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সাস স-ক াভি-২ সম্পর্ স গর্েষ র্ের জন্য গুরুত্বপূর্ স তথ্য  

সাস স-ক াভি সাধারণ জীবাণুনাশ  দ্বারা ভনষ্ক্রিয়  রা কেতে পাতর, কেমন বাভ়িতে বযবহৃে ভিতের 

বযাবহাতর ৫ ভমভনট  এবং ৭০% ইথানল এর সংস্পতশ স ১০ ভমভনট সমতয় ভনষ্ক্রিয়  রা কেতে পাতর। হাতে 

প্রতয়াগ  রা হয় এমন সাধারণে বযবহৃে ব্র্যাতের জীবাণুনাশ গুভল ৩০ কসত তের মতধয এই িাইরাস 

ভনষ্ক্রিয়  তর। 

িাইরাস উপভিে রতয়তে এমন নমুনাগুভল হ'ল - শ্বাসযর্ের ভন্িঃসরর্, মল, রক্ত, মূত্র, এবং এমনভ  

সংক্রাভমে বযষ্ক্রিতের অশ্রু। প্রাথভম  ঝুুঁ ভ  ভহতসতব বলা োয় কোখ, না  এবং/বা মতুখর কেষ্মা 

ষ্ক্রঝভিগুভল কথত  ভনগ সে সংক্রাম  েরল  ণা এর সংস্পতশ স আসা, বাোতস িাসমান সংক্রাম  জজব 

 ণা ভনিঃশ্বাতসর সাতথ প্রতবশ এবং ইনতজশন। এো়িাও করাগাক্রান্ত বযষ্ক্রি কথত  ভনগ সে উপতর 

উতিভখে জজভব  নমুনা সমূহ কথত ও করাগ সংক্রমতণর সমূহ সম্ভাবনা থাত । 

সাস স-ক াভি ডায়ভরয়ার মতল ৪ ভেন কবুঁতে থা তে পাতর। ঘতরর োপমাত্রায় শ্বাস প্রশ্বাতসর সাতথ 

ভনিঃসরতন ৭ ভেতনরও কবভশ,  মপতে ৪ ভেতনর জনয  মূত্র, মল এবং ঘতরর োপমাত্রায় ভসরাতম কবুঁতে 

থা তে পাতর। ঘন েরল মাধযতম ৯ ভেন পে সন্ত, মাটট বা পাভনতে ৬০ ঘন্টা কবুঁতে থা তে পাতর।  াুঁে 

এবং ধােব পৃতে এ  ভেতনরও কবভশ, প্লাভিত র পতৃে ৪৮ ঘন্টা পে সন্ত বা ুঁেতে পাতর । েভেও শু তনা 

অবিায় জীবাণুটট ৬ ভেন বা ুঁেতে পাতর,  াগতজ শু াতনার পতর িাইরাস িালিাতব না বা ুঁেতলও  

গাউতনর েুলনায় এবং ভডসতপাতজবতলর কেতয় কবভশ সময় ধতর কবুঁতে থাত । 

সাস স-ক াভি-২ ঝুুঁ ভ র কেনী ৩ এর অন্তগ সে। আজ পে সন্ত সাস স-ক াভির গতবষণাগত়ি অষ্ক্রজসে 

সংক্রমতনর োরটট ঘটনার খবর পাওয়া কগতে। ২০০৩ সাতলর কসতেম্বতর ভসঙ্গাপতুর প্রথম ঘটনাটট 

ঘতটভেল েখন এ টট ২৭ বের বয়সী স্নাে  ভশোথী ওতয়ি নাইল িাইরাস ভনতয় গতবষণা  রভেল 

আর কসখাতন সাস স-ক াভি সংরেণ  রাভেল। ভদ্বেীয় ঘটনাটট ২০০৩ সাতলর ভডতসম্বর মাতস োইওয়াতন 

ঘতট, েখন এ টট ৪৪ বের বয়সী গতবষ  সাস স-ক াভির ভবরুতে কিষজ প্রভে াতরর পরীো  রার 

সময় এই করাতগ আক্রান্ত হন। েৃেীয় এবং েেুথ স ঘটনাটট েীতন মােস-এর কশষ কথত  এভপ্রতলর 

মাঝামাষ্ক্রঝ সমতয় ঘতটভেল েখন পরীোগাতর সাস স িাইরাসগুভলর এ টট বযােত  িুলিাতব ভনষ্ক্রিয় 

 রার পতর ২ ভসভডভস  মী সাস স-ক াভিতে এ ক্রান্ত হয়। প্রভেটট কেতত্র সাস স-ক াভির সাতথ  াজ 

 রার সময় পভরষ্কার ধারণা না থা া বা সুরো পেভের অিাবত  োয়ী  রা হতয়ভেল। আর োই করাগ 

জীবানু ভনতয়  াজ  রার আতগই এেে সম্পভ সে েথযাভে ভবস্তাভরে কজতন কনওয়া আবশয ।  

 

Photo: From left-BSL2 lab, BSL3 lab, BSL3 PPE, PAPR, and N95 mast.  

