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হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের িনয শরণার্থী ও স্থ্ানীয় েম্প্রোময়র  মযয োস্থ্যেম্মত 

আচরণ রচামরর গুরুত্বপণূত বাতত া 

নমেল কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯) 

 

জরস্ক কজ উজনমকশন প্টকজনকাল ওয়াজকত ং গ্রুপ, কক্সবািার  

 

পদ্ধজত প্কাজেড-১৯ রজতমরায এবং তার যর্থােম্ভব দ্রুত জচজকৎো জনজিত করমত েম্প্রোময়র োমর্থ কাি করার িনয এক ুখী বাতত া 
রচামরর প্চময় আরও প্বজশ জকছু করা রময়ািন। হাইজিন রম াশন টিডজিউআইজি (TWiG) প্য পদ্ধজতটির েুপাজরশ কমর তা হল 

েংজিষ্ট অংশীোর (প্েকমহাল্ডার),  ানুষ এবং েম্প্রোময়র োমর্থ আমলাচনা (কমর্থাপকর্থন) করা। আ রা েকল কজ উজনটি জেজিক 

েলগুজলমক জনমনাক্তগুজল করমত উৎোজহত করজছ: 

● েম্প্রোময়র প্কাজেড-১৯ েম্পমকত  প্য রকৃত আশংকা এবং েজুিন্তাগুমলা রময়মছ প্েগুমলা  শুনুন  

● এই জশমটর পরা শতগুজল জনময়  ানুষ এবং েম্প্রোময়র োমর্থ আমলাচনা করুন, জকন্তু রজতটি পজরবার প্েই পরা শত 
অনুেরণ করমত প্য বাযাগুজলর েমু্মখীন হয় প্েগুজলও শুনুন  

  ●      এই প্রামগর রােেুত াব েম্পমকত  গুিব ও েুল তর্থযগুজল েংগ্রহ কমর এই প্টম্পমলমট জলমখ 

রাখুন  https://drive.google.com/open?id=1_x9ekXNrE6znfi6qH7w8h5PG-9MR7KfX এবং এই 
ইম মল পাঠান: cxbfeedback@bd.bbcmediaaction.org 

• ঝুুঁ জকর রচারণা ও কজ উজনটি এনমগিম মের প্কৌশমলর িনয েয়া কমর moalamgir@unicef.org এর 

োমর্থ প্যাগামযাগ করুন 
 

দ্রষ্টবয:  এটি প্কান ’বাতত ার জনমেত জশকা’ নয় – এটি েম্প্রোয় বা পজরবামরর ো মন পমে প্শানামনার িনয রচনা করা হয়জন। বরং 

এটিমত প্েই ে স্ত গুরুত্বপূণত তর্থয প্েয়া হময়মছ যা জনময় আমলাচনা করমত হমব। এই আমলাচনাগুজলমত যর্থােম্ভব  ানুষমক 

অংশগ্রহমণ উৎোজহত করমত হমব, তার পাশাপাজশ রশ্ন প্শানা এবং উির জনময় আমলাচনার িমনয পযতাপ্ত ে য় প্েয়া রময়ািন। 
 

 

রস্তুজতর পজরজস্থ্জতমত 
(বাংলামেমশ প্কউ প্কাজেড-১৯ এ আক্রান্ত হময়মছ বমল জনজিতোমব িানা যায়জন: প্কানও তাৎক্ষজনক বযবস্থ্া প্নওয়া হয় 

না) 

োস্থ্যেম্মত আচরণ রচামরর কািক ত যর্থারীজত চলমত র্থাকমব; োস্থ্যেম্মত আচরণ েংক্রান্ত গুরুত্বপূণত বাতত াগুজলই আরও 

োমলাোমব  ানমুষর কামছ প্পৌুঁমছ জেমত হমব, এই পযতাময় প্কানও নতুন হাইজিন েংক্রান্ত বাতত া প্েয়া হমব না। 
 

করণীয়: রজতটি নারী বান্ধব প্কন্দ্র, জশশু বান্ধব প্কন্দ্র, লাজনতং প্েোমর ইতযাজের রমবশ পমর্থ পজরষ্কার পাজন ও োবানেহ 
হাত প্যায়ার িায়গা (হযান্ড ওয়াজশং প্েশন) র্থাকা উজচত; এই বযবস্থ্াগুজল করার িনয প্েক্টরগুজলমক (প্য ন জশক্ষা এবং 
ওয়াশ, েুরক্ষা এবং ওয়াশ...) েহমযাজগতা লূক োমব কাি করমত হমব। প্কন্দ্রগুজলর ক ীমের জনজিত করমত হমব যামত 

