/

ফপস মাওয়ায ভয় কযণীয়ঃ




ফপস মাওয়ায ভয় ফশ্যআ ভাস্ক ফযধান কযা।
প্রসয়াজসন গ্লাব, ফপআ ফল্ড, ফফআ ফযধান কযা।
মথাম্ভফ ঘফি, ফফল্ট, চুফি, অংটি, ফেসরট ও ন্যান্য রঙ্কায ফযায কযা।

ফপ মাতায়াসতয ভয় কযণীয়ঃ





মথাম্ভফ গণ-ফযফণ ফযায কযা। ফনকট দূযসে ফপ সর ফেঁসট চরাচর কযা। দূসয সর ব্যফিগত
ফা ফপসয গাফি ব্যফায কযা। ম্ভফ সর ফাআাআসকর ব্যফায কযা।
ব্যফিগত মানফাসনয ভাধ্যসভ ফপস অগভসনয ফেসে মানফান জীফাণুমুি কসয ফনয়া।
গাফিসত চারক ও অসযাীসদয ভাস্ক ফযধান ফনফিত কযা।
গাফি ফপস প্রসফসয ভয় জীফাণুনাক ফচম্বাসযয/টাসনসরয ভাধ্যসভ জীফাণুমুি কযা।

গাফিচারসকয জন্য ফনসদ েনাঃ









গাফিচারসকয জন্য ভাস্ক, গ্লাব ও যান্ড স যানাফনটাআজায যফযা কযা।
প্রফতফদন মাো শুরু কযায পূসফ ে গাফি জীফাণুনাক ফদসয় বাসরাবাসফ ফযস্কায কযা।
এক াফযসত একজসনয ফধক না ফা, ড্রাআবাসযয াসয ফট ম্ভফ সর পাঁকা যাখা থফা াটিন
ফদয়া।
মােী নাভাসনায য অফায গাফিয ফবতসয জীফাণুনাক ফে ফিটিসয় াতর, ফায স্থান, ফিয়াফযং আতযাফদ
জীফাণুমুি কযা।
গাফিসত ীতাত ফনয়ন্ত্রক মন্ত্র ফন্ধ যাখা উত্তভ থফা ফকছুেণ য য জানারা খুসর গাফিয ফবতয ফাতা
চরাচসরয ব্যফস্থা কযা।
ে ফকাসনা ব্যফি উঠসর ফতফন ফনসভ মাফায াসথ াসথ জানারা-দযজা খুসর ফাতা
গাফিসত উগযুি
চরাচসরয ব্যফস্থা কযা এফং ফতফন ফমফ জায়গা স্পে কসযসিন ফগুসরা জীফাণুনাক ফদসয় ফযস্কায
কযা। ীতাত ফনয়ন্ত্রক মসন্ত্রয এয়ায ফপল্টায ফযস্কায কযা।
গাফিসত ফতফযি ভাস্ক যফযা/ংযেণ কযা।

অসযাীসদয জন্য ফনসদ েনাঃ




প্রসয়াজন সর একআ এরাকায় ফক-অ ও ড্রসয ফেসে একাফধক ফপসটয ব্যফস্থা কযা।
ফপসয গাফিসত ফায ভয় াযস্পফযক াযীফযক দূযে (ন্যযনতভ ফতন ফুট) ফজায় যাখা।
ম্ভফ সর এক াফযসত একজসনয ফধক না ফা, ড্রাআবাসযয াসয ফট ম্ভফ সর পাঁকা যাখা।

বফসন প্রসফসয ভয় ফনযাত্তা কভীয কযণীয়ঃ




ফফকউফযটি ফচক-অসয জন্য থফা প্রসফমুসখ কভসে ১ ফভটায দূযসে দাঁিাসনায ব্যফস্থা কযা।
ফফকউফযটি ফচক-অসয জন্য ব্যাগ ও ন্যান্য ফজফন স্কযানাসযয প্রসফসয পূসফ ে জীফাণুনাক ফে কযা।
ফকছুেণ য য স্কযানাসযয ফবতয জীফাণুনাক ফে কযা।
প্রসফসয ভয় Infrared Thermometer-এয ভাধ্যসভ কর কভীসদয তাভাো যীো কযা।
স্বাবাফফসকয (১০০ ফডফি পাসযনাআট) ফচসয় ফধক তাভাোয কাউসক ফপস প্রসফ কযসত না ফদয়া।

