নভেল কভরোনো েোইরোস (COVID-19)
আপনাদের সহায়তা করদত আমাদের সহদ াগিতা করুন
স্কুল ননভদেনিকো
 স্কুল চলোকোলীন ককোভনো বড় জমোভেত হভব এমন কেভকোভনো অনুষ্ঠোন কেভক নবরত েোকভত
ননভদেি কদওেো হভে।
 স্কুভলর কেভকোভনো ছোত্রছোত্রী অেবো কমী গত ২৮ নদভনর মভযে কনেড-১৯ কবনলত কদি কেভক নিরভল বো
COVID-19 আক্রোন্ত বেনির সংস্পভিে এভল তোভক/ তোভদরভক ১৪ নদন নুেনতম পেেন্তে আলোদো কভর
পেেভবক্ষভে রোখভত হভব।
 ককোভনো ছোত্রছোত্রীর মভযে জ্বর, সনদে, কোনি এবং শ্বোসকভের লক্ষন কদখো কগভলই অনবলভে অনেেোবকভদর
নচনকৎসভকর পরোমিে গ্রহভনর বেোপোভর জোনোভনোর জনে কেেীনিক্ষকভদর ননভদেি কদওেো হভে।
 নচনকৎসো চলোকোলীন / নচনকৎসভকর পরোমিে অনুেোেী ছোত্রছোত্রীভদর নবদেোলভে পোঠোভত হভব। এ বেোপোভর
অনেেোবকভদর অবনহত করোভনোর দোনেত্ব পোলন করভত হভব।
 নিক্ষকবৃন্দ, ছোত্রছোত্রী এবং সকল কমীভদর এই মভমে ননভদেি কদওেো হভে কে তোাঁরো কেন সোযোরে
জন-স্বোস্থ্েনবনয কমভন চভলন।

হোত কযোওেো:
হোত বোইভর কেভক পনরস্কোর কদখোভলও বোরংবোর সোবোন ও পেেোপ্ত জল নদভে কযোওেো দরকোর অেবো অেোলভকোহলেুি
হেোন্ড- সেোননটোইজোর বেবহোর করো দরকোর ।

শ্বোস- প্রশ্বোস জননত স্থ্েনবনয:

হোাঁনচ- কোনির সমে রুমোল, নটসুে কপপোর ননভদনপভক্ষ িুলহোতো জোমোর হোত নদভে মুখ আড়োল করভত বলো হভে এবং
প্রনতবোর হোাঁনচ- কোনির পর হোত েোভলো কভর যুভে ননভত হভব।
অেেো কখোলো হোভত কচোখ, নোক ও মুভখ হোত কদওেো কেভক নবরত েোকভত বলো হভে ।
হোাঁনচ- কোনির সমে বেবহৃত নটসুে কপপোরগুভলো সুনননদেে ওভেেনবভন কিলুন ।

বহুবেবহোভরর নজননস কেমন- দরজোর হোতল/ কড়ো, সুইচ ও সুইচভবোডে, কটনবল, কচেোর ও নসাঁনড়র হোতল ইতেোনদ
স্থ্োনগুভলোভক পনরস্কোর পনরেন্ন ও জীবোনুমি
ু রোখভত বলো হভে।

 স্কুভলর মভযে কে সমস্ত স্থ্োভন কবনি েোওেো হে কসখোভন অেোলভকোহলেুি হেোন্ড- সেোননটোইজোর রোখোর
অনুভরোয করো হভে ।
 স্কুভলর নবেোমকভক্ষ পেেোপ্ত সোবোন ও জভলর বেবস্থ্ো রোকোহ দরকোর ।
 কেেীকভক্ষ ও কিৌচোলভে পো-নদভে কখোলো েোে এমন মেলো রোখো ঢোকনো কদওেো নবভনর নেতর প্লোনিক আবৃত
কভর বেবহোর করো দরকোর ।
 ছোত্রোবোভস ছোত্র ও কমীভদর িোরীনরক অবস্থ্ো যোরোবোনহকেোভব পেেভবক্ষভন রোখো দরকোর এবং ককোভনো
সভন্দহজনক উপসগে কদখো নদভল স্বোস্থ্েপরীক্ষোর জনে স্বোস্থ্েদপ্তভরর অনুভমোনদত স্থ্োনীে স্বোস্থ্েভকভের সোহোভেে
গ্রহন করো দরকোর।
 জ্বর, সনদে, কোনি এবং শ্বোসকভের লক্ষন কদখো নদভল পনিমবঙ্গ সরকোভরর স্বোস্থ্েদপ্তভরর কহল্পলোইন নেভর
কিোন করুন অেবো মোস্ক বেবহোর কভর
 স্থ্োনীে স্বোস্থ্েভকভে পনরভেবো গ্রহন করুন ।

নবিদ পরোমভিের জনে পনিমবঙ্গ সরকোভরর স্বোস্থ্েদপ্তভরর কহল্পলোইন নের:
০৩৩-২৩৪ ১২৬০০, ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২- এ কেোগোভেোগ করুন।

