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ক োভিড -১৯ এর জন্য ঘরর ও বোইরর জীবসুরক্ষো এবং জীবভন্রোপত্তো  

 

 ভিত্র-১: ক োভিড-১৯ মহোমোরী কেরে এবং ভবরেরে ভন্য়ন্ত্ররের জন্য সোস স-ক োভি-২ এর সংক্রমে কিইন্ ভ িোরব িোঙো যোরব। ছভবটির ইংররজজ সংস্করেটি সব সরেষ ভবভবভবএন্-এ প্র োভেত হরয়ভছল।  

ক োভিড -১৯  ীিোবে ছভ়িব়ে পব়ি 

সোস স-ক োভি-২ িোইরোসটি মূলত সংক্রোভমত কের  সুস্থ বযজিরত ছভ়িরয় পর়ি। এর  

অপররর সোরে ঘভন্ষ্ঠ কযোগোরযোরগ েো ো বযজিরের মরযয (প্রোয় ৬ ফুরির মরযয) িোইরোসটি 

সংক্রোভমত বযজির  োভে, হোাঁভি,  রেোপ েন্ এর সময় উত্পোভেত শ্বোস প্রশ্বোরসর মোযযরম বো 

হোত ভমলোরন্োর সময় ছভ়িরয় প়িরত পোরর।  োভে, হোাঁভির কফোাঁিোগুভল ভন্ িস্থ বযজির মুখ 

বো ন্োর র মরযয প্ররবে  ররত পোরর এবং ভন্িঃশ্বোরসর সোরে ফুসফুরস প্ররবে  ররত পোরর। 

সোম্প্রভত  ভ ছু গরবষেোয় পরোমে স কেওয়ো হরয়রছ কয ক োভিড-১৯ এমন্ কলো রের দ্বোরো 

ছ়িোরত পোরর যোরো করোরগর ক োরন্ো লক্ষে প্র োে  রর ন্ো। ক োভিড-১৯ এর ভবস্তোর করোরয 

সোমোজজ  েরূত্ব (প্রোয় ৬ ফুি) বজোয় রোখো ছো়িো আমোরের আর ক োন্ ভব ল্প কন্ই।  

িলমোন্ ক োভিড-১৯ মহোমোরী কের  প্রোপ্ত তেয কের  জোন্ো যোয় কয এই িোইরোসটি, 

ইন্ফ্লুরয়ঞ্জোর কিরয় কবভে েক্ষতোর সোরে ছভ়িরয় প়িরছ। প্রোপ্ত তেয অন্ুসোরর সোস স-ক োভি 

ইন্ফ্লুরয়ঞ্জো িোইরোরসর তুলন্োয় পভররবরে কবভে ভস্থভতেীল। মোস স-ক োভির কক্ষরত্র 

পরীক্ষোমূল িোরব প্রভতটষ্ঠত হরয়রছ কয ২০-ভডগ্রী কসভিরগ্রড তোপমোত্রোয় এবং ৪০% 

আরপভক্ষ  আর্দ্সতোয় িোইরোসটি ৪৮ ঘিো কবাঁরি েো রত পোরর। আর ৩০-ভডভগ্র 

কসভিরগ্রড এবং ৮০% আরপভক্ষ  আর্দ্সতোর জন্য িোইরোস আি ঘিোর জন্য  োয স র। 

মজোর বযোপোর হরলো, উপরর বভে সত প্রভতটি পভররবেগত পভরভস্থভতরত, িোর ঘিো পরর 

ইন্ফ্লুরয়ঞ্জো িোইরোস কবাঁরি েো রত বযে স হয়। উপলিয তেয কের  এটিও বলো কযরত 

পোরর কয এই ভতন্টি িোইরোরসর উচ্চস্তররর জজন্গত ভমরলর জন্য সোস স-ক োভি এবং 

মোস স-ক োভির মরতো সোস স-ক োভি-২ এর  োছো োভছ ববভেষ্ট্য হওয়োই স্বোিোভব । সুতরোং, 

এই িোইরোসগুভলর পভররবরে স্থোভয়রত্বর মরযয সোেৃেয েো োই স্বোিোভব  এবং 

সত সতোমূল  পেরক্ষপগুভল কসই অন্ুযোয়ী ভন্য সোরে  রো কযরত পোরর।  োরজই 

তোপমোত্রো, আবহোওয়ো, আরপভক্ষ  আর্দ্সতো এবং বোতোরসর গভতরবরগর ভবষয়ও সোস স-

ক োভি-২ এর সংক্রমে এর কক্ষরত্র ভবরবিন্ো  রো উভিত। মরন্ রোখরত হরব কয এই 

িোইরোসটি শুযুমোত্র শ্বোস-প্রশ্বোরসর ক্ষরে কযমন্  োভে এবং হো াঁভি ভেরয়ই ন্য়, এটি মল, 