বফসন প্রসফসয ভয় কভেকতো-কভেচাযীয কযণীয়ঃ










বফসন প্রসফসয ভয় যানাফনটাআজায ফদসয় াত জীফাণুমুি কসয ফনয়া থফা াফান ফদসয় কভসে ২০
ফসকন্ড স াত ফধায়া।
ফনফদ েষ্ট সথ ফপস প্রসফ ও প্রস্থান ফা একমুখী চরাচসরয ব্যফস্থা কযা। ম্ভফ সর একাফধক প্রসফ ও
প্রস্থান মুসখয ব্যফস্থা যাখা।
প্রসফসয ফেসে ফপঙ্গাযফপ্রন্ট ফডবাআ ব্যফায না কযা। স্পে ফফীন কাড ে াফচং ব্যফস্থা ফনফিত কযা।
জরুফয ফেসে প্রফতফায াফচং স্থর ও কাসড ে জীফাণুনাক ফে কযা ও যান্ড স যানাফনটাআজায ফদসয় াত
জীফাণুমুি কসয ফনয়া।
জীফানুনাক সটা ফে ফদসয় জুতায তরা জীফানুমুি কযা। ম্ভফ না সর, প্রসফসথয ওয ফশ্যআ
ফিফচং াউডাসয ফবজা কাড/ চসটয ফস্তা/স্পসে  জুতা ফবফজসয়/ঘসম প্রসফ কযা।
দ-চাফরত/সটা ফন্সযযুি যান্ড স যানাফনটাআজায এফং ওয়াটায ট্যা ব্যফায কযা।
প্রসফসয ভয় Infrared Thermometer-এয ভাধ্যসভ কর কভীসদয তাভাো যীো কযা এফং
কাফ, শ্বাকষ্ট, ডায়ফযয়া অসি ফক না ফজসন ফনসত সফ। সুস্থ ব্যফিসদয প্রসফ কযসত না ফদয়া।।
ফনসজ াত ফদসয় ফকাসনা ফকছু স্পে না কযা। প্রসয়াজসন গ্লাব ব্যফায কযা।
ম্ভফ সর দ-চাফরত দযজা ব্যফায কযা।

ফবফজটয ও ফযসন ফডস্ক ব্যফস্থানা







মথাম্ভফ ফবফজটয ফযায কযা। জরুযী সর ংস্থা প্রধাসনয নুভফত স্বাসসে ফবফজটয ম্যাসনজসভন্ট
ফসিসভয ভাধ্যসভ নরাআসন এসয়ন্টসভন্ট-এয ব্যফস্থা কযা।
ফযসফনি কর্তক
ে ফাধ্যতামূরক ভাস্ক, গ্লাব ও গগর ব্যফায কযা।
ফযসন ফডসস্ক ফতফযি ভাস্ক ও গ্লাবসয ব্যফস্থা যাখা। তযাফশ্যকীয় ফেসে দেনাথীসদয ভাস্ক না
থাকসর ভাস্ক যফযা কযা।
ফপস প্রসফসয পূসফ ে দেনাথীসদয াত ফধায়া ফনফিত কযা।
ফযসন ফডস্ক, কফিউটায, ফযসফনসিয ফায ফচয়ায, দেনাথীসদয ফায জায়গা ও ফচয়ায ফকছুেণ
য য জীফাণুনাক ফদসয় ফযষ্কায কযা।
বযথ েনায় ফনসয়াফজত কভেচাযীসদয ফকাফবড-১৯-িফকেত এফং স্বাস্থযফফফধ ফফলসয় প্রসয়াজনীয় প্রফেণ
প্রদান কযা।

