
 
 

শিশুদের ফেস কভাশরিং ব্যব্হাদরর জন্য ACS-এর শন্দেে শিকা  

(19 এপ্রিল, 2020)  

উদেিয: 

দেশ জডু়ে কমিউমিটিগুপ্রলডে ব্যাপকভাডব্ ছপ্র়েডে প়ো COVID-19 এর অসসু্থোর িমাণ সডমে 
কীভাডব্ COVID-19 ছ়োে সম্বন্ধীে নেুন দেটার িীপ্ররডে, CDC কমিউমিটিতে অথব্া পরস্পদরর 
দথডক 6 ফুট েরূত্ব ব্জাে রাো সম্ভব্পর নে এমন স্থাডন প্রশশু সডমে সমস্ত ব্যপ্রিডের প্রনডজর নাক 
ও মুে দেডক রাোর জনয একটি মুে োকার কাপ়ে ব্যব্হার করার পরামশশ মিতে।  

17ই এপ্রিল 2020, শুক্রব্ার রাে 8টাে কার্শকর হওো গভিনর অযানু্ড্র ক্যযডমার কার্শপ্রনব্শাহী আডেশ 
অনুর্ােী, েইু ব্ছডরর দব্প্রশ ব্েস এব্ং প্রিপ্রকৎসাগেভাডব্ সহয করডে সক্ষম এমন দর্ দকানও 
ব্যপ্রিডক প্রনডজর নাক এব্ং মুে দকাডনা মাস্ক ব্া মেু োকার কাপ়ে প্রেডে োকডে হডব্ র্েন োরা 
ফকাদন্া জন্ব্হুল স্থাদন্ যাদব্ন্ এব্ং সামাপ্রজক েরূত্ব ব্জাে রােডে পারডব্ন না ব্া ব্জাে রােডব্ন 
না।   

ACS এর শন্দেে শিকা:  

দছাট প্রশশুডের দক্ষডে এটি সামলাডনা দকাডনা সমসযার প্রব্ষে হওোর কথাই নে, 2 ব্ছডরর দব্প্রশ 
ব্েসী দর্ সমস্ত প্রশশু জনব্হুল স্থাডন পারস্পপ্ররক 6 ফুট েরূত্ব দরডে দব্ডরাডে োডের সব্সমে মুে 
দেডক রােডে হডব্। মানুষ র্েনই কমিউমিটি থাকডব্ েেনই োডের একটি কাপড়ের তেপ্রর মুে 
োকার আব্রণ পডর থাকডে হডব্, প্রব্ডশষ কডর প্রশশুডের পপ্ররব্াডরর জ্ঞাপ্রে সেসযডের ব্েডল দসই 
মানুষডের কাছাকাপ্রছ থাকার পপ্ররপ্রস্থপ্রেডে। এই স্থািগুপ্রলর মডযয মুপ্রেোনার দোকান এব্ং ফামশাপ্রস 
রতেতে। এই দফস কভাপ্ররং সামাপ্রজক েরূত্ব স্থাপডনর িপ্রেস্থাপক নে। প্রব্ডশষ কডর COVID-19 এর 
অসুডের ছপ্র়েডে প়ো জনব্হুল স্থানগুপ্রলডে কাপড়ের তেপ্রর দফস কভাপ্ররং পডর থাকা গুরুত্বপূণশ। 

ব্যশিক্রম: 

2 ব্ছর এব্ং োর দথডক কম ব্েসী প্রশশুডের দফস কভাপ্ররং পরার িডোজন দনই। উপরন্তু, ববাবা 
ব্া অটিপ্রজম দেকট্রাম ব্যাপ্রযবে আক্রান্ত এমন প্রশশুডের (দর্ দকানও ব্েসী) অথব্া মাস্ক প্রনডে 
দকাডনা গুরুের হাাঁপাপ্রন ব্া শ্বাডসর সমসযা থাকা প্রশশু, অথব্া অনযভাডব্ সহােো ছা়ো কভার 
েুলডে অক্ষম হডল োডের দফস কভাপ্ররং পরার দথডক অব্যাহপ্রে দেওো হডব্।  

