COVID-19 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
(ক োভিড -১৯ প্রোয়শই জিজ্ঞোভিত প্রশ্নিমূহ (FAQS)

FOOD SAFETY (খোদ্য িুরক্ষো)
1) Is there any possibility of transmitting the virus through consumption of contaminated
food?
There is no evidence that COVID-19 is transmitted through food. The virus that causes
COVID-19 is not stable outside of its host and is susceptible to environmental factors like
low pH, similar to the acidic environment of the stomach.

১)দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যণম ভাইরাস সংক্রমে হওয়ার ক ানও সম্ভাবনা আণে ষ ?
উত্তরঃ খাবাণরর

মাধ্যণম ক াষভড-১৯ ভাইরাণস আক্রান্ত হওয়ার ক ান প্রমােণনই। ারন ক াষভড-১৯ ভাইরাসটি তার
কহাণের বাইণর ষিষতশীল নয় এবং পা িলীর অম্লীয় পষরণবণশর মণতা ম pH পষরণবণশ বাাঁচণত সক্ষম নয়।
2)

Is it safe to consume meat, fruit and vegetables if they have been handled by someone
who has COVID-19?
COVID-19 is primarily transmitted through respiratory droplets and there is no evidence of
COVID-19 transmission through meat, fruit, vegetables or any other type of food.
However, you should always follow food safety practices and use COVID-19 mitigation
strategies. If you are sick with COVID-19 or any other illness you should NOT handle or
prepare food for others.
• All meat should be cooked properly to the appropriate safe minimum
temperature. Avoid cross-contamination by keeping raw meat as well as any
kitchen utensils or cutting boards that have come into contact with raw meat
separate from vegetables and fruit.
• Vegetables and fruits that are eaten raw should be rinsed well with cold running
water. If the fresh vegetable or fruit has a firm surface, such as a carrot, you can
scrub the surface with a brush that is only used to for scrubbing fruits and
vegetables that you will consume raw or uncooked.

Remember to wear a mask while going to the market, try to maintain physical or social distance from
others, and wash your hands for 20 seconds with soap after returning from the market, before you
begin to prepare food, after you handle raw ingredients like raw meat, and again before you eat.

২) ক াষভড-১৯ ভাইরাণস আক্রান্ত বযাষি যষি মাংস, ফল এবং শা সব্জী সরবরাহ ণর থাণ ন তণব কসই মাংস, ফল
এবং শা সব্জী খাওয়া ষনরাপি ষ না?