সতেহিাজন বা ভনষ্ক্রিে সাস স-ক াভি-২ িাইরাস সংক্রমণ এর কেতত্র অভেভরি পরীো কেমন 

কহমাতটালষ্ক্রজ বা রতির গযাস ভবতেষতণর মতো পরীোর জনয উষ্ক্রিে কেতত্রগুভল কথত  নমুনাগুভলর 

সংগ্রহ এবং পরবেী পরীো ভনরীোর সময় এবং িাইরাল করাগ ভনণ সতয়র নমুনা সংগ্রহ পরীো 

ভনরীোর জনয এ ই র ম সরুো, ভনরাপত্তা বযবিা এবং গাইডলাইন অনুসরণ  রা উভেে। সাস স-

ক াভিতে সংক্রাভমে হওয়ার আশঙ্কা বা ভনষ্ক্রিে হওয়া করাগীতের ভিভন াল নমুনাগুভলর জনয 

জীবাণুর সংখযা বৃষ্ক্রে না  তর করাগ ভনণ সতয়র  াজটট বাতয়াতসফটট কলতিল ২ পরীোগাতর বাতয়াতসফটট 

কলতিল ৩ পরীোগাতরর ভনয়ম নীভে এবং পেভে অনুসরণ  তর  রা কেতে পাতর। েতব এমন সব 

নমুনা োতে লাইি িাইরাতসর পভরনাম অতন  কবভশ হতে পাতর কেমন িাইরাস সংখযা বষৃ্ক্রে  রা, 

িাইরাস আইতসাতলশন এবং ভনষ্ক্রিয় রণ এর পরীো বা অতন  কবভশ পভরমাতনর সংক্রাম  পোথ স 

ভনতয়  াজ  রার সময় ক বলমাত্র বাতয়াতসফটট কলতিল ৩ পরীোগারগুভলতে সটি িাতব প্রভশভেে 

এবং কোগয  মীতের দ্বারা সম্পােন  রা বাঞ্চনীয়। উপেুি হাে, পা, মাথা, শরীর, কোখ/মুখ এবং 

শ্বাসেতের সুরো বযবহার  তর এই িাইরাস ভনতয়  াজ  রতে হতব ো  বাতয়াতসফটট কলতিল ২ বা ৩- 

এ এ ই র ম হতে পাতর।  ািারঅল বা  ভবতশষ িাতব ভনভম সে গাউন ো এ বাতর সারা শরীরত  

সুরভেে  তর অথবা সামতন বন্ধ ভপেতন কখালা গাউন এর সাতথ জতুোর  িার এবং মাথার  িার 

বযবহার  রা কেতে পাতর। কসই সাতথ ডাবল কলািস, N95 মতুখাশ, কোতখর সুরো বা মুখমেতলর 

সুরো বযবহার  রতে হতব। মতন রাখতে হতব কে N95 মুতখাশটট োভ়িওয়ালা বযষ্ক্রিতের জনয  াজ 

 রতব না। োভ়িওয়ালা বযষ্ক্রিতের ভপএভপআর বযবহার  রতে হয় ো এ বাতর শ্বাসেে এবং 

মুখমেতলর  সুরো কেয়। গতবষণাগাতর  াজ  রতে ভগতয় জজব ঝুুঁ ভ পূণ স উপাোন ভেটত  প়িতল বা 

েভ়িতয় প়িতল অভেভশগ্রই উপেুি বযবিা ভনতে হতব।  

সংক্রাম  জীবাণুর সংস্পতশ স আসা সমস্ত েেপাভে পরীোগার কথত  অপসারতণর পতূব স সংক্রাম  

জীবাণু সমূ্পণ সরূতপ ভনমূ সল  রতে হতব। সংক্রাম  জীবাণুর ভবরুতে  াে স র বতল প্রমাভণে হতয়তে 

এমন পেভে বযবহার  তর এটট অজসন  রা কেতে পাতর।  াে স র রাসায়ভন  জীবাণুনাশ  ভহসাতব 

0.৫% কসাভডয়াম হাইতপাতিারাইট কেত াতনা পৃষ্ঠেতল থা া সাস স-ক াভির জনয বযবহার  রা কেতে 

