শিল্প-কারখানায় ককাশিড -১৯ শনয়ন্ত্রণের ককৌিল
অগ্রাশিকার শিশিণে কশিড -১৯ শনয়ন্ত্রণের ককৌিলগুশল কী?
একসাণে কাণের িূশিকা কী ো বু ঝুন
একেন কিম চারী কী করণে পাণরন
৬ ফু ট দূরত্ব বজায় রাখু ন
স্ব-মূ লযায়ন করুন, করাগের উপশিশত থাকগল
বাশ়িগত থাকুন
অনু িীলন করুন

প্রশেণরাি/ শনরসন অনু িীলন
সািাশেক দূরত্ব অনু িীলন করুন
COVID-19-এর লক্ষেগুশল
পরীক্ষা করুন
ঘন ঘন হাে কিাওয়া

পশরধান করুন, প্রশতিাপন করুন,
এবং অশবরত সামাশজক দূরত্ব বজায় রাখু ন

িু খিণ্ডল কেণক রাখু ন

পশরহার করুন

িু খিণ্ডল স্পিম করা পশরহার
করুন
প্রায়িই স্পিম করা পৃ ষ্ঠসিূ হ
পশরষ্কার এবং েীবােু িুক্ত করুন

প্রায়িই স্পিশ করা পৃ ষ্ঠসমূ হ এবং অনযানয উচ্চ
ঝুুঁ শকপূ ণশ িানসমূ হ শনয়শমত পশরষ্কার এবং
জীবাণু মুি করুন

একেন িাশলক কী করণে পাণরন
শিশিত করুন, ককৌিল বাস্তবায়ন করুন,
যাচাই করুন, উদাহরণ কহান
শনয়শমত প্রশ্নাবলী পরীিা করুন,
তাপমাত্রা শবগবচনা করুন
শিশিত করুন, সরবরাহ করুন,
বযবহার যাচাই করুন, উদাহরণ কহান
শিশিত করুন, সরবরাহ করুন, বযবহার যাচাই
করুন, উদাহরণ কহান, সামাশজক দূরত্বগক
িশিিালী করুন
শিশিত করুন, িশিিালী করুন, উদাহরণ কহান,
শপশপই সরবরাহ করুন এবং যাচাইকৃত এসওশপ
শদন, প্রশিিণ শদন, এবং যাচাই করুন

ইশতবাচক COVID-19 কিগত্র িানীয়
ইশতবাচক COVID-19 কিগত্র িানীয় হটস্পট
সিাণে ছশ়িণয় প়িা কিাণনা
হটস্পট সম্পগকশ সগচতন থাকুন, কাগজর
সম্পগকশ সগচতন থাকুন, কাগজর বাইগর শনরসন
বাইগর শনরসন অভ্যাস অনু িীলন করুন ।
পদ্ধশতগুশলগক উৎসাশহত করুন
০
*কশিড -19 উপসর্ম : তাপমাত্রা ১০০.৪ ফাগরনহাইট এর উপগর, কাশি, শ্বাসকগে অসু শবধা, স্বাদ এবং েন্ধ কগম যাওয়া, িরীর ঠান্ডা হগয় যাওয়া ।
†এটি আপনার প্রশতশষ্ঠত সযাশনগটিন কপ্রাগ্রাম প্রশতিাপন কগর না।
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