উত্তরঃক াষভড-১৯ভাইরাসটি মূ লত শ্বাস প্রশ্বাণসর কফাাঁটাগুষলর মাধ্যণম সংক্রাষমত হয় এবং মাংস, ফল, শা সব্জী বা
অনয ক ানও ধ্রণের খাবাণরর মাধ্যণম এই ভাইরাসটির সংক্রমণের ক ানও প্রমাে কনই। তণব সববিা খািয সু রক্ষা
অনু শীলনগুষল অনু সরে রা উষচত এবং ক াষভড-১৯ভাইরাসটির প্রশমন ক ৌশল বযবহার রা উষচত। আপষন যষি
ক াষভড-১৯ভাইরাস বা অনয ক ানও অসু িতায় অসু ি হন তণব আপনার অণনযর জনয খাবার পষরণবশন রা বা প্রস্তুত
রা উষচত নয়।
• স ল মাংস যথাযথ নূ যনতম ষনরাপি তাপমাত্রায় সঠি ভাণব রান্না রা উষচত। রান্নাঘণর াাঁচা মাংস, শা সবষজ এবং
ফলমূ ল সবসময় পৃ থ পাণত্র রাখু ন এবং াাঁচা মাংণসর সংস্পণশব আসা াটিং কবাণডব সরাসষর শা সবষজ এবং ফলমূ ল
াটা কথণ ষবরত থাকুন। ক ননা এণত ক্রস-দূিে হয়।
• াাঁচাশা সবষজ এবং ফলমূ ল কযগুষল াাঁচা খাওয়া হয় তা ঠান্ডা প্রবাষহত পাষনণত ভালভাণব ধ্ু ণয় কফলণত হণব। কয
স ল তাজা শা সবষজ বা ফণলর মজবু তপৃ ষ্ঠণিশ থাণ কযমন এ টি গাজর, তণব ফল এবং শা সষব্জ স্ক্রাষবংণয়র
জনয বযবহৃত ব্রাশ ষিণয় পৃ ষ্ঠটি স্ক্রাব রণত পাণরন এবংতারপর গাজরটি াাঁচা বা রান্না ণর গ্রহে রা যাণব।
• বাজাণর যাওয়ার সময় মাস্ক পরণত ভুলণবন না, অণনযর কথণ শারীষর বা সামাষজ দূরত্ব বজায় রাখার কচষ্টা রুন
এবং বাজার কথণ ষফণর আসার পণর ২০ কসণ ণন্ডর জনয হাত ধ্ু ণয় ষনন, খাবার প্রস্তুত শুরু রার আণগ, াাঁচা খািয
কযমন মাংস হযাণন্ডল রার পণর, এবং খাওয়ার আণগ অবশযই হাত ধ্ু ণত হণব।
3) How safe is the food to be consumed from the production line, if the worker in the food
production line is infected form COVID-19?
There is no evidence that COVID-19 is transmitted through food. The virus that causes
COVID-19 is very unstable outside of the human host and because of this there is a very
low risk of spreading COVID-19 through food or food packaging. The food on the
production line is not considered a vehicle of transmission of COVID-19 even if the person
working on the production line develops COVID-19; the food on the production line does
not have to be discarded or treated in any way.

৩)খািয উৎপািণনর লাইন মী যষি ক াষভড-১৯ ভাইরাণস আক্রান্ত হয় তণব উৎপািন লাইন কথণ খািয গ্রহে রা
তটা ষনরাপি ?
উত্তরঃখাবাণরর মাধ্যণম ক াষভড-১৯ ভাইরাণস সংক্রাষমত হওয়ার ক ানও প্রমাে কনই। ক াষভড-১৯ ভাইরাসটি মানব
কহাণের বাইণর খু বই অষিষতশীল এবং এ ারণেই খািয বা খািয পযাণ ষজংণয়র মাধ্যণম ক াষভড-১৯ েষ়িণয় প়িার ঝুাঁ ষ
খু ব ম থাণ । তাই কপ্রাডা শন লাইণন থা া খাবারটি ক াষভড-১৯ সংক্রমণের বাহন ষহসাণব ষবণবষচত হয় না। এমনষ
যষি কপ্রাডা শন লাইণন াজ রা বযষি ক াষভড-১৯ ভাইরাণস আক্রান্তও হয়; তাহণলও উৎপািন লাইণন থা া খাবার
গুষল ক ানওভাণবই কফণল কিওয়া বা অনযভাণব জীবানু মুি রণত হণব না।

4) How should fresh vegetables directly brought home from the market be cleaned before
being consumed during the COVID-19 pandemic?
There is no evidence that COVID-19 is spread through food. However, an important food
safety practice, which should always be used, is to clean all green and fresh vegetables by
rinsing them with cold running water before you plan to eat or cook them. When you
return home from the market, you should wash your hands for 20 seconds using soap and
water and refrigerate what you purchased.
• Do not use soap, sanitizers, disinfectants or acids to wash produce because
residues can remain on the produce and make you sick.
• Do not mix cleaners, sanitizers, disinfectants, acids or any other chemicals to wash
produce or for any other purpose as this can generate toxic compounds that can
cause serious health issues.

