
আিম বািড় েছেড়
বাইের যাই

আিম মসিজেদ
যাই

আিম কােজ
যাই

আিম বয়স্কেদর
সােথ েদখা কির

আিম েকনাকাটা
করেত যাই

িকভােব িনরাপদ থাকেবন
এবং েকােরানাভাইরাস েথেক
িনেজেক রক্ষা করেবন?
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সাধারণ িনেদর্িশকা:

সবার সােথ ঘিনষ্ঠ েযাগােযাগ 
এিড়েয় চলুন এবং সংকর্ািমত 
বয্িক্তর সােথ েযাগােযােগ আসেল 
বা িনম্নিলিখত েকানও লক্ষণ 
থাকেল 937 এ কল করুন:

কািশ

জব্র

শব্াসকষ্ট

কাপেড়র মাস্ক পরুন

হাত েমলােনা এবং আিলঙ্গন 
করা এড়ােনা

িনিশ্চত করুন েয আপনার হাত 
পিরষ্কার রেয়েছ এই উপােয়:

হাত েধাওয়ার আেগ িনেজর েচাখ, 
নাখ এবং মুখ স্পশর্ করা এড়ােনা

40 েসেকন্ড ধের হাত সাবান ও জল 
িদেয় েধায়া

বা অয্ালেকাহল-িভত্িতক 
সয্ািনটাইজার বয্বহার কের

আপনার মুখ এবং নাক েঢেক এই 
জাতীয় সব্াস্থয্ এবং কািশর 
িশষ্টাচার েমেন চলুন:

িটসুয্ বয্বহার করা এবং 
তাত্ক্ষিণকভােব েসগুিলেক েফেল েদওয়া

আপনার কনুইেয়র মেধয্ কাশা 
এবং পের আপনার হাত ধুেয় েনওয়া

কমপেক্ষ 2 িমটােরর িনরাপদ 
দূরতব্ বজায় রাখুন

জমােয়ত এবং জনসমাগম এিড়েয় চলুন

অেনয্র সােথ বয্িক্তগত 
িজিনষপতর্ ভাগ করেবন না

MOH initiative

Live Well



MOH initiative

Live Well
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বািড় েথেক েবেরােনার সময় কাপেড়র মাস্ক 
পরার িবষেয় পর্িতশর্ুিতবদ্ধ থাকা

সাবধানতার অবলমব্ন কের িফের আসা



পর্েয়াজন না হেল ঘর েছেড় 
যােবন না
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বািড় েথেক েবর হওয়ার সময়
আমােক িক করা উিচত?

একিট অিতিরক্ত কাপেড়র 
মাস্ক সেঙ্গ আনুন

অয্ালেকাহল িভত্িতক হয্ান্ড 
সয্ািনটাইজার সেঙ্গ আনুন

MOH initiative

Live Well



িনম্নিলিখত বয্িক্তেদর মসিজেদ যাওয়া উিচত নয়

পর্বীণ বয্িক্তেদর

দীঘর্স্থায়ী েরােগ আকর্ান্ত বয্িক্তেদর

15 বছেরর কম বয়সী িশশুেদর

েয েকানও বয্িক্ত িযিন উচ্চ তাপমাতর্া, কািশ এবং 
শব্াসকেষ্টর লক্ষণ পর্দশর্ন করেছন

পর্াথর্নার মাদুর

কুরআন

অয্ালেকাহল িভত্িতক হয্ান্ড সয্ািনটাইজার

একিট অিতিরক্ত কাপেড়র মাস্ক

হাত েমলােনা এবং আিলঙ্গন করা এড়ান

বািড়েত ওযু আচার (ওযু) 
সঞ্চালন করুন

আপনার বয্িক্তগত আইেটমগুিল আনুন যােত রেয়েছ:
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MOH initiative

Live Well

মসিজেদ যাওয়ার সময়
আমােক িক করা উিচত?
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কােজ যাওয়ার সময়
আমােক িক করা উিচত্?

পর্েবশ পেথ জেড়া হওয়া েরাধ করুন

সাক্ষােত িমিটং কমান

িমিটং বা সমােবেশ উপিস্থত 
বয্িক্তেদর সংখয্া কম করুন

সমস্ত পৃষ্ঠতল পিরষ্কার 
এবং জীবাণুমুক্ত করুন

িনিশ্চত করুন েয িমিটং রুমগুিলেত 
ভােলা বায়ুচলাচল রেয়েছ

সিঠক পিরচ্ছন্নতা এবং 
জীবাণুমুিক্তকরণ অনুশীলেনর উপের 
পিরষ্কার করা কমর্ীেদর পর্িশক্ষণ িদনকাযর্িদবস সমাপ্ত হেল অিবলেমব্ 