ফরপট ব্যফস্থানা







১-৫ তরা ম েন্ত ফরপট ম্ভফ সর ব্যফায না কযা। ন্যান্য তরায ব্যফিসদযও মথাম্ভফ ফরপট ব্যফাসয
ফনরুৎাফত কযা। ফনসচ নাভায ফেসে ফশ্যআ ফিঁফি ব্যফায কযা। ফফিয াতর স্পে না কযা।
ফরপট ব্যফাসযয পূসফ ে ১ ফভটায দূযসে াফয কসয দাঁিাসনা।
ফরপসট ৪-৬ জসনয ফধক ব্যফি না উঠাসনা এফং ফরপসটয সুআচ/সলায ফাটন ফবতসয ফকছুেণ য য
জীফাণুনাক ফে কযা।
ফরপটম্যাসনয ভাধ্যসভ ফাটন ফপ্র কযা। ফরপটম্যান না থাকসর ফাটন ফপ্র কযায জন্য ফরপট-এয াসথ
ম োপ্ত ফযভাণ কাঠি (ম্যাচ/কটন ফাড) যাখা। কাঠিয াাসে ফাটন ফপ্র কযায য কাঠিটি ফনধ োফযত
ডািফফসন ফপরা। কাঠি না থাকসর গ্লাব সয থফা কনুআ ফদসয় ফাটন ফপ্র কযা।
ফরপট-এয ভসধ্য ফদয়াসরয ফদসক মুখ কসয দাঁিাসনা।

ফনজ কভেসেসেয ফলাসয প্রসফসয ভয় কযণীয়ঃ




ফপস প্রসফসয পূসফ ে জুতায তরা ফিফচং াউডায ফভফিত াফন ফদসয় ফবজাসনা ফপাসভ কসয়ক ফসকন্ড স
দাঁফিসয় জীফাণুমুি কসয ফনয়া।
খাফর াসত দযজায াতর স্পে না কযা। ফযাম ে সর কনুআ ফা ফঠ ফদসয় দযজা ফখারা।
ম্ভফ সর দ-চাফরত দযজা ব্যফায কযা।

ফপস ফযষ্কায ফযচ্ছন্নতায জন্য কযণীয়ঃ



















ফপস াফ েেফণক ভাস্ক ব্যফায কযা।
ফকারাকুফর ও যান্ড সসক না কযা।
নাক, মুখ ও ফচাসখ াত ফদয়ায বযা ফযায কযা।
যানাফনটাআজায ফদসয় দযজায াতর, কীসফাড,ে ভাউ আতযাফদ ঘন ঘন জীফাণুমুি কযা।
কাজ শুরু কযায অসগ তযর যান্ড সসা/যানাফনটাআজায ব্যফায ফনফিত কযা।
প্রফত দুআ ঘন্টা য য াত ফধাঁয়া
াসতয িোক ফনসযাসধ প্রসয়াজসন ফদসন দু-একফায যান্ড স যানাফনটাআফজং ক্রীভ ব্যফায কযা।
ফপ রুসভয ফফকছু জীফাণুনাক ফে ফিটিসয় জীফাণুমুি কসয ফনয়া।
টয়সরট/ফারফত ও ন্যান্য স্থান জরাফদ্ধতা মুি যাখা।
ফভয় াযস্পফযক ফনযাদ দূযে (কভসে ১ ফভটায) ফজায় যাখা।
কভীসদয মথা ম্ভফ রুসভ না ডাকা।
প্রসয়াজনীয় অরা আন্টাযকসভ/সভাফাআসর িন্ন কযা।
াত ফভািায জন্য ন্যাফকন টিসুয ব্যফায কযা।
কযাফন্টসন, ওয়ারুসভ, ফচয়াসযয ফিসন ফা াতসর ফতায়াসরয ব্যফায ফযায কযা।
প্রফতফায ব্যফাসযয য ফপ্রন্টায জীফাণুমুি কযা।
কাসজয শুরুসত ও ফসল ফনসজয ফটফফর-ফচয়ায ও মন্ত্রাফত ফনসজআ জীফাণুমুি কযা।
ব্যফিগত ফিাসযজ ফস্পস ব্যফিগত ফজফনে যাখা এফং ন্য কাসযা াসথ ফয়ায না কযা।
ফনসজয করভ, ফফন্সর, ভাকোয, কাগজ আতযাফদ ন্য জসনয াসথ ফয়ায না কযা।

