
সামাজিক দূরত্বীকরণ হ াল া ম ামারী চ াকা ীন আপনার প্রজিজদলনর রুজিলন এমন সব পজরবিতন
আনা যালি কলর অনযলদর সালে হম ালমশা কম করা  ালে।
এর মলযয আল েঃ
- িনসমােলমর িায়োগুল া (হযমনেঃ বািার, মসজিদ/মজির/উপাসনা য়, সু্ক /কল ি) এজিলয় চ া।
- অপ্রলয়ািনীয় হম ালমশা বা িমালয়ি (হযমনেঃ চালয়র হদাকালন আড্ডা, দাওয়াি) এজিলয় চ া।
- প্রচজ ি শুলচ্া জবজনময় এজিলয় চ া (হযমনেঃ  যান্ডলশক, হকা াকুজ )।
- ঝুুঁজকপূণত বযজিলদর সালে হম ালমশা কমালনা বা সিকতিা অব ম্বন করা।
- পরস্পর হম ালমশার সময় দুিলনর মলযয কমপলে চার  াি (দুই জমিার) দূরত্ব বিায় হরলে দাুঁিালনা।

- কুশ াজদ জবজনমলয়র সময়  াি হম ালনা বা হকা াকুজ করলবন না।
- েুবই িরুজর প্রলয়ািন  ািা বাজির বাইলর যালবন না।
- হমাবাই হ ান এবং ইন্টারলনিজচজিক প্রযুজির মাযযলম আত্মীয়স্বিন, বনু্ধবান্ধলবর সালে

হযাোলযাে বিায় রােুন।

সম্ভব  ল ,
- অন াইলন বা হেজ চাজর সাজচতলসর মাযযলম হকনাকািা বা োবার অেতার করুন।
- সক কাি বাজি হেলক করার হচষ্টা করুন।

- জনয়জমি সাবান-পাজন জদলয়  াি হযালবন (কমপলে ২০ হসলকন্ড যলর)।
-  াি জদলয় নাক-হচাে-মুে স্পশত করলবন না।
-  াুঁজচ বা কাজশ জদল কনুই/জিসুয জদলয় মুে ঢাকুন।
- সবাই স্পশত কলর এমন স্থান বা বস্তু হ াুঁলবন না।

- যি দ্রুি সম্ভব অনযলদর হেলক আ াদা োকা শুরু করুন।
- বাজির বাইলর োকাকা ীন উপসেত (জ্বর, কাজশ, শ্বাসকষ্ট) হদো জদল েণপজরব ন পজর ার করুন এবং

দ্রুি বাজি জ লর যান
- বাজিলি োকুন এবং োিালরর পরামশত জনন। প্রলয়ািলন ১৬২৬৩ বা ৩৩৩ নম্বলর ক কলর জবনামূল য

োিালরর সালে কো ব ুন।
- আপনার যজদ জ্বর, কাজশ, ে াবযাো, মযািমযাি চাব, শরীর বযাো,  াুঁজচ, কাজশ, সজদত, এসব উপসেত োলক এবং

➢ আপনার বয়স ৬০ এর হবজশ  য় অেবা,
➢ অনযানয অসুস্থিা, হযমন, উচ্চ রিচাপ,  াুঁপাজন, হৃদলরাে, োয়ালবজিস, েচতাবস্থা োকল 
অবশযই দ্রুি োিালরর পরামশত গ্র ণ করুন।

- শ্বাসকষ্ট  ল বা অনযানয িজি িা হদো জদল দ্রুি োিালরর পরামশত জনন।

সামাজিক দূরত্ব বিায় রােুন
কলরানার জবস্তার হরায করুন
সামাজিক হম ালমশার হেলে আমরা পারস্পজরক দূরত্ব বিায় হরলে কলরানা চাইরালসর জবস্তার হরায করলি পাজর। সামাজিক
দূরত্বীকরণ এ যরলণর ম ামারীর জবস্তার হরালয একজি অনযিম কাযতকরী উপায়। ধযযত ও স লযাজেিার মাযযলম আমরা সবাই
এই ম ামারী হরালয গুরুত্বপূণত চূজমকা রােলি পার।

সামাজিক দূরত্বীকরণ কী?

হযচালব সামাজিক দূরত্ব বিায় হরলে চ লবন

মলন রােলবন

যজদ আশঙ্কা কলরন হয আপজন কলরানা আক্রান্ত


