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কর োনো ভোই োস টিপস: 

কররোনোভোইরোরের বিস্তোর এিং প্রোণহোবন বনর়ে বিশ্বজুর়ে বির়েই চরেরে। মোনুষ বেরক মোনুরষর বেরহ এই ভোইরোে বকভোরি ে়েো়ে 

বে বিষর়ে এখরনো পুররোপুবর বনবিত হরত পোররনবন বিরেষজ্ঞরো। তরি েোধোরণ বকেু েোিধোনতো অিেম্বরনর পরোমেশ বেরেন তোরো। 

এেি েতকশ তো অিেম্বন কররে কররোনোভোইরোরে েংক্রবমত হিোর েম্ভোিনো বকেুটো হরেও করম আেরি িরে বিরেষজ্ঞরো মরন কররন। 

এ েতকশ তোগুরেো কী? বেগুরেো তুরে ধরো হরেো।  

১. গণপর বহন : গণপবরিহন এব়ের়ে চেো বকংিো েতকশ তোর বিষ়েটি বিে গুরুত্বপূণশ। িোে, বেন বকংিো অনয বে বকোন ধররণর 

পবরিহরনর হোতে বকংিো আেরন কররোনোভোইরোে েোকরত পোরর। বেজনয বে বকোন পবরিহরন চেোরেরোর বেরে অিেযই মোস্ক িযিহোর 

করো এিং বেখোন বেরক বনরম ভোরেোভোরি হোত পবরষ্কোর করোর উপর গুরুত্ব বেরেন বিরেষজ্ঞরো।  

২. কর্মরেরে: অবেরে একই বেস্ক এিং কবিউটোর িযিহোর কররেও ভোইরোে েংক্রমরণর ঝুুঁ বক েোরক। বিরেষজ্ঞরো িেরেন, 

হোুঁ বচ-কোবে বেরক কররোনোভোইরোে ে়েো়ে। বে বকোন জো়েগো়ে কররোনোভোইরোে কর়েক ঘন্টো এমনবক কর়েকবেন পেশন্ত েবক্র়ে েোকরত 

পোরর। অবেরের বেরস্ক িেোর আরগ কবিউটোর, বকরিোেশ  এিং মোউে পবরষ্কোর করর বনন।  

৩. জনসর্োগর্স্থল  : বেেি জো়েগো়ে মোনুষ বিবে জর়েো হ়ে বেেি স্থোন এব়ের়ে চেো বকংিো িো়েবত েতকশ তোর পরোমেশ বেরেন 

বিরেষজ্ঞরো। এর মরধয বখেোধুেোর স্থোন, বেরনমো হে বেরক শুরু করর ধমী়ে স্থোনও রর়েরে। মুেবেম েংখযোগবরষ্ঠ বেেগুরেোরত জুমোর 

নোমোরজর েম়ে িোব়ে েতকশ তো অিেম্বরনর পরোমেশ বে়েো হরে। বেৌবে আরি ইরতোমরধযই ওমরোহ িন্ধ করররে। 

৪. ব্োাংক ও আরথমক প্ররিষ্ঠোন : বিবভন্ন িযোংক এিং আবেশক প্রবতষ্ঠোরন েখন গ্রোহকরো েো়ে তখন অরনরকই একটি কেম িযিহোর 

কররন। কররোনোভোইরোরে আক্রোন্ত বকোন িযবি েবে বে কেম িযিহোর করর তোহরে পরিতী িযিহোরকোরীরেরও কররোনো েংক্রমরণর 

ঝুুঁ বক েোরক। বেজনয বনরজর কেম আেোেো করর রোখরত পোররন। এরত েংক্রমরণর ঝুুঁ বক কমরি। এেো়েো টোকো উরতোেরনর জনয বে 

এটিএম িুে িযিহোর করো হ়ে, বেখোন বেরকও েংক্রমণ হরত পোরর। কোরণ এটিএম িুরের িোটন অরনরক িযিহোর করর।  

৫. রলফট : ভোইরোে েংক্রমরণর বেরে আররকটি জো়েগো হরত পোরর িোব়ে বকংিো অবেরের বেেট। বেেট িযিহোররর েম়ে বনধশোবরত 

বলোরর েোিোর জনয বেেরটর িোটন অরনরক িযিহোর কররেন। বিবভন্ন অবেে ভিরন প্রবতবেন েত-েত মোনুষ বেেট িযিহোর কররেন। 

এরের মরধয বকউ েবে কররোনোভোইরোরে আক্রোন্ত বরোগী েোরকন এিং বে বেেরটর িোটরন অনযরের আঙু্গে বগরেও েংক্রমরণর েম্ভোিনো 

েোরক।  

৬. টোকো-পয়সো : িযোংক বনোট িো টোকো়ে নোনো ধররণর জীিোণুর উপবস্থবত েনোি করোর ঘটনো নতুন ন়ে। এমনবক িযোংক বনোরটর 

মোধযরম েংক্রোমক নোনো বরোগ েব়ের়ে প়েোর কেোও িরেন বিরেষজ্ঞরো।  

৭. শুরভচ্ছো রবরনর্য় : করমেশ ন এিং বকোেোকুবের মোধযরমও কররোনোভোইরোে ে়েোরত পোরর। আপবন বে িযবির েোরে বকোেোকুবে 

এিং করমেশ ন কররেন, বতবন েবে কররোনোভোইরোরে আক্রোন্ত হন তোহরে বেটি অরনযর বেরহ েংক্রবমত হরত পোরর। এজনয করমেশ ন 

এিং বকোেোকুবের নো করোর জনয পরোমেশ বেরেন বিরেষজ্ঞরো। বিরেষজ্ঞরো িেরেন েিবকেুর মূে কেো হরে বনরজরক পবরেন্ন রোখো। 

হোত নো ধুর়ে বনরজর মুখমণ্ডে স্পেশ কররিন নো। এটি হরে ভোইরোে েংক্রমরণর ঝুুঁ বক েোরক। েংক্রমণ বেকোরনোর জনয বন়েবমত 

ভোরেোভোরি হোত পবরষ্কোর করো খুিই গুরুত্বপূণশ িরে উরেখ কররেন বিরেষজ্ঞরো।  
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