প্রস্রোব, রি এবং এমন্ভ  অশ্রুর মোযযরমও ছ়িোরত পোরর।  

আসুন্ সোস স-ক োভি-২ কের  সমস্ত সম্ভোবয উপোরয় (ভিত্র-১) ভবশ্বর  রক্ষো  ভর এবং 

এ ই সোরে সোমোজজ  েূরত্ব, বোভ়ি/সম্প্রেোয় ভবজিন্নতো এবং পৃে ী রে যোরেোটি 

প্ররয়োগ  রর সমস্ত আক্রোন্ত বযজি/বযজিরের সুরভক্ষত  রর সংক্রমরের কিইন্ কিরঙ 

কফভল। 

(এই সংখযোএ উপস্থোভপত তেয আংভে িোরব https://www.cdc.gov/ ওরয়বসোইি কের  সংগ্রহ  রো হয় এবং বোংলোয় অন্ুবোে 

 রো হয়। এছো়িোও https://bdbiosafetysecurity.org/ and https://www.canada. ca/en/public-health/services/laboratory-

biosafety-biosecurity/ pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment.html কেখুন্।  

 

ক োভিড -১৯ ভির্ সব়ের সঠি  উপো়ে এেং এর সুফল 

সোস স-ক োভি এর অন্ুরূপ সোস স-ক োভি-২ এর লক্ষেগুভলর 

ক োন্ওটিই ভন্উরমোভন্য়ো বো শ্বোস ষ্ট্জভন্ত অসুস্থতোর অন্যোন্য 

 োরেগুভল কের  ক োভিড-১৯ ক  পৃে   ররত বযবহোর  রো 

যোয় ন্ো আর তোই লক্ষে ভেরয় প্রোেভম  িোরব করোগ ভন্ে সয়  রো 

সম্ভব ন্য়; সুতরোং, পরীক্ষোগোরর ভন্জিত রেই হ'ল করোগ 

ভন্ে সরয়র এ মোত্র সটি  এবং গ্রহেরযোগয উপোয়।   

সংক্রোম  করোরগর কক্ষরত্র করোগ প্রভতররোয ক্ষমতো আরছ ভ ন্ো 

তো জোন্ো ন্য়, করোরগর  োয স োর  জীবোেুর উপভস্থভত  

ভিভিত রেই করোরগর  োরে ভন্য সোররের ভন্জিত ও সটি  

উপোয়। আর ক োভিড-১৯ এর কক্ষরতও এর ক োন্ বযভতক্রম 

হওয়োর ক োরন্ো সুরযোগ ন্োই। শ্বোসযন্ত্র কের  ভন্িঃস্বরে, মল, 

প্রস্রোব, বো কেরহর টিসুযর ন্মুন্ো কের  িোইরোস এর সংখযো 

বৃজি, RT-PCR দ্বোরো ভন্উভি  অযোভসরডর র্দ্ুত সন্োি রে বো 

ELISA দ্বোরো অযোভিরজন্ সন্োি  রর করোগ ভন্ে সয়  রো কযরত 

পোরর। তরব এ যররের ইন্রফ েন্ এর কক্ষরত্র িভত সর পরর 

কন্ওয়ো এবং ২৮ ভেন্ পরর সংগৃভহত ররির ন্মুন্োয় 

অযোভিবভড িোইিোর এর িোরগুে বৃজি, সংক্রমে হবোর সুভন্ভেসষ্ট্ 

প্রমোে ভহসোরব গেয  রো কযরত পোরর। সুতরোং, সোমভগ্র  

ভবরবিন্োয়, RT-PCR এবং অযোভিরজন্ ELISA হ'ল সটি  

ডোয়োগন্ভি  িুল যো প্রোরভম্ভ  করোগ ভন্ে সরয়র মোযযরম করোরগর 

ভবস্তোর ভন্য়ন্ত্ররে ভবেোল অবেোন্ রোখরত পোরর। 

স্বোস্থয ভবিোগ অন্ুরমোভেত গরবষেোগোর গুভলরত শ্বোস প্রশ্বোরসর 

ন্মুন্োয় RT-PCR দ্বোরো িোইরোস সন্োি ররের পরীক্ষো  রো 

