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COVID-19 ম োকোবেলোয় প্রোথম ক এেং

োধ্যম ক

স্কু লগুবলোর জন্য অন্তেব র্তীকোলীন্ পমরচ্ছন্ন এেং
জীেোণু ুক্তকরণ মিকমন্বিব শন্ো
পটভূম :
ডিসেম্বর 2019 োসে, চীসে কসরাোভাইরাে ররাগ
2019 (COVID-19) োসে একটি েতু ে
শ্বােযসের ররাগ ধরা পস়ে। COVID-19 ভাইরাে
(SARS-CoV-2) েৃষ্ট যা কসরাোভাইরাে োেক
একটি বৃহৎ রগাসের ভাইরাসের অংশ।
COVID-19 এর ডবস্তার ররাসধ স্কু েগুসোসক
ডশক্ষার্থী, ডশক্ষক এবং কেীসের যর্থাযর্থ হাত
এবং শ্বােযসের পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নতা েম্পসকে
েসচতে করা চাডেস়ে রযসত হসব।

মন্উ ইয়কব মেবটর স্কু লগুবলোর
COVID-19 এর জন্য কী কী পিবেপ
গ্রহণ করো উমির্ত?
এখন্:
স্কু েগুসোসক ডে়েেোডেক পডরচ্ছন্নতার রুটিে
চাডেস়ে রযসত হসব। উচ্চ-ঝুাঁ ডকেম্পন্ন ডেডেে ষ্ট
অবস্থােগুসোসত অন্তত দেডেক ডভডিসত
পডরচ্ছন্ন এবং জীবাণুেুিকরণ পডরচােো
করসত হসব।

হাসতর পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নতা:
• ডে়েডেতভাসব োবাে ও পাডে ডেস়ে কেপসক্ষ
স্কু ল-পমরবেবশ যমি মকোবন্ো েযমক্তবক
20 রেসকন্ড ধসর হাত ধুসত হসব:
গবেষণোগোবর প্র োমণর্ত COVID-19 মন্মির্ত
o খাও়োর পূসবে;
হবয়বে এ ন্ উপসগব সহ পোওয়ো যোয় র্তোহবল:
o হাাঁডচ, কাডশ ডকংবা োক পডরস্কার করার
স্কু সের েবেে পডরচ্ছন্ন এবং জীবাণুেুিকরণ করসত
পর;
হসব।
o ররস্টরুে বযবহার করার পসর;
o খাবার োবার ধরার পূসবে;
o েূডিত র্থাকসত পাসর এেে স্থাে স্পশে বা পডরষ্কার করার পসর; এবং
o বযডিগতভাসব বযবহার করা হ়ে ো এেে কডম্পউটার ডকসবািে এবং োউসের েত েরঞ্জাে বযবহাসরর
পসর।
যডে োবাে এবং পাডে পাও়ো ো যা়ে, তাহসে অযােসকাহে ডভডিক হযান্ড েযাডেটাইজার বযবহার করুে।
ডেজ ডেজ ডচডকৎেকসের অেুেডত ছা়োই স্কু ে রেডিসকে পডরচােকসেরসক তাসের স্থাপোগুসো়ে অযােসকাহে
ডভডিক হযান্ড েযাডেটাইজার বযবহাসরর অেুসোেে এবং অেুেডত রেও়ো উডচত কারণ অযােসকাহে ডভডিক
হযান্ড েযাডেটাইজার বযবস্থাপে ছা়োই ক্র়েসযাগয ওিুধ ডহোসব ডবসবডচত। অযােসকাহে ডভডিক হযান্ড
েযাডেটাইজার ডশক্ষার্থীসের কতৃে ক বযবহার করার েে়ে েবেো প্রাপ্তব়েস্কসের তোরডক র্থাকসত হসব।
ডপতাোতারা/অডভভাবকরা তাসের েন্তাে অযােসকাহে ডভডিক হযান্ড েযাডেটাইজার বযবহার করুক রেটি তারা
চাে ো রেটি উসেখ কসর স্কু সে একটি ডেডখত রোটিশ পাঠাসত পাসরে।
শ্বােযে েংডিষ্ট স্বাস্থযডবডধ:
• টিেুয বা কেুইস়ের রকাসণ কাডশ এবং হাাঁডচ ঢাকা;এবং
• বযবহাসরর পসর তাৎক্ষডণকভাসব ে়েো টিেুযগুসো রেসে রে়োর বযবস্থা করা।

