কর্মক্ষেক্ষে স্বাস্থ্য এবং সু রো - পররষ্কার করা
যখন সংক্রামিত ব্যমির কামি ব্া হাাঁমি হয় তখন উৎপামিত শ্বাস প্রশ্বাসসর ফ াাঁটাগুমির িাধ্যসি COVID-19 ছডায়। ভাইরাস রসয়সছ এিন
ফকানও পৃ ষ্ঠ ব্া ব্স্তুসক স্পিশ কসর এব্ং তারপসর মনসের িুখ, নাক ব্া ফিাখ স্পিশ কসর ফকানও ব্যমি ভাইরাসস আক্রান্ত হসত পাসরন।
কিশসেত্র অব্িযই কিপসে প্রমতমিন পমরষ্কার করা উমিত। মিটারসেন্ট এব্ং েি মিসয় পমরষ্কার করা যসেষ্ট।
আপনার উমিৎঃ
▪
▪
▪

পৃ ষ্ঠতি স্পিশ হ্রাস; সাইনসব্ািশ িাগাসনা এব্ং গ্রাহকসির স্মরণ কমরসয় ফিওয়ার িসেয আপনার কিীসির সিেশন করা
কিীসির েনয টাি পসয়ন্ট সংখযা হ্রাস করা
যমি সম্ভব্ হয় প্রসব্ি এব্ং প্রস্থান পসয়ন্টগুসিাসত হাত ফধ্ায়ার সু মব্ধ্া ব্া হযান্ড সযামনটাইসার সরব্রাহ করা।

কীভাক্ষব পররষ্কার এবং জীবাণু র্ুক্ত করক্ষে হয়
ফকানও পৃ ষ্ঠ েীব্াণু িুি হওয়ার আসগ এটি প্রেসি পমরষ্কার করা েরুরী। িয়িা এব্ং ঝু িকামি েীব্াণু নািকসির েীব্াণু নাসির েিতা হ্রাস
করসত পাসর।
আপনার উমিৎ কিীসির উপযুি পমরচ্ছন্নতা এব্ং েীব্াণু নািক পণয এব্ং ব্যমিগত সু রোিূিক সরঞ্জাি সরব্রাহ করা এব্ং তারা কীভাসব্
এগুসিা ব্যব্হার করসব্ন ফস সম্পসকশ প্রমিেণপ্রাপ্ত হসয়সছন তা মনমিত করা।

পররষ্কার করা এবং জীবাণু র্ুক্ত করার র্ক্ষযয পার্ম কয কী?
পররস্কার করার অেশ হসচ্ছ একটি মিটারসেন্ট এব্ং েসির দ্রব্ণ ব্যব্হার কসর পৃ ষ্ঠতি ফেসক েীব্াণু (ব্যাকসটমরয়া এব্ং ভাইরাস), িয়িা
এব্ং ঝু িকামি অপসারণ করা।
জীবাণু র্ুক্ত করার অেশ হসচ্ছ পৃ ষ্ঠতিগুসিাসত েীব্াণু নাি করসত রাসায়মনক ব্যব্হার করা। েীব্াণু নািক সাধ্ারণত তখনই প্রসয়ােন হয়
যমি ফকানও পৃ ষ্ঠ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হসত পাসর।

ককান জায়গাগুক্ষ া পররষ্কার এবং জীবাণু র্ুক্ত করা উরিৎ, এবং কেবার?
ফযসব্ পৃ ষ্ঠতি ঘন ঘন স্পিশ করা হয় ফসগুসিা মনয়মিত পমরষ্কার করা উমিৎ, ফযিন িরোর হাতি, কাউন্টার, ফ ান, EFTPOS এব্ং
টয়সিসটর িসতা সু সযাগসু মব্ধ্া।
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ফযসব্ পৃ ষ্ঠতি পমরষ্কাররূসপ িয়িা, ব্া উপসি পসডসছ, তা যত তাডাতামড সম্ভব্ পমরষ্কার করা উমিৎ।
কিশসেসত্র COVID-19 এর ফকানও মনমিত ব্া সসেহেনক ঘটনা ঘটসি েীব্াণু িুি করা প্রসয়ােন। যমি আপনার কিশসেসত্র প্রমতমিন
অসনক িানুষ প্রসব্ি কসর তসব্ আপনাসক মনয়মিত েীব্াণু নামিত করার পরািিশ ফিওয়া হসচ্ছ।