ঘমর প্ াকার আমগ রমতযমক হাত যুময় প্নন, জবমশষত জশশুমের জেমক জবমশষ নির জেমত হমব। 

https://drive.google.com/open?id=1_x9ekXNrE6znfi6qH7w8h5PG-9MR7KfX
mailto:cxbfeedback@bd.bbcmediaaction.org
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একইোমব, খাবার জবমক্রতামের উৎোজহত করমত হমব যামত তামের প্োকামনর ো মন হাত প্যায়ার বযবস্থ্া রামখন এবং 
প্েখামন পজরষ্কার পাজন এবং োবান র্থামক। বািামর প্ াকার পমর্থও হাত প্যায়ার িায়গা বা হযান্ড ওয়াজশং প্েশন ততজর 

করা রময়ািন। 

 

রমতযক বাজেমত জগময় এবং নারী বান্ধব প্কন্দ্র স্তমর 

বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া): েবে য় োবান এবং পজরষ্কার পাজন জেময় অন্তত ২০ প্েমকন্ড যমর হাত প্যামবন। এই 
ে য়গুমলামত হাত প্যায়া অতযন্ত িরুজর: 

● খাবার আমগ 

● বাচ্চামের খাওয়ামনার আমগ / স্তনযপান করামনার আমগ 

● জশশুমের  ল পজরষ্কার করা ও প্েলার পমর 

● খাবার রান্না ও ততজর করা এবং পজরমবশন করার আমগ 

● লযাজিন বযবহামরর পমর 

● হাুঁজচ বা কাজশ প্েয়ার পমর 

খাবার েংক্রান্ত পজরচ্ছন্নতা 
● রান্নার ে য় খাবার োমলাোমব জেদ্ধ করমবন, এবং আমগ রান্না কমর রাখা খাবার আবার গর  কমর খামবন 

● খাবার েবে য় প্ মঝ প্র্থমক উুঁচুমত প্কানও িায়গায় োমলাোমব প্ মক রাখমবন 

● রান্না করার আমগ, খাবার পজরমবশন করা বা আপনার বাচ্চামের খাওয়ামনার আমগ েবে য় পজরষ্কার পাজন ও 

োবান জেময় আপনার হাত যুময় প্নমবন। 
● র্থালাবােন পজরষ্কার পাজন ও োবান জেময় যুময় প্নমবন 

 

লাজনতং প্েোর স্তমর 

জশশুমের বাতত া তামের উপমযাগী কমর প্তালার িনয প্বজশরোগ ওয়াশ অংশীোররা জশশুর  াযযম  জশশুমের বাতত া প্েয়ার 

পদ্ধজত অনেুরণ কমর (প্য ন ক্লাউন্স উইোউট বডত ামেতর পদ্ধজত) বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া) েংক্রান্ত  লূ বাতত াগুজল 

আরও োমলাোমব প্পৌুঁমছ জেমত এই পদ্ধজতগুজল বযবহার করা প্যমত পামর। 

 

বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া) 
● খাবার আমগ 

● প্ছাট োই বা প্বানমের খাওয়ামনার আমগ 

● প্ছাট োই বা প্বামনর  ল পজরষ্কার করা এবং প্েলার পমর 

● লযাজিন বযবহামরর পমর 

● হাুঁজচ বা কাজশ প্েয়ার পমর 
 

খােয জবমক্রতামের স্তমর 

বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া) 
● খাবার রান্না বা রস্তুত করার আমগ, টয়মলমট যাওয়ার পমর এবং খাবার পজরমবশন করার আমগ হাত যুমত হমব; 
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নমেল কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯)  

জরস্ক কজ উজনমকশন প্টকজনকাল ওয়াজকত ং গ্রুপ -  াচত  ২০২০ 

3 

 

● খাজল হামত রান্না করা খাবার স্পশত করমবন না; খাবার যামত পজরষ্কার র্থামক প্েিনয বযাগ, চা চ ইতযাজে বযবহার 

