মাি$পে'র *াদুভ.াব চলাকালীন বািড়, কম. 7ল, িবদ8ালয় এবং অন8ান8
ভবন=িলেক পির>ার-পির@A ও জীবাণুমE
ু করার িনেদ. িশকা
এই ভাইরােস আ*া+ হেয়েছন এমন ব2ি4র 5দেহর ফু স9িড় বা ঘােয়র সং=েশ? আসা পৃBতল বা বE =শ?
করেল অথবা সং*ািমত 5কান ব2ি4র খুব কাছাকািছ দীঘ?Kণ সময় ধের থাকাকালীন তার Nাসি*য়াজিনত
তরেলর সূQ কণা িনঃNােসর মাধ2েম িভতের Sেবশ করেল মািTপU ছড়ােত পাের।
বািড়, কম?Xল, িবদ2ালয় এবং অন2ান2 ভবনYিলর জন2 িনেZা4 িনেদ? িশকা[ 5দওয়া হল। ]াX2পিরচয?া
পিরকাঠােমাYিলর পরামেশ?র জন2, cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control.html 5দখুন
এবং এখােন িaক কbন "Infection Control in Healthcare Settings" (@াBCপিরচযI া পিরকাঠােমাNিলর
সংRমণ িনয়Vণ)।
িনয়মমািফক পিরYার-পিরZ[ রাখা জাির রাখুন
আপনার সাধারণ পিরcার-পিরef রাখার অেভ2সYিলেক বজায় রাখুন।
হাতNিল পিরYার রাখুন
সাবান ও পািন িদেয় ঘন-ঘন আপনার হাত 5ধান অথবা এক[ অ2ালেকাহল-িভিgক হ2াh স2ািনটাইজার
ব2বহার কbন। িনেয়াগকত? ােদর এবং িবদ2ালয় ও ভবন Sবkকেদর তােদর 5শৗচাগারYিলেত সাবান, টয়েলট
5পপার এবং অ2ালেকাহল-িভিgক হ2াh স2ািনটাইজার মজুত রাখেত হেব।
মািaপেbর ঘটনা িনিeত হেয় িগেয় থাকেল তার পরবতiেত পিরYার-পিরZ[ করা
অিতির4 পিরcার-পিরef করার দরকার mধুমাn তখনই হেব যখন মািTপU থাকার িবষয়[ িনিpত
হেয়েছ (মািTপU পরীKার ফলাফল পিজ[ভ এেসেছ) এমন 5কান ব2ি4 তার লKণYিল থাকাকালীন
বািড়েত, কম?Xেল, িবদ2ালেয় বা অন2ান2 ভবনYিলেত 5থেকেছন। মািTপেUর লKণYিলর ব2াপাের আরও
তেথ2র জন2, nyc.gov/monkeypox 5দখুন এবং এখােন িaক কbন "Symptoms" (উপসগI সমূহ)।
মািTপU ভাইরাস দীঘ? সময় ধের 5কান পৃBতেলর উপর [েক থাকেত পাের (িবেশষকের, অkকার, ঠাtা
ও আu? তা কম রেয়েছ এমন পিরেবেশ) এবং সvবত আরও দীঘ? সময় ধের [েক থাকেত পাের নরম 5কান
পৃBতেলর উপর (5যমন গৃহসwার আসবাবপnYিল এবং কাপেড়র 5তায়ােলর উপর)। মািTপU ভাইরােসর
দমেন একািধক জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলেক ব2বহার করা 5যেত পাের। মািক? ন যু4রােxর পিরেবশ রKা সংXা
অথ?াৎ (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), Sদg জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলর তািলকা[
5দখার জন2, bit.ly/epa-disinfectants-list 5দখুন।
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বজIC পিরYার করার সময় বা তা িনেয় কাজ করার সময় কী পরেবন
বজ?2 পিরcার করা বা তা িনেয় কাজ করার সময় আপনার 5গাটা 5দহেক আবৃত কের এমন 5পাশাক
পbন, একবার ব2বহােরর পর 5ফেল িদেত হেব এমন দ•ানা পbন, এবং এক[ N95 অথবা KN95 মা’
(5রসিপেরটর) পbন যা আপনার মুখ ও নাকেক আবৃত কের।
বজIC িনnিoকরণ
5য সব ব2ি4 মািTপেU আ*া+ হেয়েছন তারা তােদর বজ?2Yিলেক িনেজেদর এবং mধুমাn এই ধরেনর বজ?2
5ফলার পােnই 5ফলেবন, যা এক[ আবজ?নার থিলর সােথ সািরব“ কের রাখেত হেব।