পাতর। জজভব  নমনুা বা পনুরায় বযবহারতোগয গতবষণা গাত়ির েেপাভে জীবাণুমুি  রার জনয 

অতটাতিি বযবহার  রা উভেে এবং অতটাতিতির  াে স াভরো মাতঝ মতধয োোই  রা উভেে।  

সংক্রাম  এতজন্ট থা তে পাতর বা সংক্রাম  পোতথ সর সংস্পতশ স আসা সমস্ত েরল বজসয 0.৫% 

কসাভডয়াম হাইতপাতিারাইতটর মতধয জীবাণু ভনমূ সল  রা কেতে পাতর। সংক্রাম  এতজন্টেুি বজসয 

পোথ সগুভল ভনষ্পভত্ত  রার আতগ অতটাতিি হওয়া উভেে। অতটািযাভিংতয়র জনয  টিন বজসযত  

ভবষ্ক্রিন্ন  তর বাতয়াহাজাডস বযাতগ পযা   রতে হয় এবং শাপ সস বজসযত  জ্বলাতনার জনয সরাসভর শাপ সস 

বাতে কফলতে হয়। ভবপজ্জন  বজসয পযাত ষ্ক্রজং এবং পভরোলনা  রার জনয সটি িাতব প্রভশভেে 

 মীতের ভনতয়াগ  রতে হতব।  
[https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html  

কথত  সংগৃভহে ও অনবুাভেে] 

                                                                               

 

ক াভিড-১৯ 

 তরানািাইরাল করাগ ২০১৯ (ক াভিড-১৯) 

এর িাইরাস, সাস স-ক াভি-২, সংক্রাম  শ্বাস 

প্রশ্বাতসর মাধযতম এবং/অথবা সংক্রাভমে 

শরীতরর েরলগুভলর সাতথ কেষ্মা ষ্ক্রঝভির 

(কোখ, না  এবং মুখ) প্রেযে কোগাতোতগর 

মাধযতম বযষ্ক্রি কথত  বযষ্ক্রির শরীতর 

সংক্রাভমে হতে পাতর। এই িাইরাস েভূষে 

কফামাইতটর সংস্পতশ সর মাধযতম সংক্রাভমে 

হতে পাতর। িাইরাসটট প্রায়শই খুব  াতের 

েরূতে (এ  ভমটাতরর মতধয) শ্বাস প্রশ্বাতসর 

মাধযতম েভ়িতয় পত়ি। সংক্রমতণর অনযানয 

সম্ভাবয উপায়গুভলর মতধয রতয়তে বাোতস 

িাসমান সংক্রাম   ণা, সংক্রাভমে রি  

প্রোতনর মাধযতম বা সংক্রাভমে েীক্ষ্ণ 

আঘাতের মাধযতম। মারাত্ম  িাতব আক্রন্ত 

করাগী োর দ্রেু অবিার অবনভে হতে কসই 

স ল কেতত্র সংক্রমতণর সম্ভাবনা সবতেতয় 

কবভশ হতয় থাত । সংক্রমণ সাধারণে 

ভিভন াল লেণ ও উপসগ স গুভল শুরু হওয়ার 

পতর ঘতট (গত়ি পাুঁে ভেতনর অসুিোর পতর 

বা োর পতর), ো অসুিোর েশম ভেতনর 

 াো াভে নাতসাতফতরষ্ক্রিয়াল ভনিঃসরতণ 

সবতেতয় কবভশ পভরমাতন িাইরাস পাওয়া োই 

আর েখন করাগীর লেণ ও উপসগ স গুভলও 

প্র ট আ ার ধারণ  তর । এই ধরতণর 

িাইরাল করাতগর কেতত্র করাগ সংক্রমতণর 

সব সাভধ  সময় াল ২১ ভেন হতে পাতর। 

সাধারণে এই িাইরাতস আক্রান্ত হবার পর 

করাগাক্রান্ত হতে এবং লেণ ও উপসগ স গুভল 

প্র াশ কপতে ৩ কথত  ৭ ভেন এবং সব সাভধ  

১৪ ভেতনর মতধয করাগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা 

থাত ।  

ক াভিড-১৯ করাগীর সাধারণ লেণগুভলর 

মতধয জ্বর, েুব সলো, শু তনা  াভশ, শ্বাস ে, 

মাথাবযথা, মাইলষ্ক্রজয়া, এবং/বা ডায়ভরয়া 

োভল ািুি রতয়তে, এবং খুব  ম কেতত্রই 

না  ভেতয় পাভন প়িার  থা কশানা োয়। 

[She et al. Clin Trans Med (2020) 9:19 Page 3 of 7 কথত  

সংগৃভহে ও অনুবাভেে] 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2020/02/2019-nCoV_2.jpg
https://internationalbiosafety.org/wp-content/uploads/2020/02/2019-nCoV_2.jpg

