বাসায় িচিকৎসা নয়া রাগীেদর জন িনেদিশকা।
আপনার অব া পযেব

ণ ক ন



িদেন দুইবার আপনার তাপমা া মাপুন



যিদ আপনার অব া খারােপর িদেক যায় তেব আপনার িচিকৎসকেক ফান ক ন, তাঁেক না পেল
জ রী সবায় ফান ক ন

আলাদা থাকা


আইেসােলশন অবশ ই এমন
স

েম হেত হেব যখােন ভালমেতা বাতাস চলাচল করেত পাের, অন েদর

যতটা স ব এিড়েয় যেত হেব এবং ঘেরর অন ান জায়গার দূষণ এিড়েয় চলেত হেব)

• এই

ম

এবং পুেরা বাসায় িদেন অ ত ৩ বার ভাল মেতা বাতাস ঢাকােনার ব ব া করেত হেব •. যিদ একািধক
টয়েলট থােক, এক ট অবশ ই রাগীর জন বরা
হয় খুব ভালভােব পির ার পির

রাখেত হেব। টয়েলট ট অন েদর

ারাও ব বহার করা

তা মেন চলেত হেব (ঘন ঘন ি িচং পাউডার িদেয় পির ার করা

অথবা জবানুনাষক তায়ােল িদেয় মুেছ ফল)।


িনরাপদ সামা জক দুর

অবল ন করা



আপনােক অবশ ই ২ িমটােরর িনরাপদ দূর

মেন চলেত হেব, সরাসির শারীিরক

থাকেত হেব, ঝু ঁ িকেত থাকা সকেলর সােথ সকল ধরেণর সং
দীঘিদন ধের অসু

ব

, বেয়াবৃ

শ থেক িবরত

শ এিড়েয় চলেত হেব (গভবতী মিহলা,

মানুষ)।

হাত ধায়া


স ািনটাইযার িদেয় ভালমেতা হাত পির ার করেবন (িবেশষ কের মুেখ হাত দয়ার আেগ) এবং ২০

হা
সেক

ধের িদেন অ ত ৪ থেক ৬ বার ধােবন। আ ু েলর ফাঁেক ফাঁেক এবং কি

পয

ভালমেতা

পির ার করেবন।

পৃ তেলর সং


েশ আসা

িকছ িকছ পৃ তল খুব সহেজই দূিষত হেত পাের এবং

িতিনয়ত জীবানুমু

করেত হেব ( াটেফান,

দরজার হাতল ইত ািদ।

ধায়ার কাপড় এবং িবছানার চাদেরর জন িনেদিশকা


রাগী িনেজই যতটা স ব িনেজর কাপড় িনেজ ধােবন। অপির ার কাপড় বা চাদর ঝাড়া মারেবন না।



অপির ার কাপড় সরাসির ওয়ািশং মিশেন িদন – অন

কাথাও জমা করেবন না, ময়লা কাপেড়র



ঝু িড়েত রাখেবন না
রাগীর িবছানার চাদর ৬০ িড ী মিশন সাইেকেল অ ত ৩০ িমিনট ধের ধুেত হেব।

মেঝ পির ার


মেঝ ও পৃ তল পির ােরর জন িনেচর িনেদিশকা
o
o
o
o

o

ভ াকুয়াম

েলা পড়ুন
ীনার ব বহার করেবন না (এ ট বায়ুকণা ছড়ােত পাের)

ার এবং মেঝ ধায়ার মপ িডটারেজে র পািনেত একবার িভ জেয় একবার টান দেবন
পির ােরর পের আেরক ট একবার ব বহােরর মপ িদেয় মেঝ মুেছ ফলুন
মেঝ েকােত িদন
মেঝ এবং পৃ তল ০.৫% অ াক টভ
সােথ ২.৬% মা ায় এক িলটার

ািরেনর িম ণ িদেয় পির ার ক ন (৪ িলটার পািনর

ািরন ি চ)

BENGALI Consignes à donner aux patients pris en charge à domicile.docx

17/05/2020 21:17:00