করমবন 

● খাবার আমগ গ্রাহকমের হাত প্যায়ার কর্থা  মন কজরময় প্েমবন 

খাবার েংক্রান্ত পজরচ্ছন্নতা 
● পজরষ্কার পাজন এবং োবান জেময় ে স্ত জিজনেপত্র যুময় পজরষ্কার কমর প্নমবন: প্য ন কাটিং প্বাডত , ছুজে, বােনপত্র, 

হাুঁজেপাজতল আর প্ াছার কাপে ইতযাজে। 
● ে স্ত েল এবং েবজি যুময় প্নমবন; প্য ন েবুি শাকপাতা োমলাোমব যমুয় প্নমবন; খাবার প্যায়া ও ততজর বা রান্না 

করার িনয েবে য় প্কানও জনরাপে উৎে প্র্থমক পাজন বযবহার করমবন 

● কাুঁচা খাবার (প্য ন  াংে) এবং রান্না করা খাবার আলাো রাখমবন; কাুঁচা এবং রান্না করা খাবামরর িনয আলাো 
আলাো র্থালাবােন বযবহার করমবন। 

● খাবার রান্না করার ে য় োমলাোমব জেদ্ধ করমবন, জবমশষ কমর  াংে,  ুগী আর  াছ। যজে রান্না করা খাবার 

আবার গর  করা হয় - এটি োমলাোমব গর  করমবন 

● রান্না করা খাবার প্বজশক্ষণ রাখমবন না (গর  আবহাওয়ায় েইু ঘণ্টার প্বজশ), এবং পজরমবশন করার আমগ েবে য় 

খাবার গর  কমর প্নমবন। 
● খাবার যামত পজরষ্কার র্থামক প্েিনয েবে য় প্ মক রাখমবন  
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নমেল কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯)  

জরস্ক কজ উজনমকশন প্টকজনকাল ওয়াজকত ং গ্রুপ -  াচত  ২০২০ 

4 

 

প্রাগে ন এবং োোোমনর পজরজস্থ্জত 
বাংলামেমশ প্কাজেড-১৯ এ কামরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাংলামেশ েরকার জনজিত কমরমছ এবং বাংলামেশ েরকার/োস্থ্য 
প্েক্টর োোোন রজক্রয়া শুরু কমরমছ  

  

ই া /য ীয় প্নতা এবং কজ উজনটির প্নতা, তার পাশাপাজশ কযাম্প ইন চািত  ও কযাম্প প্োকাল এমিজন্সমক ঝুুঁ জক েম্পমকত  
িানামনার পজরকল্পনা, বাতত া এবং ি াময়ত েম্পজকত ত োবযানতার বযাপামর িানামত হমব। 
 

হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের প্কাজেড-১৯ এ োো োমনর িনয বাতত া রচার করা এবং প্েই েংক্রান্ত আই.ই.জে 

(IEC) উপকরণগুজল েম্পমকত  রজশক্ষণ প্েওয়া হমব। রজশক্ষমণর একটি অংশ জহমেমব বযজক্তগত েুরক্ষামকও অন্তেুত ক্ত করমত 

হমব। 
 

প্রামগর েংক্র ণ প্েখা জেমল কযাম্প এবং কজ উজনটির  মযয কািক ত করার প্ক্ষমত্র হাইজিমনর রচারক, প্েচ্ছামেবক এবং 
োযারণোমব পুমরা  ানজবক েহায়তা কজ উজনটিমক েমবতাচ্চ েতকত তা অবলম্বন করমত হমব। জবতরমণর ে য় একটি 

েুজনজেতষ্ট প্রামটাকল অনেুরণ করমত হমব। 
 

ক ীমের িনয োবযানতা: বার বার হাত প্যামবন, োমর্থ েবে য় হযান্ড েযাজনটাইিার (িীবাণ ু  ারমত কাযতকর 
এ ন)  রাখমবন, কামরা োমর্থ হাত প্ লামবন না, বাইমর কাি করার ে য় েবে য় জনমির পাজনর প্বাতল োমর্থ রাখমবন 

আর তার প্র্থমকই পাজন খামবন, হাুঁজচ/র্থরু্থ ু প্েলার েঠিক পদ্ধজত প্ মন চলমবন, খাবামরর পজরচ্ছন্নতা েম্পমকত  েতকত  
র্থাকমবন। 

 

কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯) কী? 
গুরুত্বপূণত তর্থয: 

