আপনার মাঙ্কিপক্স হলে ঙ্কিভালে ঙ্কনরাপলে আপনার েঙ্কি ধ ালেন
মাঙ্কিপক্স একটি ছ াোঁয়াচে ছ াগ যা মাঙ্কিপক্স ভাই াচে কা চে হয়। মাঙ্কিপক্স ভাই াে েব ছেচয় ছবঙ্কি ড়ায়
আক্রান্ত বযঙ্কি ফু েকুঙ্কড় বা ঘাচয় ে ােঙ্ক েংস্পচিে আো মাধ্যচম বা তাচে বযবহৃত ছপািাক, ঙ্কব ানা বা
অনযানয ঙ্কিঙ্কনচে ে ােঙ্ক েংস্পচিে আো কা চে।
মাঙ্কিপক্স ছড়ালনার সম্ভােনা হ্রাস িরুন
আপনা ি ীচ যঙ্কে ফু েকুঙ্কড় বা ঘা থাচক, এমন কাপড় পড়ুন যা ছমঙ্কিচন ছধ্ায়া যায়। েম্ভব হচে ঙ্কনচি কাপড়
ঙ্কনচি ছধ্ান এবং নাড়াোড়া করুন এবং ছধ্ায়া যায় এমন নন-ছমি কাপচড় েঙ্কি বযাগ বযবহা করুন - একটি
ড্রাই ঙ্কিনা বযবহা ক চবন না অথবা বা অনয কাউচক আপনা েঙ্কি পঙ্ক ষ্কা ক া িনয ছেচবন না।
পঙ্ক বাচ
অনযচে েঙ্কি ছথচক আপনা েঙ্কি পৃথক াখুন। যঙ্কে পঙ্ক বাচ
বন্ধু বা েেেযচক ঙ্কেচয় আপনা কাপড়
ছধ্ায়াচত হয়, তাচে বেুন একটি ছফে মাস্ক এবং ঙ্কনষ্পঙ্কিচযাগয েস্তানা পড়চত।
যখন আপনা েঙ্কি ক চবন:
• বযাগ েহ অনযানয বস্তু আচস্ত কচ ওয়াঙ্কিং ছমঙ্কিচন াখুন।
• বস্তুগুঙ্কে বযাগ ছথচক বা ক া েময় ঝাোঁকাচবন না।
• গ ম িে বা উচ্চতম তাপমাত্রা ছেটিং বযবহা করুন।
• োধ্া ে ঙ্কিটা চিন্ট বযবহা করুন। আপনাচক ছিাঙ্ক ন বা ঙ ঙ্কন াপে াচখ এমন ঙ্কিে বা অনয
েযাঙ্কনটাইিা বযবহা ক চত হচব না।
• অনুচমাঙ্কেত েচবোচ্চ তাপমাত্রায় আপনা পঙ্ক ষ্কা , ছভিা কাপড় শুচকান। ঙ্কনচেে িাবেী িনয বস্তুগুঙ্কে ছেচবে
ছেখুন।
• ছয ছকান বস্তু বাঙ্কড়চত এয়া -ড্রাই ক চবন যা ছমঙ্কিচন শুকচনা যায় না।
• আপঙ্কন যঙ্কে একটি েচড্রামযাট বা অনযানয ছিয়া ক া েঙ্কি রুচম থাচকন, ড্রায়া ছথচক আপনা পঙ্ক ষ্কা ,
শুকচনা েঙ্কি বা করুন, ে ােঙ্ক ছেগুঙ্কে একটি পঙ্ক ষ্কা বযাচগ াখুন এবং আবৃচট ঙ্কগচয় ভাোঁি করুন।
• প্রকািয কাপড় ছধ্ায়া িায়গায় কাটাচনা েময় েীঙ্কমত করুন। েম্ভব হচে, ছধ্ায়া মচধ্য েময় বা কচ
বাঙ্কড়চত যান এবং আপনা কাপড়গুঙ্কে শুচকান, অথবা অনযচে েংস্পচিে আো এড়াচত বাইচ যান।
ছয বস্তুগুঙ্কে ছমঙ্কিচন ছধ্ায়া যায় না:
• ছেগুঙ্কে একটি ঙ্কেি বা বাথটাচব ঙ্কিটা চিন্ট ঙ্কেচয় ছধ্ান।
• ছযগুঙ্কে আপনা ফু েকুঙ্কড় বা ঘাচয় েংস্পচিে এচেঙ্ক ে ছেগুঙ্কে পঙ্ক ষ্কা করুন বা িীবােুমুি করুন (ছযমন
ঘঙ্কড়, ছবল্ট টু ঙ্কপ) মাঙ্ককেন এনভায় নচমন্টাে ছপ্রাচটকিন এচিঙ্কি (U.S. Environmental Protection
Agency) তাঙ্কেকায় উপঙ্কিত উপযুি িীবােুনািক বযবহা কচ , (তাঙ্কেকাটি bit.ly/epa-disinfectantslist এ উপেব্ধ)।
• ছেগুঙ্কে 21 ঙ্কেচন িনয একটি ঙ্কেে ক া প্লাঙ্কিচক বযাচগ ছ চখ ঙ্কেন যঙ্কে ছেগুঙ্কে বাঙ্কড়চত ছধ্ায়া না যায়।
পঙ্করঙ্কিঙ্কি অনুযায়ী NYC স্বািয েপ্তর িার সুপাঙ্করশগুঙ্কে পঙ্করেিতন িরলি পালর।
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