হরি। ক োভিড-১৯ সন্োি ররের এর জন্য প্ররতযর রই 

পরীক্ষোর প্ররয়োজন্ হয় ন্ো। কবভেরিোগ কলোর র মরযয এই 

করোরগর হোল ো অসুস্থতো েো রত পোরর এবং তোরো বোভ়িরতই 

প্রো ৃভত িোরব ভন্রোময় পোরবন্। পরীক্ষোর ফলোফল, আপভন্ 

আক্রোন্ত বযোজির সংস্পরে স এরসরছন্ এবং ক োগোক্রোন্ত 

হরয়রছন্ এবং কসইসোরে আক্রোন্ত কবজি বো কবজিবগ স ক  

েন্োি  রর পৃে   রোর ভবষরয়  োয স র িূভম ো রোরখ।  

আমোরের মরন্ রোখরত হরব কয এখন্ পয সন্ত এই কছো াঁয়োরি 

করোরগর ক োন্ও অন্ুরমোভেত ভিভ ত্সো কন্ই। জোভতর  এই 

মহোমোরী কের  বো াঁিোরন্োর এ মোত্র উপোয় হ'ল িূ়িোন্তিোরব 

বযজিগত স্বোস্থয র অিযোস এবং ভন্ভেসষ্ট্ ভন্রেসভে োগুভল কমরন্, 

ভিত্র-১-এ প্রেভে সত উপোয় গুরলো অন্ুসরে  রর, সংক্রমরের 

কিইন্ িঙ্গ  রো।   
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ক োভিড-১৯ মহোমোরী কেরে এবং ভবরেরে ভন্য়ন্ত্ররের জন্য সোস স-ক োভি-২ এর সংক্রমে কিইন্ ভ িোরব িোঙো যোরব: 

 সোস স-ক োভি-২ এর সংক্রমে কিইন্ িঙ্গ  রর  ীিোরব ভন্রজর  এবং অন্যরের ঘরর ও বোইরর ক োভিড-১৯ মহোমোরী কের  রক্ষো  ররবন্ কসই 

ভিত্রটি (ভিত্র-১) ভন্রি যোরপ যোরপ বে সন্ো  রো হরলো- 

০ - িোইরোসগুভলর উত্রসর সংস্পরে স আসো এভ়িরয় প্রোেভম িোরব ক োরন্ো বন্য প্রোেী কের  মোন্ুরষ এই করোরগর সংক্রমে বন্ধ  রো কযরত 

পোরর। তরব, এখন্ পয সন্ত আমোরের কেরে, এ যররের ছভ়িরয় যোওয়োর ক োন্ও সম্ভোবন্োর  েো ভিন্তো  রো হয়ন্ো।  

১ - আক্রোন্ত কেেগুভল কের  কলো  আসো সম্পূে স িোরব বন্ধ  রর আক্রোন্ত কবজিরের কেরে প্ররবে সম্পূে স রূরপ বন্ধ  রর কেরে এই করোরগর 

সংক্রমে ভন্য়ন্ত্রে  রো কযরত পোরর। 

২ - যভে  ক োরন্ো কবজি আক্রোন্ত কেে কের  ক োরন্ো বন্দর ভেরয় কেরে প্ররবে  রর েোর  তরব করোরগর ভবস্তোর কি োরত  েোর  ভবরেষ 

বযোবস্থোপন্োয় ১৪ ভেরন্র কবভে পৃে   রর রোখো কযরত পোরর। 

৩ - যভে ক োরন্ো কবজি আক্রোন্ত কেে কের  ঢুর  পরর তখন্ সংক্রমে ভন্য়ন্ত্রে  রোর প্রযোন্ উপোয় হ'ল পৃে ী রে, সোমোজজ  েূরত্ব, যেোযে 

স্বোস্থয র অন্ুেীলন্, যেোযে সযোভন্রিেন্ এবং কসইসোরে কযসমস্ত বোভ়িরত আক্রোন্ত কেে কের  ঢুর  প়িো কবজি অবস্থোন্  ররছ কসই 

কক্ষরত্রও উি বোভ়ি সমূরহ বসবোসরত সবোইর ই সোমোজজ  েূরত্ব, বোভ়ি/সম্প্রেোয় ভবজিন্নতো এবং পৃে ী রে প্ররয়োগ  ররত হরব। পভরবোররর 