● কমরানা োইরাে ২০১৯ (প্কাজেড-১৯) শ্বােতমের একটি প্রাগ যা  ানুমষর প্র্থমক  ানুমষর  মযয ছোয়। 
● োযারণ লক্ষণগুজল হল: কাজশ, জ্বর, শ্বােকষ্ট। 
● কমরানাোইরামে আক্রান্ত হমল জনউম াজনয়া হওয়ার েম্ভাবনা র্থামক। 
● োযারণত প্কাজেড-১৯ প্র্থমক প্েমর ওঠা যায় 

   

আজ  কমরানা োইরাে প্রাগ (প্কাজেড -১৯) প্র্থমক জনমিমক এবং আ ার পজরবারমক কীোমব রক্ষা করমত পাজর? 

● অেুস্থ্ বা অেুস্থ্ প্েখামচ্ছ এ ন প্লাকিমনর কাছাকাজছ যামবন না 
● জনমির প্চাখ, নাক এবং  ুমখ হাত প্েমবন না। 
● বার বার জনমির হাত প্যামবন। পজরষ্কার পাজন ও োবান জেময় অন্তত ২০ প্েমকন্ড যমর প্যামবন।  
● বার বার জনমির হাত প্যামবন, যজে প্েমখ প্নাংরা  মন না হয় তাহমলও 

● হাত প্ লামনা বা হযান্ড প্শক করমবন না 
● প্যখামন প্েখামন কাজশ প্েমবন না বা র্থুর্থ ুপ্েলমবন না 



 

হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের িনয োস্থ্যেম্মত আচরণ রচামরর  ূল বাতত া 
নমেল কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯)  
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● কাজশ বা হাুঁজচ প্েয়ার ে য় আপনার নাক- ুখ খাজল হামত  াকমবন না: জনমির কনুই জেময় নাক  ুখ প্ মক প্নমবন 

● আপনার যজে কাজশ, জ্বর, শ্বােকমষ্টর  মতা লক্ষণ প্েখা প্েয় তাহমল তকু্ষজন জচজকৎো প্েবা প্নমবন।  অনযমের 

প্র্থমক েমূর র্থাকমবন (অন্তত ৩ েুট/১ জ টার) 

● পাজন প্নয়ার িায়গায় (ওয়াটার পময়ে) জেে এজেময় চলুন এবং লাইমন অনয কামরা খুব কাছাকাজছ োুঁোমবন না। 
পাজন জনময় বাজে আোর পমর আপনার হাত যমুয় প্নমবন। 

● পাজনর েব পাত্র প্ মক রাখমবন; পাজনর পামত্রর কামছ হাুঁজচ প্েমবন না/র্থুর্থ ুপ্েলমবন না। 
●  ানুমষর ি াময়ত এজেময় চলুন 

 

যজে  মন হয় প্য আ ার বা আ ার পজরবামরর কামরা প্কাজেড-১৯ হময়মছ তাহমল, আজ  কী করব? 

গুরুত্বপূণত তর্থয: 
● আপনার বা আপনার পজরবামরর কামরা কমরানা োইরামের প্কানও লক্ষণ প্েখা জেমল পজরবামরর বাজক  ানুষ এবং 

অনযানযমের প্র্থমক েমূর র্থাকমবন (অন্তত ১ জ টার/৩ েুট েরূত্ব) 

● ডাক্তামরর কামছ যান: কাছাকাজছ প্কানও োস্থ্য প্কন্দ্র বা জনজেতষ্ট আইমোমলশন প্কমন্দ্র যান 

● োহামযযর রময়ািন এ ন প্রাগী যামের পজরচযতাকারী রময়ািন: পজরচযতাকারীমক েতকত োমব েকল পজরচ্ছন্নতার 

পদ্ধজত প্ মন চলমত হমব এবং প্য প্য ে য়গুমলামত হাত প্যায়া িরুজর তখন হাত যুমত হমব 

● আতজিত হমবন না, শান্ত র্থাকমবন। প্বজশরোগ  ানুষই প্কাজেড-১৯ প্র্থমক প্েমর ওমঠ। 

● অতযন্ত েতকত োমব পজরচ্ছন্নতার পদ্ধজতগুজল অনুেরণ করুন (জনমচ প্েখুন) 

 