কমর্স্থল তয্াগ করুন

হাত েমলােনা এবং আিলঙ্গন করা এড়ােনা

MOH initiative

Live Well
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সংকর্ািমত হেল গুরুতর লক্ষণ 
িবকাশ হওয়ার ঝুঁিক যােদর জনয্ 
উচ্চতর তােদরেক েযেত েদেবন না

একিট অিতিরক্ত কাপেড়র 
মাস্ক সেঙ্গ আনুন

অয্ালেকাহল িভত্িতক হয্ান্ড 
সয্ািনটাইজার সেঙ্গ আনুন

েকনাকাটার েদাকােন পর্েবশ 
করেত এবং েছেড় যাওয়ার সময় 
আপনার হাত সয্ািনটাইজ করুন

আপনার কাটর্ বা বােস্কেটর 
হাতল সয্ািনটাইজ করুন েসিট 
বয্বহার করার আেগ

িলফেটর পিরবেতর্ িসঁিড়র 
বয্বহার করুন

িলফেট 1 িমটােরর দূরতব্ রাখুন 
এবং অনয্ানয্ যাতর্ীেদর মুেখামুিখ 
হওয়া েথেক িবরত থাকুন

েকানও আইেটম বা েসবার জনয্ 
ৈবদুয্িতন রূেপ অথর্ পর্দান করুন

পর্েবশপেথ িনেজর তাপমাতর্ার 
পিরমাপ করান এবং েয েকানও 
িদক েথেক পর্িতিকর্য়া জানান

বয্বহার করার আেগ পণয্গুিল 
জীবাণুমুক্ত এবং পিরষ্কার করুন

েকনাকাটা করেত েগেল
আমােক িক করা উিচত?

MOH initiative

Live Well
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TAXI

আপনার আবজর্না িনেজর কােছ রাখুন 
এবং বাহন তয্াগ করার পের েসিটর 

িনষ্পত্িত করুন

ৈবদুয্িতনভােব আপনার রাইেডর জনয্ 
অথর্ পর্দান করুন

পৃষ্ঠগুিল স্পশর্ করা 
এিড়েয় চলুন

েপছেনর সীেট বসুন

একিট অিতিরক্ত 
কাপেড়র মাস্ক সেঙ্গ 

আনুন

অয্ালেকাহল িভত্িতক 
হয্ান্ড সয্ািনটাইজার 

সেঙ্গ আনুন

MOH initiative

Live Well

আিম যখন পাবিলক টর্ান্সেপাটর্ 
বয্বহার কির তখন আমার কী 
করা উিচত উদা। টয্ািক্স ও বাস?
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বািড়েত িক
করা উিচত্?

পর্ায়শই স্পশর্ করা পৃষ্ঠগুিলেক 
পিরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করুন

বয্িক্তগত সব্াস্থয্িবিধর পর্িত 
মেনােযাগ িদন

আপনার মানিসক সব্ােস্থয্র 
যত্ন িনন এবং চাপ েথেক মুক্ত 

থাকুন

সব্াস্থয্কর সুষম খাদয্ বজায় 
রাখুন

আপনার বািড়েত ভােলা 
বায়ুচলাচল রাখুন এবং েসিট 

আিবরত ভােব পিরষ্কার করুন

MOH initiative

Live Well
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অপর্েয়াজনীয় পয্ােকিজং অপসারণ 
এবং িনষ্পত্িত করুন

িনেজর অডর্ােরর জনয্ 
ৈবদুয্িতনভােব অথর্ পর্দান করুন

সরাসির িনেজর অডর্ার গর্হণ করা 
এিড়েয় চলুন

ডর্াইভার বা িশিপং সংস্থা আপনার 
অডর্ার সরবরাহ করেছ িকনা তা 

পরীক্ষা করুন

ফল ও সবিজ ভােলাভােব ধুেয় িননসিঠকভােব সঞ্চয় করুনআইেটমগুিলর শক্ত পৃষ্ঠগুিল 
সািনটাইজ করুন

MOH initiative

Live Well

আমার অডর্ার এবং
েডিলভািরগুিল পাওয়ার পের
আমােক িক করা উিচত?
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একিট অিতিরক্ত কাপেড়র 
মাস্ক সেঙ্গ আনুন

ৈবদুয্িতনভােব অথর্ পর্দান 
করুন

আেগ েথেক েরজারেভশন করুন 
এবং যথাসমেয় েপৗঁেছ যান

েটিবল পর্িত চারজেনর েবিশ 
নয়

পর্েবশপেথ িনেজর তাপমাতর্া 
পিরমাপ করুন

একক-বয্বহােরর 
িনষ্পত্িতেযাগয্ পাতর্ বয্বহার 

করুন

MOH initiative

Live Well

েরস্তরায় যাওয়ার সময়
আমােক িক করা উিচত্?
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কেরানাভাইরাস দব্ারা সেবর্াচ্চরূেপ 
ক্ষিতগর্স্থ েদশগুিলেত ভর্মণ করা 
এড়ান