৪)ক াষভড-১৯ মহামারীর সমণয় বাজার কথণ সরাসষর ঘণর আনা তাজা শা সবষজ ষ গ্রহণের আণগ পষরষ্কার রা
উষচত?
উত্তরঃ খাবাণরর মাধ্যণম ক াষভড-১৯ েষ়িণয় পণ়িণে এমন ক ান প্রমাে কনই। তণব, খািয সু রক্ষার এ টি গুরুত্বপূ েব
অনু শীলন, যা সববিা বযবহার রা উষচত, তা হল রান্নার পষর ল্পনা রার আণগ সবু জ এবং তাজা শা সষব্জ গুষল ঠান্ডা
প্রবাষহত পাষন ষিণয় ধ্ু ণয় পষরষ্কার রা। অবশযই বাজার কথণ বাষ়ি ষফণর সাবান এবং পাষন বযবহার ণর ২০ণসণ ণন্ডর
জনয হাত ধ্ু ণত হণব এবং ক্রয় ৃ ত খািযদ্রবযগুষল ষিণজ করণখ ষিণত হণব।
• তাজা শা সষব্জগুষল কধ্ায়ার জনয সাবান, সযাষনটাইজার, জীবােু নাশ বা অযাষসড বযবহার রণবন না ারে
এণত বযবহৃত সাবান, সযাষনটাইজার, জীবােু নাশ বা অযাষসণডর অবষশষ্টাংশ তাজা শা সষব্জ গুষলণত কলণগ
থা ণত পাণর এবং যা আপনাণ অসু ি রণত পাণর।
• তাজা শা সষব্জগুষল কধ্ায়ার জনয বা অনয ক ান উণেণশয ষিনার, সযাষনটাইজার, জীবােু নাশ , অযাষসড বা
অনযণ ান রাসায়ষন ষমষিত রণবন না ারে ষমিণনর ফণল ষবিাি কযৌষগ পিাথব ততষর হণত পাণর এবং যা
মারাত্ম স্বািযঝুাঁ ষ সৃ ষষ্ট রণত পাণর।

5) Can the virus that causes COVID-19 live on the surface of foods (including fruits and
vegetables, frozen foods, pre-packaged foods)?
Currently there is no evidence of food or food packaging being associated with transmission of COVID19, according to the FDA, CDC, and European Food Safety Agency (EFSA). The virus that causes COVID-19
does not have a protective protein coat which makes it very unstable outside of the human host.
Because of poor survivability of this virus on surfaces, there is likely a very low risk of spreading the virus
from food products or packaging. Unlike the virus that causes COVID-19, all known foodborne viruses

(i.e. Norovirus, Hepatitis A) have a protective protein coat that allows them to survive on food, food
packaging, and in the environment for extended periods of time.
৫) ক

াষভড-১৯ ভাইরাসটি ষ খাবাণরর পৃ ষ্ঠণিণশ (ফল এবং শা সষব্জ ,ষহমাষয়ত খাবার, প্রা -পযাণ জ যু ি খাবার সহ)

কবাঁণচ থা ণত পাণর ?
উত্তরঃ এফষডএ, ষসষডষস, এবংইউণরাপীয় ফু ড কসফটি এণজষি (ইএফএসএ) অনু সাণর বতব মাণন খািয বা খািয
পযাণ ষজংণয়র মাধ্যণম ক াষভড-১৯ সংক্রমণের ক ানও প্রমাে কনই। ক াষভড-১৯ ভাইরাসটির প্রষতরক্ষামূ ল কপ্রাটিন
ক াট কনই, তাই এটি মানব কহাণের বাইণর খু ব কবশী ষিষতশীল নয়। খািয পৃ ষ্ঠ কিণশ ভাইরাসটি দুববলভাণব কবাঁণচ থা ার
ারণে, খািয পেয বা পযাণ ষজং কথণ ভাইরাসটি েষ়িণয় যাওয়ার ঝুাঁ ষ খু ব ম। ারে ক াষভড-১৯ ভাইরাণসর ষবপরীণত,
সমস্ত পষরষচত খািয বাষহত ভাইরাস (অথবাৎ কনাণরাভাইরাস,কহপাটাইটিসএ-ভাইরাস) গুষলর এ টি প্রষতরক্ষামূ ল কপ্রাটিন
ক াট রণয়ণে যা তাণিরণ খাণিয, খািয পযাণ ষজংণয় এবং অনযানয পষরণবণশ িীঘব সময় ধ্ণর কবাঁ ণচ থা ণত সাহাযয ণর।

