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

সমাথজর জন্য কথরানা ভাইরাস
সথেতনতার একটি কমমক
আদিল: এমএফআই এর একজন কম্মী। দিদন সমাজজর
মানুজের স্াজথ্যের উন্নদির জনযে কাজ কজরন

কজরানা: একটি ভাইরাস, িার
কারজে ককাদভড ১৯ করাগ হয়

সযোর, আমরা কজরানা
ভাইরাস সম্পজককে শুজনদি।
আমাজির দক দিন্া করার
িরকার আজি?

না, কজরানা
ভাইরাস দক?

আপা, আপদন দক
জাজনন কজরানা
ভাইরাস দক?

কজরানা ভাইরাস একটি
জ্বােু িার কারজে করাগ
হজি পাজর।

ওহ!
আমরা দক
ভাইরাস টি
কিখজি পাদর?

আমরা ভাইরাসটি
খাদল কিাজখ
কিখজি পাদর না।

আদিল সযোর,
এই ভাইরাসটি
দকভাজব িডায়?

দকভাজব? িয়া
কজর বযোখযো
করুন?

আমরা িখন এই ভাইরাসটি
দ্ারা িূদেি ককাজনা বস্তুজক হাি
দিজয় স্পরকে কদর এবং িারপজর
আমাজির কিাখ, নাক বা মুখ স্পরকে
কদর িখন ভাইরাসটি আমাজির
কিজহ িদডজয় পজড।

ধরুন, কজরানাজি
আক্ান্ বযেদতি িার হাজির
িালুজি বা ককাজনা দকিুর
উপজর হা াদি বা কাদর
দিজলন।

আপদন িদি ওই সংক্াদমি
বযেদতির হাজির িালুজি বা ঐ
িূদেি দকিু স্পরকে কজরন িজব
ভাইরাস আপনার মজধযেও িদডজয়
পডজব।

িাই নাদক?

হা যো!

আদিল সযোর, অনযে ককান
উপায় রজয়জি িার মাধযেজম
ভাইরাস আমাজির আক্ান্
করজি পাজর?

িারা দক
আমাজির অসুথ্
করজি পাজর?

হা যো। িদি আমরা কজরানা আক্ান্
বযেদতির ৩ ফুট/১ দমটাজরর মজধযে
থাদক িজব আমরা ওই বযেদতির কাদর
বা শ্াস-প্রশ্াজসর দ্ারা সংক্াদমি
হজি পাদর।

হা যো, পাজর

কজরানা ভাইরাস
এর লক্ষেগুদল ক্
ক্?

জ্বর

হা যো, আদিল সযোর আমরা
আিদকিি হজবা না িজব
এ সম্পজককে আমাজির
দবস্াদরি বলুন।

শুকথনা কামি

জ্বর, শুকজনা কাদর এবং
শ্াসকষ্ট এর সাধারে
লক্ষে।

শ্াসকষ্ট

আপা, এটা দনজয় আিদকিি
হবার দকিু কনই। দকিু সাধারে
দনয়ম কমজন িলজলই আমরা
সকজল দনরাপজি থাকজি
পারজবা।

িজব আদিল সযোর,
আমরা ি্ন, ইিাদল,
আজমদরকা এবং অনযে
কিজর অজনক মৃিুযের কথা
শুজনদি।

কজরানা ভাইরাস এ মৃিুযের
হার ২% কথজক ৩%. এর অথকে
১০০ জন কলাক িদি এই করাজগ
আক্ান্ হয় িজব ককবল ২-৩
জন মারা কিজি পাজর ।

িার মাজন কজরানা
ভাইরাস দনজয়
আমাজির আিদকিি
হবার দকিু কনই ।

হা যো, আদিল সযোর আমরা
আিদকিি হব না। িজব
িয়া কজর আমাজির
সাবধানিা সম্পজককে বলুন

অবরযেই আদম প্রদিজরাজধর
সহজ উপায় গুদল বলজবা িা
আমাজিরজক কজরানা কথজক
সুরদক্ষি থাকজি সাহািযে
করজব ।

প্রথম পিজক্ষপ হল দনজজজক
পদরষ্ার রাখা ও স্াথ্যেদবদধ
কমজন িলা। আমাজির সঠিক
ভাজব সাবান দিজয় হাি ধু জি
হজব।

আমরা ক্ভাজব
সঠিকভাজব হাি
ধু জি পাদর?