কােরানাভাইরােসর উপসগর্ 
পর্দশর্ন করা েকানও বয্িক্তর 
সােথ েযাগােযাগ এড়ান

আপনার িরজােভর্শন অনলাইেন 
করুন এবং ৈবদুয্িতনভােব সমস্ত 
নিথ পর্দান করুন

আপনার দব্ারা দশর্ন করা সমস্ত 
েদশগুিলর িবষেয় পর্কাশ করুন

আপনার বয্িক্তগত আইেটমগুিল আনুন, 
েযমন:

বসার আেগ আপনার সীট এবং 
েটিবল জীবাণুমুক্ত করুন

আসন পিরবতর্ন করার েথেক 
এিড়েয় চলুন

একক-বয্বহােরর পাতর্ বয্বহার 
করুন

অয্ালেকাহল িভত্িতক হয্ান্ড 
সয্ািনটাইজার সেঙ্গ আনুন
একিট অিতিরক্ত কাপেড়র মাস্ক 
সেঙ্গ আনুন

বািলশ বা ঘােড়র বািলশ

চাদর

MOH initiative

Live Well

ভর্মণ করার সময়
আমােক িক করা উিচত?
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বািড়েত থাকুন

লক্ষণ পর্দশর্ন করা কাউর 
সােথ েযাগােযাগ করা এিড়েয় 

চলুন

বািড় পিরষ্কার এবং 
ভােলাভােব বায়ুচলাচলযুক্ত 

আেছ তা িনিশ্চত করুন

সাধারণত স্পশর্ করা 
পৃষ্ঠগুিল জীবাণুমুক্ত করুন

মুিদ এবং ওষুেধর জনয্ 
আপনার পর্েয়াজনগুিল অডর্ার 

করেত অয্ািপ্লেকশেনর 
বয্বহার করুন

MOH initiative

Live Well

সংকর্ািমত হেল গুরুতর লক্ষণ িবকাশ হওয়ার 
ঝুঁিক যােদর জনয্ উচ্চতর, 
তােদর মােঝ থাকেল আমােক িক করা উিচত্?



MOH initiative

Live Well

সাবধানতার অবলমব্ন কের িফের আসা

হাত েমলােনা এিড়েয় চলুন এবং দূর েথেক 
অনয্েদর অিভবাদন জানান
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পর্বীণ বয্িক্তেদর সােথ
েদখা করার সময় আমােক
িক করা উিচত্?

হাত েমলােনা এবং আিলঙ্গন 
করা এড়ােনা

তােদর সােথ েকানও খাবার 
এবং বাসন ভাগ করেবন না

িনিশ্চত করুন েয তােদর বািড়গুিল 
পিরষ্কার এবং ভােলাভােব 
বায়ুচলাচলযুক্ত রেয়েছ

তােদর মুিদ ও ওষুেধর 
পর্েয়াজনীয়তা সরবরাহ করুন 
যা কমপেক্ষ এক মাস স্থায়ী 

হয়

জমােয়ত েরাধ করুন
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আিম একজন বয়স্ক এবং
আমােক বাইের যাওয়া পর্েয়াজন,
আমােক িক করা উিচত্?

িনেজর বয্িক্তগত আইেটমগুিল আনুন, 
েযমন:

একিট অিতিরক্ত কাপেড়র মাস্ক সেঙ্গ আনুন

অয্ালেকাহল িভত্িতক হয্ান্ড সয্ািনটাইজার সেঙ্গ আনুন

আপনার ওষুধ

একজন সঙ্গীর সােথ বািড় েছেড় 
েচর হেবন

িনেজর খাবার বা বাসন ভাগ 
করেবন না

পর্েয়াজন না হেল ঘর েছেড় যােবন না
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আমার সন্তানেদর সােথ
আমােক িক করা উিচত্?

শব্াসকেষ্টর লক্ষণ পর্দশর্ন 
করা েকানও বয্িক্তর সােথ 

েযাগােযাগ এড়ান

পর্দত্ত বয়েসর কম বয়সী 
বাচ্চােদর জনয্ কাপেড়র মাস্ক 

বয্বহার করেবন না

ঘন ঘন বাইের যাওয়া এিড়েয় 
চলুন

আপনার সন্তােনর বয্িক্তগত 
আইেটমগুিল আনুন, েযমন:

িনয়িমতভােব বয্বহৃত েখলনা 
এবং স্পশর্ করা পৃষ্ঠগুিলেক 

জীবাণুমুক্ত করুন

িনেজর বািড়র বাইেরর 
পৃষ্ঠগুিলেক স্পশর্ করা এিড়েয় 

চলুন
েখলনা

পান করার েবাতল

পয্ািসফায়ার বা েচাষার 
েখলনা
একিট অিতিরক্ত কাপেড়র 
মাস্ক সেঙ্গ আনুন
খাবার

পাতর্

অিতিরক্ত কাপড়

িকর্ম এবং মলম
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