দ্রষ্টবয: কযাম্প এবং স্থ্ানীয় েম্প্রোময়র  মযয প্রাগ ছোমল, গণ ক তেূচী এবং অনষু্ঠানগুজল েম্ভবত স্থ্জগত রাখা হমব। 
ি াময়ত এবং তার পাশাপাজশ নারী প্েবা প্কন্দ্র, লাজনতং প্েোর ইতযাজেমত েলগত কািগুজল করমত কমঠারোমব 
জনমষয করা হয়; পজরচ্ছন্নতার রচার শুযু াত্র বাজে বাজে জগময়, একবামর েবতাজযক ৫ িমনর ো মন করা হয় (এক াত্র 
প্েই পজরবারগুজলমত প্যগুজল েংক্রাজ ত হয়জন) । 
 
যজে জবতরণ করা হয় তাহমল একটি েুজনজেতষ্ট প্রামটাকল অনেুরণ করমত হমব। 
 

প্যমহতু প্রামগর রােেুত ামব বািার েম্পূণতোমব বন্ধ কমর প্েয়ার েম্ভাবনা ক , তাই প্রামগর রােেুত ামবর প্ক্ষমত্রও খাবার 

জবমক্রতামের গুরুত্বপূণত বাতত াগুজল িানামত হমত পামর। 
 
প্রামগর রােেুত াব ঘটমল হাইজিমনর রচার শুয ুাত্র প্কাজেড-১৯ এর েংক্র মণর বযাপামর করা হমব; অতযন্ত আবশযক নয় 

এ ন রচামরর অনযানয  কািক ত স্থ্জগত রাখা হমব। 

 

পজরবামরর স্তমর 

বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া): বার বার হাত প্যামবন, েবতো োবান এবং পজরষ্কার পাজন জেময় অন্তত ২০ প্েমকন্ড 

যমর হাত প্যামবন। জবমশষ কমর এই ে য়গুমলামত হাত প্যায়া অতযন্ত িরুজর: 

● খাবার আমগ 



 

হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের িনয োস্থ্যেম্মত আচরণ রচামরর  ূল বাতত া 
নমেল কমরানা োইরাে প্রাগ ২০১৯ (প্কাজেড-১৯)  
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● নবিাতকমক খাওয়ামনার আমগ / স্তনযপান করামনার আমগ 

● প্ছাট জশশুমের খাওয়ামনার আমগ 

● প্ছাট জশশুমের  ল পজরষ্কার করা ও প্েলার পমর 

● খাবার রান্না ও ততজর করা এবং পজরমবশন করার আমগ 

● হাুঁজচ প্েওয়ার পমর 

● অেুস্থ্ এ ন কাউমক স্পশত করার পমর। তমব খুব রময়ািন না হমল অেুস্থ্ প্কানও  ানুষমক স্পশত করমবন না। 
● লযাজিন বযবহামরর পমর 

● পশুপাজখ বা তামের  ল ূত্র স্পশত করার পমর (প্য ন  ুরগী িবাই করার পমর): কাুঁচা  াংে নাোচাো করার আমগ 

এবং পমর অবশযই হাত যুময় প্নমবন 

খাবার েংক্রান্ত পজরচ্ছন্নতা 
● রান্নার ে য় খাবার োমলাোমব জেদ্ধ করমবন, এবং আমগ রান্না কমর রাখা খাবার আবার গর  কমর খামবন 

●  াংে এবং  াছ োলোমব রান্না/জেদ্ধ কমর প্খমত হমব। কাুঁচা  াংে বা  াছ খামবন না 
● খাবার েবে য় প্ মঝ প্র্থমক উুঁচুমত প্কানও িায়গায় োমলাোমব প্ মক রাখমবন 

● রান্না করার ে য় বা খাবার নাোচাো করার ে য় যর্থােম্ভব হাুঁজচ বা কাজশ না প্েয়ার প্চষ্টা করমবন 

● রান্না করার আমগ, খাবার পজরমবশন করার আমগ বা আপনার বাচ্চামের খাওয়ামনার আমগ অন্তত ২০ প্েমকন্ড যমর 

পজরষ্কার পাজন ও োবান জেময় আপনার হাত যমুয় প্নমবন। 
● পশুপাজখ বা তামের  ল ূত্র স্পশত করার পমর (প্য ন  ুরগী িবাই করার পমর), কাুঁচা  াংে নাোচাো করার আমগ 

