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লক্ষণযকু্ত বাচ্চাদের ঘদর পররচযযা নেওযার জেয COVID-19 রেদেয রিকা (3/25/2020) 

এই নির্দে নিকাটি এমি পনিনিনিি জিয ব্যব্হাি কির্ি হর্ব্ যেখার্ি লক্ষণেুক্ত নিশু এব্ং েুব্ািা ব্ান়ির্ি শুশ্রুষা পার্ব্। পিীক্ষায় 
যিনিব্াচক প্রমানণি িা হর্ল এখি লক্ষণেুক্ত সমস্ত নিশু এব্ং েুব্কর্দি এখি COVID-19 আক্রান্ত নহসার্ব্ ধর্ি যিওয়া হর্ব্। COVID-19 
এি লক্ষণগুনলি মর্ধয অন্তরু্ে ক্ত থাকর্ি পার্ি: জ্বি (িাপমাত্রা 100.4 নিনি ফার্িিহাইট ব্া 38 নিনি যসলনসয়ার্সি উপর্ি), কানি, গলা 
ব্যথা, ব্া শ্বাস নির্ি অসুনব্ধা/ শ্বাসকষ্ট । সন্তার্িি স্বািয সম্পনকে ি যে যকািও প্রর্েি জিয আপিাি িাক্তাির্ক কল করুি। 

 

অিিুহ কর্ি অনব্লর্ে আপিাি িাক্তাির্ক কল করুি (েনদ আপিাি যকািও িাক্তাি িা থার্ক িাহর্ল অিিুহ কর্ি 311 এ কল করুি) 
েনদ: 

1. জ্বর্িি ওষুধ খাওয়াি পর্িও জ্বি 100.4 F ব্া িাি উপর্ি নিিব্নিন্নর্ার্ব্ থার্ক । 

2. কানি এব্ং শ্বাসকষ্ট আিও খািার্পি নদর্ক োয়।  

3. 48 ঘন্টা পর্িও গলা ব্যথা, কানি এব্ং শ্বাসকষ্ট ব্জায় থার্ক। 

জরুিী অব্িাি জিয, অনব্লর্ে 911- যি কল করুি।  

 

সাধািণর্ার্ব্, লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি সার্থ সংস্পিে সীমাব্দ্ধ কিা র্াল। ঘুর্মি জায়গাগুনল লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি মর্ধয র্াগ 
কর্ি যিওয়া োর্ব্। লক্ষণেুক্ত নিশু এব্ং েুব্ার্দি কাছ যথর্ক লক্ষণ িা থাকা পনিব্ার্িি অিযািয সদসযর্দি েিটা সম্ভব্ আলাদা কর্ি 
িাখুি। নিশু ব্া েুব্ার্দি ঘুর্মি জায়গা যথর্ক ব্াইর্ি চলার্ফিা শুধুমাত্র প্রর্য়াজিীয় যক্ষর্ত্রি মর্ধয সীমাব্দ্ধ িাখর্ি হর্ব্ (উদাাঃ, টয়র্লট 
এব্ং ব্াথরুর্মি িাি ব্যব্হাি)। 

 

সংক্রমণ প্রনির্িাধ এব্ং নিয়ন্ত্রর্ণ নিম্ননলনখি সিকে িাসমহূ প্রর্োজয: 
 

1. ঘি ঘি হাি যধায়া ব্া অযালর্কাহল নর্নিক হযান্ড সযানিটাইজাি ব্যব্হাি। গ্লার্স পিা অব্িায় হার্িি সযানিটাইজাি 
ব্যব্হাি কির্ব্ি িা।   

2. লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি সার্থ অপ্রর্য়াজিীয় সংস্পিে েিটা সম্ভব্ এন়ির্য় চলিু। দিেিাথী েিটা সম্ভব্ সীমাব্দ্ধ করুি।   

3. েখিই সম্ভব্, লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি কাছাকানচ মরু্খি সংস্পিে এন়ির্য় চলিু। 

4. মরু্খি জায়গাগুনলর্ি স্পিে কিা এন়ির্য় চলিু, নব্র্িষি লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি উপনিনির্ি। 

5. এগুনলি দ্বািা কানি এব্ং হাাঁনচি আদব্-কায়দাগুনল অর্যাস করুি: 
a. কানি ব্া হাাঁনচ যদওয়াি সময় আপিাি মখু এব্ং িাক টিসুয নদর্য় যের্ক নিি। আপিাি ব্যব্হৃি টিসুযটি ব্র্জে যি ঝুন়ির্ি 
িাখুি।  

b. আপিাি েনদ যকার্িা টিসুয িা থার্ক, আপিাি জামাি উপর্িি হািা ব্া কিইুর্ি কানি ব্া হাাঁনচ নদি, আপিাি হার্ি িয়। 

 

 

লক্ষণেুক্ত ব্াচ্চািা এব্ং েুব্ািা ঘর্ি থাকর্ল, নিম্ননলনখিগুনল নব্ষয়গুনল প্রয়াস করুি এব্ং ব্জায় িাখুি: 
1. ব্ায়ুচলাচল (Ventilation) 

a. লক্ষণেুক্ত ব্াচ্চা ও েুব্াি ঘুর্মি জায়গাি দিজা সম্ভব্ হর্ল সব্সময় ব্ন্ধ িাখুি। 

b. এগুনলি দ্বািা ব্ায়ুচলাচল ব্নৃদ্ধ ব্া ব্জায় িাখুি: 
i. সম্ভব্ হর্ল এব্ং আব্হাওয়া অিকুূল হর্ল জািালা যখালা িাখুি।   

ii. ঋণাত্মক চাপ তিনি কির্ি একটি যছাট যখালা উইর্ন্ডা যস্পস ব্জায় িাখুি। 

iii. সম্ভব্ হর্ল এব্ং আব্হাওয়া অিুকূল হর্ল িীিািপ নিয়ন্ত্রণকািী চাল ুকরুি। 
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2. চলাচল নিয়ন্ত্রণ করুি 