পাআর/ ফচঠি ব্যফস্থানাঃ





প্রচফরত পাআর ব্যফাসযয ফযফসতে আ-নফথ ফা আ-পাআর ব্যফায কযা।
ফপস আ-নফথয ব্যফায না থাকসর ফখাসন প্রচফরত ফচঠি/ডকুসভন্ট-এয ফযফসতে আ-ফভআর ব্যফায কযা।
ফমকর ফফা ও কাম েক্রভ নরাআসন কযা ম্ভফ ফগুসরা তবাগ নরাআসন ফযচারনা কযা।
মফদ প্রচফরত পাআর ফা ফচঠি একান্ত ব্যফায কযসতআ য় তসফ ফশ্যআ প্রফতফাসযয ফেসে যান্ড স গ্লাব
ব্যফায কযা এফং ফতসফগুনী যশ্মী (UV Ray) প্রসয়াসগয ভাধ্যসভ জীফাণুমুি কসয ব্যফায কযা এফং
কাজ ফসল পুনযায় জীফাণুমুি কযা।

বা/প্রফেণ ফযচারনাঃ




মাফতীয় বা/প্রফেণ মথাম্ভফ নরাআসন িন্ন কযা।
ফযাম ে ফেসে বা/প্রফেসণয ভয় কফভসয়, স্বাস্থযফফফধ ও াভাফজক দূযে ফনফিত কযা।
মাফতীয় বা/প্রফেণ ও ফমাগাসমাসগয ফেসে তথ্যপ্রযুফিয ব্যফায বৃফদ্ধ কযা।

কভে-ফযসফ









ফপস ম োপ্ত ভাস্ক, তযর যান্ড সসা, যানাফনটাআজায, Infrared Thermometer ও প্রসয়াজনীয়
প্রফতসযাধক ফজফনসেয যফযা ফনফিত কযা।
ফপস মখনআ ম্ভফ মুসখামুফখ না সয় ব্যাক-টু-ব্যাক ফা াাাফ ফনযাদ দূযে ফজায় ফযসখ কাজ
কযা।
পূফ ে ফথসকআ ফুফু/ফকডনী/হৃদসযাগ/কযানায অক্রান্ত, ন্তঃত্ত্বা ফা ঝফুঁ কপূণ ে কভেকতো/কভেচাযীসক ঘসয
ফথসক ফপসয কাজ কযায ব্যফস্থা কযা।
প্রসতযসকয Live Corona Test-যা ব্যফাসযয ভাধ্যসভ কসযানায ঝফুঁ ক ফনধ োযণ কযা।
এয়ায কফন্ড সনাসযয ব্যফায ফনরুৎাফত কযা। ম্ভফ না সর তাভাো ২৬-২৭ ফডফি ফরফয়া যাখা।
কসে ম োপ্ত অসরা-ফাতা প্রফাসয ব্যফস্থা যাখা।
মফদ ফকউ কসযানা ফজটিব য় তসফ উি এফযয়ায এয়ায কফন্ড সনায জীফাণুনাক ফদসয় ফযস্কায কসয
ফনয়া।
ফপ যে াভাফদ (পসটাকফ ফভফন, স্কযানায, ফপ্রন্টায আতযাফদ) ফয়ায কসয ব্যফাসযয পূসফ ে ও সয
জীফাণুমুি কযা।

খাফায ব্যফস্থানাঃ







কভেকতো-কভেচাযীয জন্য আসরকফিক ফকতফরয ব্যফস্থা কযা। ফকছুেণ য য ারকা গযভ াফন ান
কযা।
ফপস চা-কফপ/অপ্যায়ন ফযায কযা। চা-কফপয ফেসে ফনসজ ফাফনসয় ান কযা।
ফনজস্ব ততজে ব্যফায কযা।
ফাআসযয খাফায ফযায কযা ও ফনসজয খাফায ফনসজয াসথ অনা।
জরুফয প্রসয়াজসন কযাফন্টসন াভাফজক দূযে ফজায় ফযসখ খাওয়া এফং একাসথ ফাআ রাচ ফফযফতসত না
ফগসয় ফপটিং এয ব্যফস্থা কযা।
কর অড্ডা ফযায কযা।