এবং পমর অবশযই হাত যুময় প্নমবন 

● পশুপাজখর  তৃমেমহর েঠিক বযবস্থ্া করমবন: পশুপাজখর  ৃতমেহ  াটির নীমচ পুুঁমত প্েমবন। পশুপাজখর  ৃতমেহ বা 
তার প্কানও অংশ নেত া, ডােজবন বা লযাজিমন প্েলমবন না। 

● র্থালাবােন পজরষ্কার পাজন ও োবান জেময় যুময় প্নমবন 

খাবার পাজনর পজরচ্ছন্নতা 
● পাজন প্নয়ার িায়গায় (ওয়াটার পময়ে) জেে এজেময় চলুন এবং লাইমন অনয কামরা খুব কাছাকাজছ োুঁোমবন না। 

পাজন জনময় বাজে আোর পমর আপনার হাত যমুয় প্নমবন। 
● পাজনর েকল পাত্র প্ মক রাখমবন; পাজনর পামত্রর কামছ হাুঁচমবন না/র্থুর্থ ু প্েলমবন না; পাজনর পাত্র রজতবার 

বযবহামরর পমর োবান ও পজরষ্কার পাজন জেময় যুময় প্নমবন। 
ো াজিক আচরণ 

● হাত প্ লামনা বা হযান্ড প্শক করমবন না 
● প্যখামন প্েখামন কাজশ প্েমবন না বা র্থুর্থ ুপ্েলমবন না 
● কাজশ বা হাুঁজচ প্েয়ার ে য় খাজল হাত জেময় নাক- ুখ  াকমবন না: হাুঁজচ বা কাজশ প্েয়ার ে য় আপনার কনুই জেময় 

নাক- ুখ প্ মক প্নমবন।  
পশু বযবস্থ্াপনা (কাুঁচা হােমগাে/ তৃমেহ) 

● পশুপাজখ বা তামের  ল ূত্র স্পশত করার পমর (প্য ন  ুরগী বা গরু িবাই করা...) কাুঁচা  াংে নাোচাো করার 

আমগ এবং পমর অবশযই আপনার হাত যুময় প্নমবন 



 

হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের িনয োস্থ্যেম্মত আচরণ রচামরর  ূল বাতত া 
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● পশুপাজখর  ৃতমেমহর েঠিক বযবস্থ্া করমবন: পশুপাজখর  ৃতমেহ  াটির নীমচ পুুঁমত প্েলমবন। পশুপাজখর  ৃতমেহ 
বা তার প্কানও অংশ নেত া, ডােজবন বা লযাজিমন প্েলমবন না।                
 

খােয জবমক্রতামের স্তমর 

বযজক্তগত পজরচ্ছন্নতা (হাত প্যায়া) 
● হাত প্ লামনা বা হযান্ড প্শক করমবন না 
● খাবার রান্না বা রস্তুত করার ে য় হাুঁজচ বা কাজশ প্েমবন না 
● অেুস্থ্ প্বায করমল জবজক্র করার িনয খাবার রান্না/ততজর করমবন না, প্কানও জক্লজনমক যামবন 

● খাবার রান্না বা রস্তুত করার আমগ, টয়মলমট যাওয়ার পমর এবং খাবার পজরমবশন করার আমগ হাত যুমত হমব; 

● রান্না করা খাবার খাজল হাত জেময় স্পশত করমবন না; খাবার পজরচ্ছন্ন রাখমত বযাগ বা চা চ বযবহার করমবন 

● খাবার আমগ গ্রাহকমের হাত প্যায়ার কর্থা  মন কজরময় প্েমবন 

● খাবামরর প্োকামন এমে গ্রাহকমের হাুঁজচ-কাজশ না প্েয়া ও র্থুর্থ ুনা প্েলার কর্থা  মন কজরময় প্েমবন 

খাবার েংক্রান্ত পজরচ্ছন্নতা 
● পজরষ্কার পাজন এবং োবান জেময় ে স্ত জিজনেপত্র যুময় পজরষ্কার কমর প্নমবন: প্য ন কাটিং প্বাডত , ছুজে, বােনপত্র, 

হাুঁজেপাজতল আর প্ াছার কাপে ইতযাজে। 
● ে স্ত েল ও েবজি যুময় প্নমবন; প্য ন েবুি শাকপাতা োমলাোমব প্যামবন; খাবার প্যায়ার িনয েবে য় প্কানও 