মন্য় োমিক পমরচ্ছন্নর্তো:
ে়েো এবং প্রা়েশই েংস্পসিে আো হ়ে এেে তে ররাগজীবাণুর আধার হসত পাসর, যা োেুসির েসধয অডবরত
েংক্রেণ ঘটা়ে। েুতরাং, অপ্রতযক্ষ রযাগাসযাসগর োধযসে ররাগ েংক্রেণ করসত পাসর এেে জীবাণুর রক্ষসে
(েূডিত তসের োধযসে েংক্রেণ), ডবডভন্ন জে কতৃে ক প্রা়েশই স্পশে করা হ়ে তেগুসোসত অডতডরি েসোসযাগ
ডেসত হসব। স্কু ল পমরবেবশ সংক্র ণ মন্য়ন্ত্রবণর আিশব িিবোর অংশ মহসোবে, মন্য় োমিক পমরচ্ছন্নর্তো িোমলবয়
মযবর্ত হবে।
ডেউ ই়েকে রস্টসট, েকে প্রার্থডেক ও োধযডেক স্কু েগুসোসক পডরসবশবান্ধব পডরষ্কারক পণয বযবহার করসত
হসব। পডরসবশবান্ধব পডরষ্কারক পণয বযবহার েম্পডকে ত আইে ডবিস়ে অডতডরি তসর্থযর জেয, ডেউ ই়েকে
রস্টসটর পডরসবশবান্ধব পডরচ্ছন্নতা কেেেূডচর ওস়েবোইসটর েীডতোো, ডেকডেসেে শো এবং প্রডতসবেে ডবভাগ
রেখুে। স্কু ে পডরসবসশ ডে়েেোডেক পডরচ্ছন্নতার েসধয রস়েসছ:
• দবেুযডতক বাডতর েুইচ, ডেড়ে এবং েরজার হাতসের েসতা ডবডভন্ন জে কতৃে ক স্পশে করা অডধক
েংসযাগস্থসের তে পডরষ্কার করা।
• শুকসো বা রভজা ঝা়েু ডকংবা স্ব়েংডক্র়েভাসব রেসঝ পডরষ্কার করা।
• প্রসবশপর্থ এবং উচ্চ যাতা়োসতর স্থাে ভযাকু়োে দ্বারা পডরষ্কার করা।
• আবজেো পডরচ্ছন্ন করা।
• ররস্টরুে পডরচ্ছন্ন করা।
• উষ্ণতা এবং শীতাতপ ডে়েেণ যসের রভন্ট পডরষ্কার করা।
• রে়োে পডরষ্কার করা।
• কাসপেট পডরষ্কার করা।
• অেুভূডেক পৃষ্ঠতে এবং দবেুযডতক বাডত ধারে করার ডিভাইে ঝা়ো।
• ে়েো পডরচ্ছন্ন করা।
মকোবন্ো স্কু বল COVID-19 এর মন্মির্ত ঘটন্ো পোওয়োর পূবেব ই স্কু বলর মন্মিব ষ্ট উচ্চ-ঝুঁু মকসম্পন্ন
অেস্থোন্গুবলোবর্ত পমরচ্ছন্ন করো এেং জীেোণু ুক্তকরণ করো প্রবয়োজন্।
এই েকে অবস্থাসের উোহরসণর েসধয রস়েসছ:
স্বাস্থয কাযোে়ে
• স্বাস্থয পরীক্ষার জেয বযবহৃত রছাট খাটগুসো ডে়েডেতভাসব (প্রসতযক ডশক্ষার্থীর বযবহাসরর পর) পডরষ্কার এবং
জীবাণুেুি করা
• ডচডকৎোর কাসজ বযবহৃত রটডবেগুসো রঢসক রাখুে এবং বাডেসশ আবরণ বযবহার করুে
• প্রডতবার বযবহার পসর আবরণ রেসে ডেে অর্থবা ইডি করুে
েুপুসরর খাবার গ্রহসণর ঘরেেূহ
• ডে়েডেতভাসব েুপুসরর খাবাসরর রটডবেগুসো পডরষ্কার এবং জীবাণুেুি করুে (প্রডতডেে অন্তত একবার)
ক্রী়োবীেসের বযবহৃত রুে
• েকসের বযবহাসরর জেয উন্মুতক এেে পডরসবসশর স্থােগুসো রযেে কুডস্ত করার োেুর বা শডিপ্রডশক্ষসণর েরঞ্জােগুসো ডে়েডেত পডরষ্কার করার েে়েেূডচ ঠিক করুে
• কেপসক্ষ প্রডতডেে োেুর এবং অেযােয অডধক-বযবহাসরর েরঞ্জােগুসো জীবাণুেুি করুে
ঘে ঘে স্পশে করা হ়ে এেে অেযােয তে
• ডশক্ষার্থীসের ছু টির পর প্রডতডেে কেপসক্ষ একবার ঘে ঘে স্পশে করা হ়ে এেে তেগুসো পডরষ্কার
এবং জীবাণুেুি করুে