বৃি সেসযরে়ি উপর ভবরেষ ন্জর ভেরত হরব এবং আক্রোন্ত কবজি কের  সম্পূে সরূরপ পৃে  রোখোর বযবস্থো  ররত হরব।  

৪ - স্বোস্থয র অিযোস দ্বোরো সংক্রোম  জীরবর ভবস্তোর বন্ধ  রুন্ যো সংক্রমরের পভররবেগত উৎস বতভর  ররত 

প্রভতররোয গর়ি তুলরব-  

৪.১ - হোত ন্ো যুরয় আপন্োর কিোখ, ন্ো  এবং মুখ স্পে স  রো এভ়িরয় িলুন্।  মপরক্ষ ২০ কসর রের জন্য 

আপন্োর হোত প্রোয়েই সোবোন্ এবং পোভন্ ভেরয় যুরয় ভন্ন্। ভবরেষত আপভন্ ক োন্ও পোবভল  কেরস েো োর পরর, 

বো আপন্োর ন্োর  হোত কেবোর পর,  োভে বো হো াঁভি কেওয়োর পরর সোবোন্ এবং পোভন্ ভেরয় যুরয় ভন্ন্। যভে সোবোন্ 

এবং জল সহরজই ন্ো পোওয়ো যোয় তরব হযোে সযোভন্িোইজোর বযবহোর  রুন্।   

৪.২ - যতিো সম্ভব বোভ়িরত েো ুন্। ভন্রজর এবং অন্যোন্য মোন্ুরষর মরযয েূরত্ব বজোয় রোখুন্। মরন্ রোখরবন্ কয 

লক্ষেভবহীন্ ভ ছু কলো  িোইরোস ছ়িোরত সক্ষম হরত পোরর। খুব অসুস্থ হওয়োর ঝুাঁ ভ রত েো ো বযজিরের জন্য 

অন্যরের কের  েূরত্ব বজোয় রোখো, ভবরেষত যোরো বৃি, ইভমউরন্োসরপ্রভসি বো েীঘ সস্থোয়ী জটিলতোয় িুগরছন্ 

তোরের মরতো খুব অসুস্থ হওয়োর ঝুাঁ ভ রত ররয়রছ তোরের পরক্ষ ভবরেষিোরব গুরুত্বপূে স। 

৪.৩ - অন্যরের আরেপোরে আপন্োর মুখ এবং ন্ো র   োপর়ির মুরখোে ভেরয় কঢর  রোখুন্। মরন্ রোখরবন্ 

আপভন্ অসুস্থ কবোয ন্ো  ররও আপভন্ হরর পোররন্ আক্রোন্ত কবজি এবং আপভন্ অন্যরের  োরছ ক োভিড-১৯ 

ছভ়িরয় ভেরত পোররন্। তোই প্র োরেয বোইরর কবররোরন্োর সময় প্ররতযর ই  োপর়ির মুরখোে পরো উভিত, 

উেোহরেস্বরূপ মুভে কেো োরন্ বো অন্যোন্য প্ররয়োজন্ীয় জজভন্সগুভল তুলরত।  

৪.৪ - েুই বছররর  ম বয়সী বোচ্চোরের উপর, বো কয শ্বোস রষ্ট্ িুগরছ বো অজ্ঞোন্, অক্ষম বো অন্যেোয় সহোয়তো 

ছো়িোই মুরখোে সরোরত অক্ষম কবজিরের কক্ষরত্র  োপর়ির মুরখোে বযবহোর  রো উভিত ন্য়। মরন্ রোখরবন্ কয 

আপভন্ সংক্রোভমত হরল আপন্োর  োপর়ির মুরখোে অন্য কলো রের সংক্রোভমত হওয়ো কের  রক্ষো  ররত ভবরেষ 

িূভম ো রোখরব। স্বোস্থযরসবো  মীর জন্য প্ররয়োজন্ীয় ভবরেষ িোরব বতরী মুরখোে (N95 মোস্ক)  খরন্োই বযবহোর 

 ররবন্ ন্ো। ভন্রজর এবং অন্যরের মরযয প্রোয় ৬ ফুি েূরত্ব বজোয় রোখুন্। তরব ইিো ভবরেষ িোরব উরেখয কয 

 োপর়ির মুরখোে সোমোজজ  েূররত্বর ভব ল্প ন্য়। 

৪.৫ - আপন্োর  োপর়ির মুরখোে ন্ো েো রল আপভন্  োভে বো হো াঁভি আসরল আপন্োর  ন্ুইরয়র বোরজ   োভে বো 