জনরাপে উৎমের পাজন বযবহার করমবন 

● পশুপাজখ বা তামের  ল ূত্র স্পশত করার পমর (প্য ন  ুরগী বা গরু িবাই করা...) কাুঁচা  াংে নাোচাো করার 

আমগ এবং পমর অবশযই আপনার হাত যুময় প্নমবন 

● পশুপাজখর  তৃমেমহর েঠিক বযবস্থ্া করমবন: পশুপাজখর  ৃতমেহ  াটির নীমচ পুুঁমত প্েমবন। পশুপাজখর  ৃতমেহ বা 
তার প্কানও অংশ নেত া, ডােজবন বা লযাজিমন প্েলমবন না।   

● কাুঁচা খাবার (প্য ন  াংে) আর রান্না করা খাবার আলাো িায়গায় রাখমবন; প্েগুজল রস্তুত করার িনয আলাো 
আলাো র্থালাবােন বযবহার করমবন 

● খাবার রান্না করার ে য় োমলাোমব জেদ্ধ করমবন, জবমশষ কমর  াংে,  ুগী আর  াছ। যজে রান্না করা খাবার 

আবার গর  করা হয় - এটি োমলাোমব গর  করমবন 

● রান্না করা খাবার প্বজশক্ষণ প্রমখ প্েমবন না (গর  আবহাওয়ায় েইু ঘণ্টার প্বজশ) এবং পজরমবশন করার আমগ 

েবে য় আবার গর  কমর প্নমবন। 
● েব খাবার প্ মক রাখমবন: যামত  াজছ না বমে কারণ তার প্র্থমক প্রাগ ছোমত পামর 

খাবার পাজনর পজরচ্ছন্নতা 
● পাজন প্নয়ার িায়গায় (ওয়াটার পময়ে) জেে এজেময় চলুন এবং লাইমন অনয কামরা খুব কাছাকাজছ োুঁোমবন না। 

পাজন জনময় বাজে বা আপনার খাবার প্োকামন প্পৌুঁছমনার পমর হাত যুময় প্নমবন। 
● পাজনর েকল পাত্র প্ মক রাখমবন; পাজনর পামত্রর কামছ হাুঁচমবন না/র্থুর্থ ু প্েলমবন না; পাজনর পাত্র রজতবার 

বযবহামরর পমর োবান ও পজরষ্কার পাজন জেময় যুময় প্নমবন। 
 

ই া / াঝীর স্তমর 



 

হাইজিন প্রাম াটার এবং প্েচ্ছামেবকমের িনয োস্থ্যেম্মত আচরণ রচামরর  ূল বাতত া 
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● প্যমকামনা  ানুষ কমরানা োইরামে আক্রান্ত হমত পামর, যজেও রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক  ানুষমের অেুস্থ্ হময় পরার 

জবমশষ েম্ভাবনা রময়মছ 

● আপনার আপনার প্কানও জরয়িমনর কমরানা োইরাে হমল তামত লজ্জার জকছু প্নই। 
● পজরচ্ছন্ন র্থাকার অেযাে করুন - বার বার হাত প্যায়ার অেযাে করুন, জবমশষত প্েই ে য়গুমলামত যখন হাত 

প্যায়া িরুজর আর হাুঁজচ বা কাজশ প্েয়ার ে য় েঠিকোমব নাক- ুখ প্ মক রাখা অেযাে করুন - এগুজলই কমরানা 
োইরাে প্র্থমক জনমিমক এবং জনমির পজরবারমক বাুঁচামনার েবমচময় োমলা উপায়। 

● কামরা যজে কমরানা োইরামের লক্ষণ প্েখা প্েয় তাহমল তামক অনযমের প্র্থমক আলাো রাখা এবং জক্লজনমক জনময় 

যাওয়া গুরুত্বপূণত  
● অনুমরায করা হমল ি াময়ত, প্য ন ন াি পো,  েজিমে অনুষ্ঠান ও  ৃতমেহ েৎকার/োেন স্থ্জগত রাখমত হমব: 

এটা েকলমক েসু্থ্ রাখা আর প্রাগ ছোমনা আটকামনার িনয িরুজর 

  

      

এই তর্থয পমত্র প্েয়া বাতত াগুজল কক্স বািামরর োস্থ্য প্েক্টর এবং কক্স বািামরর পাবজলক প্হলর্থ অযান্ড ইজিজনয়াজরং (জড.জপ.এইচ.ই) অনুম ােন কমরমছ 


