
PEOPLE’S PARTICIPATION 
Sarada Apartment, Library Para, Station Road (North), Dankuni, Hooghly, W.B-712311. 

E-mail: peoplesparticipation@gmail.com 
 Website: http://www.peoplesparticipation.org 

Awareness programme on Covid-19: 2020 -21 

কর োনো ভোই োস টিপস: 

ভ্রমণের সময়, সকল পিতামাতার পিণের এবং তাণের সন্তািণের েিয মািসম্পন্ন স্বাস্থ্যপবপি অিুসরে করা উপিত: ঘি 

ঘি হাত ধিায়া, বা কমিণে ৬০ শতাংশ অযালণকাহল রণয়ণে এমি সযাপিটাইোর বযবহার করা, শ্বাসতণের েিয 

প্রণয়ােিীয় স্বাস্থ্যপবপি ধমণি িলা (কাপশ বা হাাঁ পি ধেওয়ার সময় কিুই পেণয় ঢাকা বা টিসুয বযবহার করা ও তারির 

বযবহূত টিসুযণক পবণি ধেণল ধেওয়া) এবং কাপশ বা হাাঁ পি পেণে এমি কাণরা সংস্পণশে িা যাওয়া। এোড়াও, সকল 

পিতামাতার উপিত সব সময় একটি হযান্ড সযাপিটাইোর, পিসণিাণেবল টিসুয ধিিাণরর িযাণকট এবং েীবােুিাশক 

িযাকড়া বহি করা। আরও ধযসব িরামশ রণয়ণে ধসগুণলা হণলা: যািবাহণির অভ্যন্তণরর বসার োয়গা, পসণটর 

হাতল, টািপিি ইতযাপে েীবািুিাশক কািড় পেণয় িপরস্কার করা। এোড়াও, আিপি ও আিিার সন্তাি অবস্থ্াি 

করণেি এমি ধহাণটল বা অিয বাসস্থ্াণির মূল অংশগুণলা, েরোর হাতল, পরণমাটে  কণরাল ইতযাপে িপরস্কার করার 

েিয েীবািুিাশক কািড় বযবহার করা। 

গভভ বতী নো ীরে  মোধ্যরম কক তোরে  অনোগত সন্তোরন  মরধ্য কর োনো ভোই োস সংক্রকমত হরত পোর   ? 

এখি িযেন্ত এমি ধকাি প্রমাি হাণত ধিই যাণত বলা ধযণত িাণর ধয, গভ্ে াবস্থ্ায় এই ভ্াইরাস মাণয়র ধেণক তার 

সন্তাণির মণিয সংক্রপমত হণত িাণর। এোড়াও, পশশুর উির এই ভ্াইরাণসর সম্ভাবয প্রভ্াব সম্পণকে  মন্তবয করার 

মণতাও ধকাি প্রমাে ধিই। বতে মাণি এপবষণয় িরীো পিরীো িলণে। এই ভ্াইরাণসর সংক্রমণের হাত ধেণক গভ্ে বতী 

িারীণের রো ধিণত হণল জ্বর, কাপশ বা শ্বাসকষ্ট োতীয় লেে ধেখা ধেয়ার সাণে সাণে যোযে সতকে তা অবলম্বি 

করা এবং আণগভ্াণগই পিপকৎসা ধসবা ধিওয়া উপিত। 

আকম হয় োকন, ববষময ও সোমোকিক কলরে  কবষরয় উকিগ্ন। যো ঘটরে তো প্রকোশ ক ো  সবরেরয় ভোল 

উপোয় কক? 

কণরািা ভ্াইরাস পিণয় আিপি উপিগ্ন হণল তা ধমণি ধিয়া যায়। পকন্তু ভ্ীপত ও সামাপেক কলঙ্ক একটি খারাি অবস্থ্াণক 

আরও খারাণির পেণক পিণয় যায়। উোহারিস্বরূি বলা যায়, পবণশষত এপশয়ার পবপভ্ন্ন অঞ্চল ধেণক খবর আসণে ধয 

ভ্াইরাস আক্রান্তরা মািপসক, এমিপক শারীপরক ভ্াণবও পিগৃহীত হণে। েরুরী েিস্বাণস্থ্য অবস্থ্া আক্রান্ত সকণলর 

েিয বাড়পত িাি সৃপষ্ট কণর। পবষয়টি সম্পণকে  অবপহত োকা এবং এণক অিণরর প্রপত সেয় এবং সহায়ক হওয়া 

এণেণে েরুরী। ভ্াষা বযবহাণরর পবষয়টি গুরুত্বিূেে, এবং পবেযমাি ধেপরওটাইিগুপলণক স্থ্ায়ীত্ব ধেয় এমি ভ্াষার 

বযবহার করা মািুষণক পিণের এবং তাণের সম্প্রোণয়র সুরোর েিয প্রণয়ােিীয় িরীো করণত এবং প্রণয়ােিীয় 

িেণেি পিণত পবরত করণত িাণর। 

mailto:peoplesparticipation@gmail.com
http://www.peoplesparticipation.org/