যরি আর্ার কর্ম ক্ষেক্ষে COVID-19 এর ককস র্াক্ষক?
যমি আপনার কিশসেসত্র COVID-19 এর ফকস োসক তসব্ আপনার ফেট ব্া ফটমরসটামর ফহিে অেমরটি আপনাসক মক করসত হসব্ তা
ব্িসব্। তাসির মনসিশ িাব্িী অনুসরণ করুন।
িানুষেন কিশস্থসি ম রসত পারার আসগ আপনার কিশসেত্রটি সম্পূ ণশভাসব্ পমরষ্কার এব্ং েীব্াণু িুি করা প্রসয়ােন।

শ্ররর্কক্ষির বযরক্তগে আইক্ষের্গুক্ষ া সম্পক্ষকম কী করক্ষবা?
আপনার কিীসির আপনার কিশসেসত্র মনয়মিত েীব্াণু নািক ওয়াইপ ব্যব্হার কসর কিশসেসত্র ব্যব্হৃত ব্যমিগত আইসটিগুসিা মনয়মিত
পমরষ্কার করসত ব্িা উমিৎ।

যরি সবরকছু রবরি হক্ষয় যায় েক্ষব রক আরর্ রনক্ষজর জীবাণু নাশক রনক্ষজই তেরর করক্ষে পারর?
ফিাকান ফেসক ফকনা েীব্াণু নািক সরকারী িান পূ রণ কসর, তাই আপমন োসনন তারা কাে করসব্। তসব্ আপমন মিি এব্ং পামন ব্যব্হার
কসর একটি েীব্াণু নািক সিাধ্ান প্রস্তুত করসত পাসরন। সাসে এটাও মনমিত করুন ফয আপমন রাসায়মনকগুমি সাব্ধ্ানতার সাসে পমরিািনা
কসরসছন কারণ এগুসিা মব্পজ্জনক হসত পাসর।

পররষ্কার করার জনয আর্ার কর্ীক্ষির কী পররযান করা উরিে?
ফব্মিরভাগ পমরমস্থমতসত, আপনার কিশসেত্র পমরষ্কার করার েনয কিীসির প্রমতরোিূিক ফপািাক পরার প্রসয়ােন ফনই। তসব্ প্রারমম্ভক
প্রস্তুমত মহসাসব্ঃ
▪
▪
▪
▪

গ্লাভস নূযনতি প্রসয়ােন
সসেহেনক ব্া মনমিত COVID-19 ফকস দ্বারা প্রভামব্ত ফকানও অঞ্চি পমরষ্কার করা হসি সামেশকযাি িাস্ক ব্যব্হার করা উমিৎ
গাউন এব্ং মিসসপাসেব্ি সু যট প্রসয়ােন হয় না
আপনাসক আপনার কিীসির ব্যমিগত সু রোিূিক সরঞ্জাি সরব্রাহ করসত হসব্ এব্ং কীভাসব্ মনরাপসি এগুসিা ব্যব্হার করসত
হসব্ তা প্রমিেণ মিসত হসব্।
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অ্যারিবযাকক্ষেররয়া পণয রক COVID-19 নাশ করক্ষে পারক্ষব?
অযামন্টব্যাকসটমরয়াি পণযগসিা ব্যাকটিমরয়া িারার েনয ব্ানাসনা করা হসয়সছ। যাইসহাক, COVID-19 ব্যাকটিমরয়া নয় ভাইরাস দ্বারা সৃ ষ্ট,
তাই অযামন্টব্যাকসটমরয়াি পণয প্রসয়ােন হয় না।
হাত পমরষ্কাসরর েনয সাধ্ারণ সাব্ান এব্ং উষ্ণ পামন যসেষ্ট।

আরও ের্য
COVID-19 এব্ং কিশসেসত্র স্বাস্থয এব্ং সু রো সম্পসকশ আরও তসেযর েনয ফস ওয়াকশ অসেমিয়া ওসয়ব্সাইট-এ যান।
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