পমরচ্ছন্ন এেং জীেোণু ুক্তকরণ:
পডরষ্কার করসে তে বা বস্তু রর্থসক জীবাণু, ে়েো এবং
অশুডচ েূর হ়ে, আর জীবাণুেুিকরণ তে বা
বস্তুগুসোর জীবাণুসক হতযা কসর। স্কু ল পমরবেবশ মকোন্
গবেষণোগোর মন্মির্ত COVID-19 এর ঘটন্োর লেণ
পোওয়ো মগবল, র্তত্ত্বোেধ্োয়ক ক ীবিরবক পুবরো স্কু ল
জুব়ে ঘন্ ঘন্ স্পশব করো হয় এ ন্ স্থোন্গুবলো পমরচ্ছন্ন
এেং জীেোণু ুক্ত করবর্ত হবে।
ধ্োপ 1: পমরষ্কোরকরণ: ে়েো এবং জীবাণু
অপোরসণর উসেসশয জীবাণুোশক বযবহাসরর পূসবে
েবেো উপডরভাগ পডরষ্কার কসর ডেে। উপডরতসের
ে়েো এবং অেযােয উপকরণ জীবাণুোশসকর
কাযেকাডরতা হ্রাে করসত পাসর। েংডেডিত পণয
রযগুসো পডরষ্কার এবং জীবাণুোশ করসত পাসর,
রেগুসোর কাযেকর বযবহার ডেডিত করসত েবেো
ডেডেে ষ্ট পসণযর রেসবসে প্রোেকৃ ত ডেসেে শাবেী অেুেরণ
করুে। ডেউ ই়েকে রস্টসট, েকে প্রার্থডেক ও
োধযডেক স্কু ে, রস্টসটর েংস্থা এবং রস্টসট
কতৃে পক্ষসেরসক পডরসবশবান্ধব পডরষ্কারক পণয বযবহার
করসত হসব। পডরসবশবান্ধব পডরষ্কারক পণয বযবহার
েম্পডকে ত আইে ডবিস়ে অডতডরি তসর্থযর জেয, ডেউ
ই়েকে রস্টসটর পডরসবশবান্ধব পডরচ্ছন্নতা কেেেডূ চর
ওস়েবোইসটর েীডতোো, ডেকডেসেে শো এবং
প্রডতসবেে ডবভাগ রেখুে।

স্কু বল ঘন্ ঘন্ স্পশব করো হয় এ ন্
জোয়গোগুবলো:
•
•

লােরুসের রিস্ক এবং রচ়োর;

•
•
•
•
•

েরজার হাতে এবং ধাক্কা রে়োর রেট;

•
•

রভডন্ডং রেডশে এবং এডেসভটসরর বাটে;

•

ভাগাভাডগ কসর বযবহার করা হ়ে এেে
রিস্কটপ;