ফেস কভাশরিংগুশলর জন্য সাধারণ শন্ণোয়ক: 

1. মাস্ক, কাপড়ের কভাপ্ররং সডমে দফস কভাপ্ররংগুপ্রল প্রভজা, েপূ্রষে ব্া ক্ষপ্রেগ্রস্ত না হওো পর্শন্ত 
পুনরাে ব্যব্হার করা দর্ডে পাডর। 
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2. কাপড়ের মাস্কগুপ্রল িেযহ পপ্ররষ্কার কডর শুপ্রকডে প্রনডে হডব্। এগুপ্রল েপূ্রষে হডলও পপ্ররষ্কার করডে 
হডব্। 

3. িডেযকটি দফস কভাপ্ররং দকব্লমাে ব্যপ্রিগে ব্যব্হাডরর উডেডশয - এটি অনয দকানও ব্যপ্রির 
ব্যব্হার করা উপ্রিে নে। লুপ ব্া েপ্র়েগুপ্রলডে আপনার নাম প্রলেনু ব্া সনািকারী প্রিহ্ন প্রেডে প্রেন 
র্াডে আপপ্রন ব্ুঝডে পাডরন দসটি আপনার। 

4. দফস কভাপ্ররং ব্যব্হার করার আডগ শুপ্রকডে প্রনডে হডব্। 

 

কীভাদব্ ফেস কভাশরিং লাগাদব্ন্:  

1. প্রশশু-পপ্ররির্শার িাপ্তব্েস্কডের িডোজডন প্রশশুডের সাহার্য করডে হডব্। 
2. দফস কভাপ্ররং েশশ করার আডগ সাব্ান ও পামি/জল প্রেডে অথব্া হযান্ড সযাপ্রনটাইজার 

ব্যব্হার কডর আপনার হাে যুডে প্রনন।  
3. আপনার দফস কভাপ্ররংটির দকাডনা প্রেডক দকাডনা প্রছদ্র আডছ প্রকনা প্রনপ্রিে করডে দফস 

কভাপ্ররংটি দেডে প্রনন। মাস্কগুপ্রলডে দকাডনা প্রছদ্র ব্া ফাটল আডছ প্রকনা প্রনপ্রিে করডে 
একজন িাপ্তব্েডস্কর িেযহ প্রশশুডের মাস্কগুপ্রল লক্ষয করতে হতব। 

4. সব্সমে দফস কভাপ্ররংডের একই প্রেক সামডনর প্রেক এব্ং অনযপ্রেকটি প্রপছনপ্রেক প্রহসাডব্ 
(মুডের সডে দর্ প্রেকটির েশশ হে) ব্যব্হার করুন।  

5. আপনার ব্যব্হার করা দফস কভাপ্ররংডের জনয প্রনডি প্রনডেশশাব্লী অনুসরণ করুন। সামডনর 
প্রেকটি েশশ করডব্ন না। 
 কাডনর লুপ সডমে দফস কভাপ্ররং: কাডনর লপ্রে প্রেডে আব্রণটি যডর রাডে। িডেযকটি 

লুপ িপ্রে কাডনর িারপাডশ আটকান। 
 টাইগুপ্রল সডমে দফস কভাপ্ররং: আপনার নাডকর কাছাকাপ্রছ দফস কভাপ্ররংটি প্রনডে আসুন 

এব্ং টাইগুপ্রলডক আপনার মাথার একেম উপডরর অংশ প্রেডে গপ্রলডে একটি প্রগাঁট প্রেডে 
ব্াাঁযুন। োরপডর প্রনডির টাইগুপ্রল প্রনন, একটি কডর িডেযকটি হাডে প্রনন এব্ং আপনার 
ঘাড়ের প্রপছনপ্রেডক প্রনডে ভাল কডর প্রগাঁট ব্াাঁযনু। 