5য সব কম?XলYিলেত িনয়িমতভােব িচিকৎসাজিনত বজ?2 িনেয় কাজ করা হয় 5সখােন পিরcার-পিরefতার
সােথ যু4 সম• বজ?2Yিলেক এক[ আলাদা আবজ?নার থিলেত রাখেত হেব এবং িনয়িমত িচিকৎসাজিনত
বজ?2Yিলর সােথ িন”িg করেত হেব। 5য সব কম?XলYিলেত িনয়িমতভােব িচিকৎসাজিনত বজ?2 িনেয় কাজ
করা হয় না 5সখােন পিরcার-পিরefতার সােথ যু4 সম• বজ?2Yিলেক এক[ আলাদা আবজ?নার থিলেত
রাখেত হেব, 5সই থিল[েক অন2 আেরক[ থিলেত 5ঢাকােত হেব এবং 5স[েক সাধারণ আবজ?নার মেধ2
5ফেল িদেত হেব।
জীবাণুনাশক পদাথI বCবহােরর আেগ পিরYার-পিরZ[ করা
সং*িমত বEকণাYিলেক ছিড়েয় পড়া 5থেক আটকােত জল িদেয় পিরcােরর প“িত ব2বহার কbন। 5কান
পৃBতেলর ধুেলা ঝাড়েবন না বা ঝাড়ু ব2বহার কের পিরcার করেবন না।
• 5মেঝেত, িবিভf পৃBতলYিলেত এবং বারংবার হাত 5দওয়া হয় এমন িজিনসYিল 5যমন দরজার
হাতল, িবদু2েতর সুইচYিলেত জীবাণুনাশক পদাথ? ব2বহােরর আেগ সাবান বা িডটােজ?˜ ও জল িদেয়
ভালকের পিরcার কের িনন (এYিলেত 5লেগ থাকা মা[, 5নাংরা বা আবজ?না দূর করার জন2)।
• িনরাপেদ ও কায?করীভােব ব2বহােরর জন2 পিরcার করার সাম™ীYিল ও জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলর
5লেবেল থাকা িনেদ? শYিলেক সবসময় 5মেন চলুন।
কsন পৃuতল ও বwNিলেক জীবাণুমx
ু করণ
কšন পৃBতল ও বEYিলর মেধ2 অ+ভু? 4 রেয়েছ 5টিবল, 5ড’, দরজার হাতল, টয়েলট ›ােশর হাতল,
কল, িবদু2েতর সুইচ এবং 5খলনাYিল।
• কšন পৃBতল ও বEYিলর উপর EPA-এর তািলকায় থাকা জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলেক ব2বহার
কbন। সং=েশ?র সময় ও ব2বহােরর জন2 Sদg িনেদ? শাবলী অনুসরণ কbন।
• জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলেক পয?াœ বায়ুচলাচল কের এমন Xােন ব2বহার কbন।
• জীবাণুনাশক পদাথ?Yিলেক 5মশােবন না। ি•েচর সােথ কখনই অ2ােমািনেয় 5মশােবন না।
নরম পৃuতল, কােপIট এবং গৃহস{ার আসবাবপ|
• 5ধায়া 5যেত পাের এবং মািTপU হেয়েছ এমন 5কান মানুষ ব2বহার কের থাকেত পােরন এমন 5য
5কান িজিনস (5যমন বািলশ এবং কžল) ধুেয় 5ফলুন। 5ধায়ার িজিনসYিলেক কীভােব সাবধানতার
সােথ 5ধােবন 5স সং*া+ আরও তেথ2র জন2 on.nyc.gov/monkeypox-laundry-be অথবা
on.nyc.gov/monkeypox-commercial-laundry-be (5ধাপাখানা, Ÿাই িaনার এবং লি
পিরেষবার জন2) 5দখুন।
2

•

•

5য সব ব2ি4 মািTপেU আ*া+ তােদর উিচৎ 5সই সব নরম ও িছuযু4 পৃBতল আেছ এমন
বEYিলর ব2বহার সীিমত করা 5যYিলেক তারা অসুX থাকাকালীন সময় ধুেত 5দওয়া যােব না।
নরম ও িছuযু4 পৃBতল আেছ এমন 5সই সব বEYিলেক ধুেত পাঠােনার আেগ বা 5ফেল 5দবার
আেগ 5সYিলর উপর ঢাকনা িদেয় রাখুন।
মািTপেU আ*া+ ব2ি4 ব2বহার কেরেছন এমন 5য 5কান গৃহসwার আসবাবপnYিলর উপর বা”
চালনা কbন।

আেরা তেথ2র জন2, nyc.gov/monkeypox।

পিরি$িত অনুযায়ী NYC 1া$2দ4র তার সুপািরশ7িল পিরবত:ন করেত পাের।
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