•

ভাগাভাডগ কসর বযবহার করা হ়ে এেে
কডম্পউটাসরর কীসবািে ও োউে; এবং

•

বাসের আেে এবং হাতে।

েুপুসরর খাবার গ্রহসণর ঘসরর রটডবে এবং
রচ়োর;
ডেড়ের হাতে;
রান্নাঘর এবং রগােেখাবার কে;
োইসটর েুইচ;
উপকরসণর হাতে (রযেে,
ক্রী়োবীেসের েরঞ্জাে);
ভাগাভাডগ কসর বযবহার করা হ়ে এেে
রটডেসোে;

দ্রষ্টেয: কীসবাসিে কীগুসোর েধযকার োাঁকা জা়েগা
এবং পাডের প্রডত এর হািেও়েযাসরর েংসবেেশীেতার
কারসণ কডম্পউটার কীসবািে পডরষ্কার করা কঠিে।
যখে েকসের বযবহাসরর জেয উন্মুি, তখে এগুসো
অপ্রতযক্ষভাসব েংক্রেণ করসত পাসর।
কডেউডেটি কতৃে ক বযবহার করা কডম্পউটারগুসোর
রক্ষসে রযেকে স্থাসে কডম্পউটারগুসো রাখা হ়ে
রেখাসে ররাসগর েংক্রেণ হ্রাে করার উসেসশয
কডম্পউটার বযবহাসরর পূসবে এবং পসর যর্থাযর্থভাসব
হাসতর পডরষ্কার-পডরচ্ছন্নতা ডবি়েক োইে রাখা
উডচত। এছা়োও, হািেও়েযারসক েুরডক্ষত রাখসত
রকাসো তরে পস়ে যাও়ো এবং এবং পডরষ্কার করার
েুডবধাসর্থে কীসবািে কভার বযবহার করার ডবি়েটি
ডবসবচো করুে।

ধ্োপ 2: জীেোণু ুক্তকরণ: জীবাণুোশক পসণযর
কাযেকাডরতা ডেডিত করার উসেসশয জীবাণুেুিকরসণর
পূসবে ে়েো র্থাকা স্থাসের পডরচ্ছন্নকরণ অবশযই
েম্পন্ন করসত হসব। মন্উ ইয়কব মেবটর
পমরবেশেোন্ধে পমরচ্ছন্নকরণ ক ব সূমি (NYS Green
Cleaning Program) জীেোণুন্োশক পণয েযেহোবরর
মেষয়টি মেবেিন্ো কবর ন্ো।
জীেোণুন্োশক পণয মযবকোবন্ো স য় স্কু ল পমরবেবশ
েযেহৃর্ত হবর্ত পোবর। যডে ডেডেে ষ্টভাসব SARS-CoV2 এর জেয রেসবেযুি EPA- এবং DEC*ডেবডন্ধত পণযগুসো পাও়ো যা়ে তাহসে রাইসোভাইরাে এবং/অর্থবা োেব কসরােভাইরাসের ডবরুসে
কাযেকর ডহোসব রেসবেকৃ ত রকাসো জীবাণুোশক বযবহার কসর উপডরতে জীবাণুেুি করুে। যডে এই
জাতী়ে পণযগুসো পাও়ো ো যা়ে তাহসে তাজা 2% রলাডরে ডিচ দ্রবণ (1 গযােসের চতু র্থোংশ পাডের েসধয
আেুোডেক 1 রটডবে চােচ ডিচ) বযবহার করা যাসব। প্রডতডেে বা প্রস়োজে অেুযা়েী ডিচ দ্রবণ দতডর
করুে। EPA এবং DEC*- ডেবডন্ধত, ডবসশিত SARS-CoV-2 এর ডবরুসে কাযেকর ডহোসব রেসবেযুি
জীবাণুোশক ভডবিযসত বাডণডজযকভাসব পাও়ো রযসত পাসর এবং পাও়ো রগসে, রেই পণযগুসোসক ঘে ঘে
স্পশে করা হ়ে এেে তে জীবাণুেুিকরসণর জেয বযবহার করসত হসব।