6) Can eating ginger and garlic help to prevent COVID-19?
Only approved, scientifically validated vaccines are able to help prevent COVID-19. There
is no evidence that eating ginger and garlic has protected people from becoming infected
with COVID-19.
• Vaccines are currently being approved and administered in parts of the world.
However, even with the start of vaccinations, it is important to continue wearing a
face covering, maintaining social or physical distancing, frequently washing your
hands with soap and water and avoiding crowds.

৬) আিা ও রসু ন খাওয়া ষ ক াষভড -১৯ প্রষতণরাণধ্ সাহাযয ণর?
উত্তরঃ ক বল অনু ণমাষিত, তবজ্ঞাষন ভাণব তবধ্তাযু ি ভযা ষসনগুষল ক াষভড-১৯ প্রষতণরাণধ্ সহায়াতা রণত সক্ষম।
আিা এবং রসু ন খাওয়ার ফণল মানু ি ক াষভড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার হাত কথণ রক্ষা কপণয়ণে এমন ক ান প্রমাে কনই।
ভযা ষসনগুষল বতব মাণন ষবণশ্বর ষবষভন্ন অংণশ অনু ণমাষিত এবং কিওয়া হণে । যাই কহা , টি া শুরু রার পণরও, মাস্ক
পণর বাইণর যাওয়া, সামাষজ বা শারীষর দূরত্ব বজায় রাখা, ঘন ঘন সাবান এবং পাষন ষিণয় হাত কধ্ায়া এবং ষভ়ি এষ়িণয়
চলা অবযাহত রাখা জরুরী।
7) How long does the virus survive on different surfaces in food preparation areas?
There is no evidence that COVID-19 is transmitted through food or food packaging.
COVID-19 is highly unstable outside of its host and the number of infectious viral particles

is reduced at a fast rate as soon as it exits the host. Reduction rates of the virus are
dependent on the type of surface. For example, a recent study
(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973) showed that the number of viable
virus particles on cardboard are reduced by half every 3 hours. Because of this fast rate of
inactivation, there is likely a very low risk of spread from food products or packaging,
especially when these products are shipped over a period of days or weeks. Transmission
of COVID-19 occurs mainly from person-to-person through respiratory droplets and less
likely through contaminated surfaces.

৭) খািয প্রস্তুত ারী প্রষতষ্ঠাণনর ষবষভন্ন পৃ ষ্ঠণিণশ ভাইরাস তক্ষে কবাঁণচ থাণ ?
উত্তরঃ খাবার বা খািয পযাণ ষজংণয়র মাধ্যণম ক াষভড-১৯ সংক্রমষেত হওয়ার ক ান প্রমাে কনই। ক াষভড-১৯ তার
কহাণের বাইণর অতযন্ত অষির এবং সংক্রাম ভাইরাল োর সংখযা কহাে কথণ কবর হওয়ার সাণথ সাণথ দ্রুতহাণর হ্রাস
পায়। ভাইরাস হ্রাণসর হার পৃ ণষ্ঠর ধ্রণের উপর ষনভব রশীল। উিাহরেস্বরূপ, সাম্প্রষত
(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973) কিষখণয়ণে কয
ভাইরাস োর সংখযা প্রষত ৩ ঘন্টায় অন্তত অণধ্ব