সঠিক ভাজব হাি কিয়ার
জজনযে এই ১০ টি ধাপ
কমজন িলুন ।

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

আমাজির কখন
হাি ধু জি হজব?

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

আপা আপনারা দক জাজনন,
এই ভাইরাস স্পজরকের মাধযেজম
িদডজয় পজড? িাই আমাজির
উদিি এজক অপরজক স্পরকে না
কজর শুজভচ্া জানাজনা।

আপদন দক
দবেয়টি বু দিজয়
বলজবন?

এভাথব অমভবাদন
করা যাক:

হ্যাথলা
আপা

আস-সালাম
আলাইকুম

নমস্ার

আপা ভাথলা
আথেন?

হা যো আপা উপায় আজি,
আপদন দভডভাড জায়গায়
িাওয়ার সময় মাস্ক দিজয় মুখ
কেজক রাখু ন

আদিল সযোর এর কথজক
রক্ষার আর দক ককাজনা
উপায় কনই?

িাজির অবরযেই
মাস্ক পরজি হজব

আপদন িদি একজন
স্াথ্যেকম্মী হন
এবং করাগ্জির
সংস্পজরকে আজসন

আপনার এলাকায় িদি মাস্ক না পাওয়া
িায় িজব আপদন দনজজর ঘজর মাস্ক তিদর করজি পাজরন।
পদরষ্ার সুদি কাপড দিনটি ভা াজজ ভা াজ কজর মাস্ক তিদর
কজর বযেবহার করজি পাজরন। একটি মাস্ক বারবার বযেবহার এডাজি
একাদধক মাস্ক বযেবহার করুন। মাস্ক পদরবাজরর অনযে সিসযেজির
সাজথ ভাগ কজর বযেবহার করজবন না। মাস্ক প্রদিদিন সাবান /
দডটারজজন্ট দিজয় ধু জয় কনওয়া উদিি।

জ্বর, কাদর, গলা বযেথা এই
লক্ষে িু তি বযেদতিজির কসবা
করজল

িদি আপনার কাদর এবং
শ্াসকষ্ট থাজক

এ োডাও ১ মমটার /৩ ফুট সামামজক দূরত্ব
বজায় রাখু ন।

X

✓

১ মমটার /৩ ফুট

মভডভাড স্ান এবং সামামজক আোর
অনুষ্ান এমডথয় েলুন

আপা, খু ব জরুর্ না
হজল বাইজর কবর হজবন
না

ওহ! এই কারজেই
অজনক দকিু এখন
বন্ধ আজি

হা যো, আপা

অবরযেই আদিল
সযোর, িদি আমাজির
পদরবাজরর কাজরার এই
লক্ষন কিখা কিয়, আমরা
ডাতিার কিখাজবা

আপনার িদি জ্বর, সরিদি বা
শ্াস দনজি অসুদবধা হয়,
িাডািাদড একজন ডাতিাজরর
সাজথ কিাগাজিাগ করুন

আমাজির সরকাজরর কিয়া
স্াথ্যে দবদধ কমজন িলজি
হজব

িারুন !! এগুদল কজরানা
ভাইরাস কথজক দনজজজক
রক্ষা করার সহজ
পিজক্ষপ

ঠিক আজি আপা, এখন
বলুন আমরা কজরানা
ভাইরাস কথজক দকভাজব
বাািজি পাদর?

সঠিক স্াস্্যমবম�
ধমথন েলথল

সঠিকভাথব
হাত �ু থয়

িারীমরক দূরত্ব
বজায় ধরথখ

দূরত্ব বজায় ধরথখ
শুথভচ্া জামনথয়

অসুস্ হথল
ডাক্াথরর পরামি্শ
মনথয়

দারুন
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