িনরাপেদ
িনরাপেদ পির�ার
পির�ার করা:
করা: শরীেরর
শরীেরর তরল
তরল
শরীেরর
শরীেরর তরল
তরল েযমন
েযমন বিম,
বিম, র�,
র�, ডায়িরয়া
ডায়িরয়া ও
ও মু
মু��েত
েত জীবাণু
জীবাণু থােক
থােক যা
যা আপনােক
আপনােক ও
ও আপনার
আপনার েদখােশানায়
েদখােশানায় েয
েয সকল
সকল িশশুরা
িশশুরা রেয়েছ
রেয়েছ তােদর
তােদর অসু
অসু�� কের
কের েফলেত
েফলেত পাের।
পাের।
শরীেরর
শরীেরর তরল
তরল পির�ার
পির�ার করার
করার সময়
সময় সবৰ্
সবৰ্দদাা এইসব
এইসব িনেদৰ্
িনেদৰ্শাবলী
শাবলী েমেন
েমেন চলু
চলুনন।।

একিট ি�নআপ িকট রাখুন

এমন জায়গায় ি�নআপ িকট রাখুন যােত
সহেজ খুঁেজ পান।
বা�ােদর নাগােলর বাইের িনরাপেদ এিটেক েরেখ িদন।

ি�নআপ িকেট িন�িলিখত থাকা উিচত:

• �িতিট িশশুর জন্য পির�ার কাপড়
(িপতামাতা বা অিভভাবক �ারা �দত্ত)
• েয েকােনা েনাংরা কাপড় ও আইেটেমর জন্য
জ�ােলর ব্যাগ
• িন�িত্তেযাগ্য, নন-ল্যােট� �াভস
(উদাঃ িভনইল, পিল বা নাই�াইল)
• সাধারণত ব্যবহৃত জীবাণুম�
ু করার �ব
(�িত 1 গ্যালন জেল 1/4 কাপ ি�িচং পাউডার)
• খাবাের �শৰ্ হয় এমন পৃ�েদশগেলার
জীবাণুম�
ু করার �ব
(�িত 1 গ্যালন জেল 1 চা চামচ ি�িচং পাউডার)
• পৃ�তেলর িবজাণুনাশক িটসু্য এবং েপপার টাওেয়ল
�িত স�ােহ ি�নআপ িকট েচক কের সাম�ী
পুনরায় পূণৰ্ কের িদন।

পির�ার করার সময় এইসব ধাপগেলা অনুসরণ করন

আপনার িশশুর যত্ন িনন এবং সােথ সােথ েনাংরা জায়গািটও পির�ার করন।
িশশুর শরীেরর তরল পির�ার করার সময় সবৰ্ দা িশশুর সােথ সা�নাকারী ভাষায় কথা বলুন।†

িশশুর যত্ন েনওয়া

1. িন�িত্তেযাগ্য �াভস পরন (যারাই শরীেরর
তরল পির�ার করেছন তােদর সকেলর জন্য
�েযাজ্য)
2. িশশুেক বাথরেম িনেয় যান অথবা অন্য িশশুেদর
েথেক দূের েকােনা েচনিজং এিরয়া েত েনেয় যান।
3. েনাংরা জামা খুেল িদন।
4. েনাংরা জামািট একিট সীল করা ব্যােগ রাখুন।
5. িশশুেক ভােলা কের পির�ার কের পির�ার
জামা পিরেয় িদন।
6. �াভস খুেল েফেল িদন।
7. আপনার হাত ধুেয় িনন ও িশশুর হাত ধুেয় িদন।

দূিষত অ�লগেলা পির�ার করা

1. িন�িত্তেযাগ্য �াভস পরন (যারাই
শরীেরর তরল পির�ার করেছন তােদর
সকেলর জন্য �েযাজ্য)।
2. অপির�ার এলাকাগেলা েথেক অন্য িশশুেদর
দূের সিরেয় রাখুন।
3. েয েকােনা অপির�ার জায়গা পির�ার করেত
জীবাণুম�
ু করার �ব ব্যবহার করন।
4. েনাংরা জায়গা পির�ার করেত সাধারণত ব্যবহার
করা এমন েয েকােনা আইেটম জ�ােলর
ব্যােগ েরেখ িদন।
5. �াভস জ�ােলর ব্যােগ েরেখ িদন; এবার ব্যােগর
মুখ ব� কের েসিটেক েফেল িদন।
6. আপনার হাত ধুেয় িনন।

Nyc.gov এ আপনার নগের িশশু পিরচযৰ্ া েকে�র অিফস (Bureau of Child Care Office) খুঁজন
ু (“child care resources for providers” অনুস�ান করন)।

* NYCHC §47.35 (d) অনুসাের
†
NYCHC §47.67 (a) অনুসাের