হো াঁভি ভেরত পোররন্ এবং আপন্োর মুখ এবং ন্ো টি টিসুয ভেরয় সব সেো  কঢর  রোখুন্ এবং মরন্  রর ট্র্যোরে বযবহৃত 

টিসুয কফরল ভেন্। অভবলরে ক োরন্ো পৃষ্ঠতল বা উপকরণ স্পে স  রোর আরগ মরন্  রর আপন্োর হোত সোবোন্ এবং 

পোভন্ ভেরয়  মপরক্ষ ২০ কসর রে যরর যুরয় কফলুন্। যভে সোবোন্ এবং পোভন্ সহরজই ন্ো পোওয়ো যোয় তরব এ টি 

হোত সযোভন্িোইজোর ভেরয় আপন্োর হোত পভরষ্কোর  রুন্। 

৪.৬ - প্রভতভেন্ সিরোির স্পে স  রো পৃষ্ঠগুভলর  পভরষ্কোর  রুন্। এর মরযয ররয়রছ কিভবল, কডোররন্োব্স, সুযইি, 

 োউিোরিপস, হযোেল, কডস্ক, কফোন্,  ীরবোডস, িয়রলরির সরঞ্জোমোেী, পোভন্র  ল, কমোবোইল কফোন্ এবং হোত 

কযোয়োর কবভসন্, যো অসোবযোন্তো বেতিঃ সংক্রমরের উৎস হরত পোরর। জীবোেুমুি  রোর জন্য, ৫ কিভবল িোমি বা 

১/৩  োপ ঘরর বযবহৃত ভিি প্রভত গযোলন্ পোভন্রত বযবহোর  রো উত্তম। ভিি ৫ ভমভন্রির মরি জীবোেুর  ধ্বংস 

 ররত পোরর।  সুতরোং,  ভিি হ'ল ৭০% অযোলর োহরলর  কিরয় উন্নত জীবোেুন্োে  এবং ভন্য়ভমত বযবহোররর জন্য 

সহরজই সংগ্রহ  রো সম্ভব। ৭০% অযোলর োহরল িোইরোসটি ধ্বংস  রোর জন্য ১০ ভমভন্রির কবভে সময় জীবোেুটি 

অযোলর োহরলর সংস্পরে স েো ো প্ররয়োজন্। 

 

 

 

 

 

৫ - ৪ এ বভে সত স্বোস্থয র অিযোস গুভল িোইরোস শ্বোস-প্রশ্বোরসর ক্ষরে (কযমন্  োভে এবং হোাঁভি), বভম, লোলো, মল, রি, মূত্র এবং এমন্ভ  সংক্রোভমত 

বযজির অশ্রুরত উপভস্থত হরত পোরর, ভবরবিন্োয় ভন্রয় পোলন্  ররত হরব যোরত সংক্রোভমত পভররবে কের  জীবোেু সংক্রমে ন্ো হয়।  

৬ - উপররর তেয অন্ুসোরর পভররবরে িোইরোরসর ভস্থভতেীলতোর  েো ভবরবিন্ো  রর, আমোরের ৪ .৬ -এ উভেভখত সত সতো  রিোরিোরব অন্ুসরে 

 ররত হরব। 

৭ - বোয়ুবোভহত বো  োভে, হোাঁভির মোযযরম ছভ়িরয় প়িো কফোাঁিোগুভল কের  িোইরোস কয সমস্ত পৃষ্ঠতরলর সংস্পরে স আসরত পোরর এমন্ সমস্ত পৃষ্ঠতল ৪.৬ 

সত সতো অন্ুসরে  রর জীবোেুমুি  রো। 

৮ - কিোখ, ন্ো  এবং / বো মুখ ভেরয় বোয়ু বোভহত হরয় সংক্রভমত হওয়োর  প্রভতররোয  রোর ভন্ভমরত্ত ৩ এবং ৪ এর সত সতো গুভল অন্ুসরে  রো। 

সরব সোপভর বলো কযরত পোরর সরিতন্তো প্রভতররোরযর ভিভত্ত এবং প্রভতররোরযর কিরয় প্রভত োরই উত্তম। আর কস  োররেই জোভতর  এই ন্যক্কোরজন্  

িোইরোল করোগ কের  বো াঁিোরন্োর জন্য আমোরের ক োভিড-১৯ এর ভবস্তোর সম্পর স সরিতন্ হরত হরব এবং প্রভতররোরযর জন্য উপরর বভে সত সমস্ত 

সম্ভোবয ক ৌেল অবলেন্  ররত হরব। 