 ব্ন্দনা ব্া রঙীন রুমাল। ব্ন্দনাডক একটি প্রেভুডজ মুপ্র়েডে প্রনন। প্রেভুজটির উপডরর 
অংশ আপনার থুেপ্রনর প্রেডক নাপ্রমডে আপনার নাসােডে দসই প্রেভুজটি ব্সান। আপনার 
ঘাড়ের প্রপছনপ্রেডক প্রনডে প্রগডে ব্ন্দনাটিডে আাঁট কডর দব্াঁডয দফলনু।  

6. দফস কভাপ্ররংডের প্রনডির অংশটি মুে এব্ং থুেপ্রন পর্শন্ত দটডন প্রনন।  

 

কীভাদব্ ফেস কভাশরিং খুলবেন: 

1. প্রশশু-পপ্ররির্শার িাপ্তব্েস্কডের িডোজডন প্রশশুডের সাহার্য করডে হডব্। 



 
2. দফস কভাপ্ররং েশশ করার আডগ সাব্ান ও পামি/জল প্রেডে অথব্া হযান্ড সযাপ্রনটাইজার 

ব্যব্হার কডর আপনার হাে যুডে প্রনন। দফস কভাপ্ররংডের সামডনর প্রেকটি েশশ না করাই 
ভাল। দকব্লমাে কাডনর লুপ/টাই/ব্যান্ড েশশ করুন।  
 কাডনর লুপ সডমে দফস কভাপ্ররং: েটুি কাডনর লুপই একসাডথ আডস্ত কডর উপরপ্রেডক 

েুলুন এব্ং আব্রণটি সপ্ররডে দফলুন।  
 টাইগুপ্রল সডমে দফস কভাপ্ররং: প্রনডির প্রগাঁটটি িথডম েুলুন োরপডর উপডরর প্রগাঁট দোলার 

পডর টাইগুপ্রল আলগা হডে দগডল আপনার মুে দথডক কভাপ্ররংটি সপ্ররডে দফলুন।  
 ব্ন্দনা: ঘাড়ের প্রপছন দথডক প্রগাঁট েুডল সামডনর প্রেডক োকা অংশটি ভাাঁজ কডর প্রনন।  

3. একটির উপর আডরকটি প্রেডে দফস কভাপ্ররংটির সামডনর িান্তগুপ্রল ভাাঁজ করুন। আপনার 
পাডে দফস কভাপ্ররংটি দরডে প্রেন (িডেযক ব্যাডগ দকব্লমাে 1টি কডর দফস কভাপ্ররং)।  

4. সাব্ান ও পামি/জল প্রেডে অথব্া হযান্ড সযাপ্রনটাইজার ব্যব্হার কডর আপনার হাে যুডে 
প্রনন। 

কখন্ ফকাদন্া শিশু/শকদিাদরর জন্য অশব্লদে ফকাদন্া মাস্ক ব্া ফেস কভাশরিং সরাদি হদব্: 

দকাডনা প্রশশু প্রব্ষম দেডল, প্রোঁিুপ্রন হডল, ব্প্রম করডল অথব্া শ্বাসকষ্ট হডল; একজন িাপ্তব্েস্ক ব্যপ্রিডক 
অপ্রব্লডম্ব োর মাস্ক ব্া দফস কভাপ্ররংটি েুডল প্রেডে হডব্, সাহার্য করডে হডব্ অথব্া সহােো/911 
এর জনয দফান করডে হডব্। 

প্রাপ্তব্য়স্কদের অব্সাদের লক্ষণগুশলর শেদক ন্জর ফেওয়া উশিি - ফকাদন্া মাস্ক ব্া ফেস কভাশরিং 
পরার সময় ফকাদন্া শিশু/শকদিাদরর কাযেকলাপ কদম যাওয়া, কম্পন্, শব্ষম খাওয়া, ফিাখ 
ফ ারাদন্া, মুদখর রিং পশরব্িে ন্ অথব্া অন্যান্য উদেগ। 


