রিোিোিোইিোস বযোভি 2019 (র োভিড-19)

স্ব-ভবভিন্ন িণ: পভিচর্যো োিী, পভিবোরিি সদসয ও ঘভিষ্ঠ পভিভচতরদি
জিয ভিরদয ভি ো
আপভি এই িোইিোরস আক্রোন্ত োরিোি পভিচর্যো িরল বো কতিি োরিোি সরে বোস িরল আপিোর 'ঘভিষ্ঠ পভিভচত' বরল ভবরবচিো িো হে। আপিোি স্থোিীে
জিস্বোস্থয ইউভিট আপিোর ীিোরব আপিোি স্বোস্থয পর্যরবক্ষণ িরবি, আপভি অ্সুস্থ কবোি িরত িুিু িরল ী িরত হরব এবং ীিোরব তোরদি সরে কর্োগোরর্োগ
িরবি তোি সম্পর য ভবরিষ ভিরদয িোবলী কদরবি। স্বোস্থয পভিচর্যো প্রদোি োিীরদি এ থো জোভিরে িোেো ভিভিত িুি কর্ আপভি ক োভিড-19 থো ো ক োরিো বযভিি
ঘভিষ্ঠ পভিভচত।

বোি-বোি হোত িুরত থোকুি


সংক্রভিত বযভিি সরে প্রভতবোি সংস্পরিযি পি আপিোি হোত সোবোি-জল ভদরে িুরে কেলুি।



ভব ল্প ভহরসরব এ টি অ্যোলর োহল-ভিভি হযোন্ড সযোভিটোইজোি বযবহোি িুি।

িোস্ক, গ্লোিস ও কচোরেি সুিক্ষোিূল সিঞ্জোি পিুি


আপভি কসই বযভিি লোলোিস বো িিীরিি অ্িযোিয তিরলি (রর্িি িি, ঘোি, লোলোিস, বভি, িূত্র ও িল)
সংস্পরিয আসোি সিে িোস্ক, গ্লোিস ও কচোরেি সুিক্ষোিূল সিঞ্জোি পিুি।



কচোরেি সুিক্ষোিূল সিঞ্জোরিি িরিয পরে সুিক্ষোিূল চিিো, গগলস ও িুরেি ভিল্ড।

বযবহোরিি পি গ্লোিস ও িোরস্কি ভিষ্পভি িুি


আপভি পভিচর্যো প্রদোি িোি পরিই অ্ভবলরে গ্লোিস ও িোস্ক েুরল কেলুি এবং কসগুভলর ভিতরি প্লোভির ি বযোগ
লোগোরিো আবজয িোি ঝু ভেরত কেরল ভদি।



প্রথরি গ্লোিস েুরল কেলুি এবং আপিোি িোস্ক কেোলোি আরগ সোবোি-জল ভদরে আপিোি হোত িুরে কেলুি।



কবভিিিোগ িুরেি ভিল্ড ও গগলস পুিবযযবহোি িো বযবহোিগুভলি িরিয থোলোবোসি পভিষ্কোি িোি ভডটোিরজন্ট ও
জল ভদরে অ্থবো জীবোণুিোি িুিোল ভদরে পভিষ্কোি িো কর্রত পোরি।



আপিোি িুে স্পিয িো অ্থবো অ্িয ভ ছু িোি আরগ আপিোি হোত সোবোি-জল ভদরে পভিষ্কোি িুি।

আপিোি বোভেরত ভিভজটোিরদি সংেযো সীভিত িুি


ক বল কসই ভিভজটোিরদিই আসরত ভদি র্োরদি সোরথ কদেো িো আবিয ও সোক্ষোৎ সংভক্ষপ্ত িোেুি।



বেস্ক ও দীঘযস্থোেী স্বোরস্থযি সিসযো (রর্িি ডোেোরবটিস, েু সেু রসি সিসযো, কিোগ-প্রভতরিোরিি ঘোটভত) থো ো
িোিুষরদি সংক্রভিত বযভিি কথর দূরি িোেুি।

ক োভিড-19: পভিচর্যো োিী, পভিবোরিি সদসয ও ঘভিষ্ঠ পভিভচতরদি জিয গোইড
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গৃহস্থোলীি ভজভিসপত্র কিেোি িো এভেরে চলুি


অ্িুসন্ধোরিি অ্িীিস্থ বযভিি সরে থোলো, পোিীরেি গ্লোস, োপ, েোওেোি বোসিপত্র, কতোেোরল, ভবছোিোপত্র বো
অ্িযোিয ভজভিসপত্র কিেোি িরবি িো।



বযবহোরিি পি এইসব ভজভিসপত্র সোবোি বো ভডটোিরজন্ট ভদরে গিি জরল িুরে কেলরত হরব। ভবরিষ ক োরিো
সোবোরিি প্ররেোজি কিই।



ভডিওেোিোি ও ওেোভিং কিভিি বযবহোি িো কর্রত পোরি।



ভসগোরিট কিেোি িরবি িো।

পভিষ্কিণ


আপিোি বোভে ভিেভিত গৃহস্থোলীি পভিষ্কোি ভদরে পভিষ্কোি িুি।



ভিেভিত টেরলট, ভসরেি রলি হোতল, দিজোি হোতল ও পোরিি কটভবরলি িরতো ভিেভিত স্পিয িো ভজভিসপত্র
দদভি ভিভিরত পভিষ্কোি িুি।

লভি পুরিোপুভি পভিষ্কোি িুি



আপিোর লভি পৃথ িরত হরব িো, ভ ন্তু আপিোর িোেোচোেোি
সিে গ্লোিস পিরত হরব।
আপিোি গ্লোিস েুরল কেলোি পরি অ্ভবলরে আপিোি হোত সোবোি-জল ভদরে পভিষ্কোি িুি।

বজয য স্পিয িোি সিে সোবিোি থোকুি


র্োবতীে বজয য ভিেভিত আবজয িোি ভবি-এ কেলো কর্রত পোরি।



আবজয িোি ঝু ভে েোভল িোি সিে বযবহৃত টিসুয আপিোি হোত ভদরে স্পিয িো িোি বযোপোরি র্ত্নবোি
থো রবি। আবজয িোিঝু ভেি ভিতরি প্লোভির ি বযোগ িোেরল বজয য কেরল কদওেো সহজ ও আরিো ভিিোপদ হে।



আবজয িোি ঝু ভে েোভল িোি পি আপিোি হোত সোবোি-জল বো অ্যোলর োহল-ভিভি হযোন্ড সযোভিটোইজোি ভদরে
পভিষ্কোি িুি।

িোইিোসটি সম্পর য আরিো জোিুি
ক োভিড-19
র্োরদি সরে
হোলিোগোদ
কর্োগোরর্োগ

এ টি িতু ি িোইিোস। এটি এ জি সংক্রভিত বযভিি কথর অ্িয বযভিরদি িরিয ভিিঃশ্বোরসি সরে কবরিোরিো কেোোঁটোগুভলি িোিযরি ছেোে
তোরদি ঘভিষ্ঠ পভিভচভত িরেরছ, কর্িি কসইসব িোিুষ র্োিো এ ই পভিবোরি বোস রিি অ্থবো পভিচর্যো রিি। আপভি ক োভিড-19
িো তরথয ওন্টোভিও স্বোস্থয িন্ত্রর ি ওরেবসোইরটও প্ররবি িরত পোরিি: ontario.ca/coronavirus। আরিো তরথযি জিয অ্িুগ্রহ রি এেোরি
িুি: ______________________________________________________
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