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আপনি ছয়টি পদক্ষেপ অিুসরণ কক্ষর ছন়িক্ষয় প়ি়া বন্ধ করক্ষে এবং নির়াপদ থ়াকক্ষে প়াক্ষরি 

১. আপনি নক সুস্থ বব়াধ করক্ষছি? 

আপনার লক্ষণগুলল হালকা হললও যলি আপলন অসুস্থ ব াধ কলরন তল  

আপনালক অ শ্যই  াল়িলত থাকলত হল । বকানও ডাক্তার  া শ্বাসকলের 

লিলনলক বযাগালযাগ করুন এ ং পরামশ্শ লনন। তালির  লুন বয আপলন 

একজন এলজড বকযার কমী। সকল এলজড বকযার কমীলির জনয 

COVID-19 পরীক্ষা উপলব্ধ। COVID-19 এর লক্ষণগুলল ঠান্ডা  া ফু্লর 

মলতা হলত পালর এ ং এর মলধয অন্তরু্শ ক্ত থাকলত পালরেঃ 

• জ্বর 

• কালশ্ 

• লনেঃশ্বালসর দু শলতা 

• গলা  যথা 

• মাথা  যাথা 

• গন্ধ বনযার ক্ষমতা হ্রাস 

• স্বাি হ্রাস 

• সলিশ  

• বপশ্ী  যথা 

• সংলযালগ  যথা 

• পাতলা পাযখানা 

•  লম  লম র্া  

• কু্ষধামন্দা 

২. আপনি নক অসুস্থ ব ়াকক্ষদর বথক্ষক দূক্ষর বথক্ষকক্ষছি?  

আপনালক অ শ্যই  াসায থাকলত হল  যলি, ল গত ১৪ লিলন, আপলনেঃ    

• COVID-19 হলযলে এমন কারও সালথ বযাগালযাগ কলরলেন এ ং 

আপনার উপযুক্ত লপলপই পরা লেল না, অথ া 

• ল লিশ্ বথলক লিলরলেন।   

আপনার বকাযালরন্টাইলন  া আলািা থাকা উলিৎ। আপনার লনলযাগকতশ া  া 

মযালনজালরর সালথ বযাগালযাগ করুন। কালজ যাল ন না। আপনার যলি 

লক্ষণগুলল থালক তল  এগুলল হালকা হললও লিলকত্সার পরামশ্শ লনন। 

তালির জানলত লিন আপলন একজন এলজড বকযার কমী।  

৩. আপি়ার ফু্ল টিক়া নক আপ টু বেট? 

আপলন যলি বরলসলডলিযাল এলজড বকযালর কাজ কলরন তল  আপনালক 

অ শ্যই ফু্লর ল রুলে টিকা লিলত হল । আমরা ২০২০ ফু্ল টিকা বিওযার জনয 

বহাম বকযার কমীলির দৃঢ়র্াল  উৎসালহত কলর। 

 

৪) আপনি নক হ়াে ধুক্ষয়ক্ষছি? 

আপনার হাত সা ান এ ং পালন লিলয কমপলক্ষ 20 বসলকলন্ডর জনয বধাযা 

উলিত। যলি আপনার হাত দৃশ্যমানর্াল  মযলা না থালক তল  আপলন 

অযাললকাহল লর্লিক হযান্ড সযালনটাইজার  য হার করলত পালরন। আপনার হাত 

র্ালর্াল  ধুলয বনওযা িরকারেঃ 

• আপলন কাজ শুরু করার আলগ 

• আপলন যত্ন লনলেন এমন  যলক্তর সালথ বযাগালযালগর প্রলতটি পল শর আলগ 

এ ং পলর 

• সম্ভা য দূলিত উপলরর্াগ  া  স্তুর সালথ বযাগালযালগর পলর  

• লিনর্র লনযলমত ল রলতলত  

৫. আপনি নক এক্ষেে বকয়়ার কর্মীক্ষদর েিয COVID-19 

প্রনিেণ বিষ কক্ষরক্ষছি? 

আপনালক সহাযতা করার জনয লনখরিায অনলাইন প্রলশ্ক্ষণ মলডউল রলযলেেঃ 

• COVID-19  ুঝুন  

• লক্ষণ এ ং লিহ্নগুললা সনাক্ত করুন  

• লনলজলক এ ং অনযলির সুরলক্ষত রাখুন  

আপলন প্রলশ্ক্ষণ মলডউলগুললা অনলাইলন খুুঁলজ বপলত পালরনেঃ  
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সংক্রমণ প্রলতলরাধ এ ং লনযন্ত্রণ  য স্থা সম্পলকশ  আপনার লনযলমত লরলেশ্ার 

প্রলশ্ক্ষণ বনওযা উলিৎ।  

৬. আপনি নক ে়াক্ষিি কখি এবং নকভ়াক্ষব 

নপনপই বযবহ়ার করক্ষে হয়?  

আপলন কমশরত থাকা অ স্থায আপনালক সুরলক্ষত রাখলত পালসশানাল বপ্রালটলির্ 

ইক্যযইপলমন্ট (লপলপই) গুরুত্বপূণশ। 

লপলপই  য হালরর জনয আপনালক আপনার বেট এ ং বটলরলটালর লনলিশ শ্না 

অনুসরণ করলত হল ।  

আপনার লপলপই পরা উলিৎ যখন আপলন এমন কারও যত্ন লনলেনেঃ 

• যার COVID-19 এর একটি লনলিত  া সলন্দহজনক বকস রলযলে এমন 

কারও  

• লযলন বকাযারালন্টলন আলেন  

 যলক্তর ঘর  া  াল়িলত প্রল লশ্র আলগ লপলপই লাগান। অলনলিত হলল আপনার 

লনলযাগকতশ া  া মযালনজালরর সালথ কথা  লুন। লপলপই লর্লডওটি বিখুন এ ং 

health.gov.au বত COVID-19 লরলসালসশর অধীলন এলজড বকযালর লপলপই 

 য হালরর জনয বফ্লািাটশ টি প়িুন। 

ছন়িক্ষয় প়ি়া বন্ধ করক্ষে ছয়টি পদক্ষেপ 
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