•

•

েক্ষযবস্তু ভাইরাসের কাযেকর েৃতুয ডেডিত করসত জীবাণুোশক বযবহাসরর েে়ে অবশযই
রেসবসের ডেসেে শাবেী অেুেরণ করসত হসব। এর েসধয রস়েসছ, পযোপ্ত েে়ে (অর্থোৎ
রকাসো জীবাণুোশক কাযেকর হও়োর জেয কতক্ষণ েে়ে উপডরতসে র্থাকসত হসব তা),
যা প্রস়োগ করার পর পাাঁচ রর্থসক েশ ডেডেট েে়ে পযেন্ত ডভন্ন হসত পাসর। রয
জীবাণুোশকগুসো ডেস়ে েুছসত হসব তাসের রেসবসেও কাযেকর েে়ে তাডেকাভু ি করা
র্থাকসব।
ঘে আকাসর আো জীবাণুোশকগুসোর রক্ষসে, কেীসেরসক েক্ষযবস্তু ভাইরােসক
কাযেকরভাসব হতযা করার উসেসশয প্রস়োজেী়ে পাতো দ্রবণ দতডরর জেয ডেসেে শাবেী
োবধােতার োসর্থ অেুেরণ করসত হসব। এই তর্থয পসণযর রেসবসে পাও়ো যাসব।

জীবাণুেি
ু করণ স্কু সের তত্ত্বাবধা়েক কেীসের োড়েত্ব। তারা ডেরাপে ও কাযেকর পেডতসত
জীবাণুোশক বযবহার করার জেয প্রডশডক্ষত। েকে পণয ডেরাপে এবং কাযেকরভাসব বযবহাসরর
পেডত যাসত অেুেরণ করা হ়ে তা ডেডিত করসত কেীসের স্মরণ কডরস়ে রে়ো হসচ্ছ।
পডরচ্ছন্নকরসণর েে়ে কেীসেরসক শ্বােযে েংডিষ্ট েুরক্ষা (রযেে, োস্ক) প়েসত হসব ো। পসণযর
রেসবসে েুরক্ষা ডেসেে শাবেী তাডেকাভু ি রস়েসছ এবং যা বযবহার করা হসব রতেে বযডিগত
েুরক্ষােূেক েরঞ্জাে (রযেে, গ্লাভে) অন্তভুে ি রস়েসছ। েেস্ত বযবহৃত গ্লাভে একটি বযাসগ রাখুে
রযটি অেয বজে যগুডের োসর্থ রেসে রে়োর আসগ বাাঁধা যাসব। গ্লাভে রখাোর পর অডবেসম্ব কেপসক্ষ
20 রেসকসন্ডর জেয োবাে এবং পাডেসত হাত ধুস়ে রেেুে অর্থবা োবাে ও পাডে পাও়ো ো রগসে
অযােসকাহে-ডভডিক হযান্ড েযাডেটাইজার বযবহার করুে। হাসত ে়েো রেখা রগসে োবাে এবং পাডে
বযবহার করসত হসব।
*NYSDEC ডেবন্ধে জীবাণুেুিকরণ পসণযর রেসবসে তাডেকাভু ি র্থাকসব ো। NYSDEC-এর ডেবন্ধেেহ
জীবাণুেি
ু করণ পসণযর তর্থয পাও়ো যাসব এখাসে: http://www.dec.ny.gov/nyspad/products-এ।
NYSDEC কীটোশক ডেবন্ধণ েম্পসকে আপোর রকাসো প্রশ্ন র্থাকসে অেুগ্রহ কসর 518-402-8748 েম্বসর
কীটোশক বযবস্থাপোর NYSDEC বুযসরাসত (NYSDEC Bureau of Pesticide Management) কে করুে।
আরও র্তথয:
ডেউ ই়েকে রস্টট ডিপাটেসেন্ট অব রহের্থ-এর COVID-19 ওস়েবসপজ:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
ররাগ ডে়েেণ ও প্রডতসরাধ রকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention) ওস়েবসপজ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
ডেউ ই়েকে রস্টসটর পডরসবশবান্ধব পডরচ্ছন্নকরণ
কেেেূডচ: https://greencleaning.ny.gov/
েংক্রেণসযাগয ররাসগর ডবস্তার কডেস়ে আেসত উন্নত পডরসবশবান্ধব পডরচ্ছন্নকরণ ডেকডেসেে শো:
https://greencleaning.ny.gov/DownloadCenter/Files/EnhancedGreenCleaningTrainingM
anual5_17_10.pdf

