাইরাস থেকে কিভাবে
বাঁচতে পারি?

দূরত্ব বজায়
রেখে শুভেচ্ছা
জানিয়ে

সঠিক স্বাস্থ্যবিধি
মেনে চললে

অসুস্থ হলে
ডাক্তারের পরামর্শ
নিয়ে

সঠিকভাবে
হাত ধু য়ে

শারীরিক দূরত্ব
বজায় রেখে

দারুন
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