
 

সংক্ৰভণ ৰৰোধৰ ফোবফ ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখোৰ ননয়ভোৱলী 
দবে ১ 

1.                   ’ৰ      ৰ   (      -১৯)          ফো           ৰ  

               /      ফযনি         ৰ   

2.                             ৰ  ৰ   ৱ    ৰ    

3.          ৰ                                          ৰ          ৰ   

4. সংস্পনশিত ফযনিৈ ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখোৰ ফযৱস্থো  ৰ   

5. সংস্পনশিত ফযনিৈ ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখোৰ জনৰয়বত ৰোজহুৱো সংক্ৰভণ  ৰ  ৰ   ৱ   

6.            সংক্ৰভণৰ ৰৰোধৰ ফোবফ ঘৰত আছুতীয়োকৈ ১৪ নদন ৰ           

দবে ২ 

                সংক্ৰনভত ফযনিৰ নচনোিৈৰণ     ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখোৰ           : 

1. ফতোহ বোলকৈ ৰসোভোফ ৰো এটো         ৰৈোঠোত থোনৈফ  

2. সুৈীয়ো টয়বলট ফযৱহোৰ ৈনৰফ  

3. মনদ আন       ফো ৰৈোঠোত প্ৰবৱশ ৈবৰ, ৰতবে এৈ নভটোৰ দূৰত্ব ফজোই ৰোনখফ 

4. গবি ৱতী ভনহলো,          ফযনি  ৰ  নশশুৰ ৰো দূৰত থোনৈফ   

5. আন ৰৈোঠোকল ফো ঘৰৰ ফোনহৰকল নোমোফ 

6. চোবফোন আৰু োনীবৰ ফো          ৰহণ্ড ৰছননটোইজোবৰবৰ সঘনোই হোত ধুফ   

                 সংক্ৰনভত ফযনিৰ নৰয়োলবটোৰ সদসযসৈবল নৈ নৈ ৈনৰফ লোনগফ : 

1. সোভোনজৈ/ ধভীয় সভোবৱশত উনস্থত নোথোনৈফ 

2. চোবফোন আৰু          ৰহণ্ড ৰছননটোইজোবৰবৰ সঘনোই হোত ধুফ 

3. সংক্ৰনভত ফযনিৰ ফোবফ সুৈীয়ো ফোচন-ফতি ন (ৈোহী/নগলোচ/চোভুচ আনদ), গোবভোচো, নফচনো      ৰৰ        ৱ   

   ৰ  

4. মনদ সম্ভৱ হয়, সংক্ৰনভত ফযনিৰ নৰচমিযো    ৰ   ৰ ৰৈৱল এজন ৰলোৈ ননবয়োনজত হওৈ 

5. সংক্ৰনভত ফযনিৰ ওচৰকল মোওবঁত ভোস্ক ফযৱহোৰ ৈৰৈ 

6. সংক্ৰনভত ফযনিজনবৈ ধনৰ   ৰ   ৰ সৈবলো সদসযৰ ভোস্কবফোৰ ৫ % Bleach solution      ১ % Sodium 

Hypochlorite solution  ৰ ফীজোণুভুি ৈনৰ ৰ      

7. ভোস্কখন ুনত ৰলোই ফো জ্বলোই নদ নষ্ট ৈনৰফ  

8. সংক্ৰনভত ফযনিজবন ফযৱহোৰ ৈৰো আৰু ছোলৰ সংস্পশি   অহো      ৰ-     ৰজোৈোনৰফ নোলোবগ। আছুতীয়ো 

ৰৈোঠোবটোত থৈো নমবৈোবনো ফস্তু নৰষ্কোৰ ৈবৰোঁবত ৰলোবছ ফযৱহোৰ ৈনৰফ  

9. ৰলোবছবমোৰ ৰখোলোৰ নছত       হোত ৰধোৱৈ 

10. আন ৰৈোবনো ভোনুহৈ আছুতীয়ো ৰৈোঠোবটোত ৰসোভোফকল   নদফ  

      ঘৰত আছুতীকৈ ৰখো ৰলোৈসৈলৰ ফোবফ সোধোৰণ ননবদি শনো : 

1. ঘৰত আছুতীকৈ ৰখো ফযনিজন মনদ আক্ৰোে ৰহোৱোৰ লেণমুি হয়, ৰতবে ৰতওঁৰ ঘননষ্ঠ সংস্পশিকল অহো সৈবলো 

       ১৪ নদনৰ আছুতীকৈ ৰখোৰ   ৱ    ৰ   

2. ৰলফ’ৰৰটনৰৰ ৰীেোত ননবগটিব প্ৰভোনণত ৰনোবহোৱোকলবৈ,                ৰ  ১৪    ৰ      ননৰীেণত 

ৰখো  ৰ  ৰ  

ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখো ৰৈোঠোৰ ৰছননটোইবজশযন ফো ফীজোণুবশোধন: 
1. ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখো ফযনিৰ ৰৈোঠোবটোৰ      -   দদননৈ ছ’নডয়োভ হোই’ক্লৰোইট দ্ৰবৱবৰ (১%) 

ফীজোণুবশোধন ৈনৰফ 

2. সংক্ৰনভত ফযনিজনৰ টয়বলট নিনচঙৰ  ৱ  ৰ /ৰপনলমুি ফীজোণুবশোধৈৰ ফযৱহোৰ ৈনৰ ফীজোণুভুি   ৰ    

3. ঘৰত আছুতীয়োকৈ ৰখো ফযনিবয় ফযৱহোৰ ৈৰো ৈোবোৰ-ৈোনন সুৈীয়োকৈ      ৰ       - নডটোবজি ণ্ট নদ ধুফ আৰু 

ৰ’   শুকুৱোফ লোবগ  

 

অ ম                                                        