সম্ভব্ হর্ল লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্দি আলাদা ঘর্ি থাকর্ি হর্ব্। 

শুধুমাত্র প্রর্য়াজর্িি সময় লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া েুব্ার্ক িাি ঘুমার্িাি জায়গা যথর্ক যব্ি হওয়া ও প্রর্ব্ি কিা সীমাব্দ্ধ করুি (উদাাঃ, 
যগাসল, টয়র্লট ব্যব্হাি) এব্ং েখিই সম্ভব্ নিশু ব্া েুব্কর্ক অর্িযি কাছ যথর্ক 6 ফুট দরূ্ি িাখাি যচষ্টা করুি। 
3. পনিষ্কািকিণ এব্ং জীব্াণুমকু্তকিণ 

a. লর্য ঘি পনিষ্কার্িি দ্রব্যগুর্লা দ্বািা ঘি ঘি উপনিিল (র্মর্ঝ) পনিষ্কাি করুি। 

b. দিজাি হািল, লাইর্টি সুযইচ, যখলিা, নির্মাট কর্রাল, যব্নসর্িি হািল, কাউন্টাি এব্ং যফাি ঘি ঘি পনিষ্কাি করুি। 

c. েনদ ব্াথরুম র্াগার্ানগ কিা হয়, িাহর্ল প্রনিব্াি ব্যব্হার্িি পর্ি এগুনল পনিষ্কাি কিা উনচি, নব্র্িষি লক্ষণেুক্ত নিশু ব্া 
েুব্াি ব্যব্হাি কিাি পর্ি। 

i. সম্ভব্ হর্ল, যকব্লমাত্র লক্ষণেুক্ত নিশু ও েুব্াি জিয আলাদা ব্াথরুর্মি ব্যব্িা করুি। 

ii. েনদ (i) সম্ভব্ িা হয়, িাহর্ল ঘি ঘি এব্ং পুঙ্খািপুুঙ্খ পনিষ্কাি কির্ি হর্ব্। 

 

4. যগাসল/স্নাি 

চলাচল সীমাব্দ্ধ কিাি জিয, যগাসল/স্নাি শুধুমাত্র প্রর্য়াজর্িি মর্ধযই সীমাব্দ্ধ কিা উনচি। 

a. জামাকাপ়ি ব্া নব্ছািা েখি ময়লা ব্া যিাংিা হর্ব্। 

b. প্রব্াহমাি পানি এব্ং সাব্াি নদর্য় স্নাি/র্গাসল কমপর্ক্ষ 3 নমনির্ট সীমাব্দ্ধ করুি। 

c. 11 ব্ছি ব্য়সী ব্াচ্চার্দি জিয, সাধািণি সপ্তার্হ 1 যথর্ক 2 ব্ািই ের্থষ্ট। 

d. ব্য়স্ক েুব্ার্দি জিয, প্রনিনদি স্নার্িি প্রর্য়াজি হয় িা। 

 

5. খাব্াি 

a. লক্ষণেুক্ত নিশু এব্ং েুব্ার্দি অিযর্দি যথর্ক আলাদা কর্ি অথব্া সম্ভব্ হর্ল িার্দি নিজস্ব ঘুমার্িাি জায়গায় খাওয়া উনচি। 

b. েিটা সম্ভব্ নব্িষ্টর্োগয পাত্রগুনল ব্যব্হাি কিা উনচি। অিযথায়, ব্াসিগুনল সাব্াি নমনিি গিম পানি নদর্য় ধুর্য় যিয়া 
উনচি ব্া প্রনিব্াি ব্যব্হার্িি পি নিিওয়ািার্িি মধয নদর্য় চালার্িা উনচি। 

c.  ব্াসিগুনল এব্ং পািীয় গ্লাসগুনল র্াগার্ানগ কিা উনচি িয়। 

 

6. যপািাক, নব্ছািা এব্ং যিায়ার্ল 

a. পৃথক নব্ছািা এব্ং যিায়ার্ল ব্যব্হাি করুি এব্ং এগুনল পনিব্ার্িি অিযািয সদসযর্দি সার্থ র্াগার্ানগ কির্ব্ি িা। 

b. অসুি ব্যনক্তি যপািাক, নব্ছািাপত্র এব্ং যিায়ার্লগুনল সম্ভব্ হর্ল সব্র্চর্য় উিপ্ত িাপমাত্রায় নিটাির্জন্ট নদর্য় ধুর্য় যফলিু। 
সম্ভব্ হর্ল যসগুনল লনি কিাি সময় হাির্মাজা পনিধাি করুি। লনি কিাি পর্ি আপিাি হাি র্াল কর্ি ধুর্য় নিি 
(এমিনক আপনি হাির্মাজা পর্ি থাকর্লও)। 

 

7. নব্নিন্নিাি (আইর্সার্লিি) অব্সাি - েখি নিশু ব্া েুব্াি কমপর্ক্ষ 3 নদর্িি জিয যকািও লক্ষণ থাকর্ব্ িা িখি নব্নিন্নিা ব্ন্ধ 
কিা যের্ি পার্ি: 

a. 3 নদি জ্বি যিই এব্ং জ্বর্িি জিয যকািও ওষুধ যসব্ি কির্ছ িা। 

b. কানি, শ্বাসকষ্ট এব্ং গলা ব্যথা র্াল হর্ি। 

 