এ টি গণবিো

াডব কবাণডব কট সই

ণম যায়। ষনষিয়তার এই দ্রুত হাণরর ারণে, সম্ভবত খািযপেয গুষল

বা পযাণ ষজং কথণ েষ়িণয় যাওয়ার ঝুাঁ ষ খু ব ম, ষবণশিত যখন এই পেযগুষল ণয় ষিন বা সপ্তাণহর মণধ্য সরবরাহ
রা হয়। ক াষভড-১৯ সংক্রমে প্রধ্ানত শ্বাস প্রশ্বাণসর মাধ্যণম বযষি কথণ বযষিণত সংক্রাষমত হয় এবং দূষিত পৃ ষ্ঠণিণশর
মাধ্যণম ম কিখা যায়।
What precautions should consumers take in grocery stores?
Consumers should wear a face covering and maintain a safe physical distance from all other shoppers
and staff while queuing before entering the store and while shopping in the store. If a trolley or basket is
used while shopping, sanitize the handle before and after use. Hands should be sanitized before
entering the store.

৮) গ্রাহ ণির মু ষি কিা াণন ী সাবধ্ানতা অবলম্বন রা উষচত ?
উত্তরঃ কভািাণির মু ণখ মাস্ক পরণত হণব এবং কিা াণন প্রণবণশর আণগ, কিা াণন ক না াটা রার সময়, এবং লাইণন
িাাঁ়িাণনার সময় অনয কক্রতাণির এবং কিা াণনর মীণির াে কথণ ষনরাপি শারীষর দূরত্ব বজায় রাখণত হণব। ক না াটা
রার সময় যষি ক ানও ট্রষল বা ঝু ষ়ি বযবহার রা হয় তণব তা বযবহাণরর আণগ এবং পণর ট্রষল বা ঝু ষ়ির হযাণন্ডলটি
সযাষনটাইজ রণত হণব। কিা াণন প্রণবণশর আণগ হাত সযাষনটাইজ রা আবশয ।

9) How safe is food or groceries delivered to your home?
Food and groceries delivered to you directly are safe, if the provider follows good personal and food
hygiene practices and you follow some of these COVID-19 prevention strategies:

•
•
•

•

Avoid person-to-person interactions.
Let the person making the delivery leave the food at the doorstep. Wait until the
delivery person is at a proper physical distance before picking up the food.
Remove the food from the takeout bag/package/container and dispose of or
recycle them appropriately. Wash your hands for 20 seconds with soap and water.
It is also prudent to wipe counters and other surfaces where you unpacked the
food.
Wash your hands frequently before handling food, while preparing food, and
before serving and consuming food.

৯) বাষ়িণত সরাসষর মু ষি কিা ান কথণ খাবার বা খািযপনয সরবরাহ রা তটা ষনরাপি ?
উত্তরঃ সরাসষর মু ষি কিা ান কথণ খাবার বা খািযপনয বাষ়িণত সরবরাহ রা ষনরাপি, যষি সরবরাহ ারী বযষিগত
স্বািযষবষধ্ এবং খািযসু রক্ষা অনু শীলনগুষল অনু সরে ণর এবং কক্রতা ষনম্নষলষখত ক াষভড-১৯ প্রষতণরাধ্ ক ৌশলগুষল
অনু সরে ণরন:
• বযষি-বযষি থাবাতব া এষ়িণয় চলু ন।
• ষবতরে ারী বযষিণ খাবারটি কিারণগা়িায় করণখ ষিণত বলু ন। খাবারটি কনওয়ার আণগ কডষলভাষর ৃ ত বযষি
যথাযথ শারীষর দূরণত্ব না আসা পযবন্ত অণপক্ষা রুন।
• কট -আউট বযাগ / পযাণ জ / কথণ খাবারটি সষরণয় কফলু ন এবং খাষল কট -আউট বযাগ / পযাণ জ গুষল
যথাযথ ভাণব ষনষ্পষি বা পু নববযবহার রুন। হাত সাবান এবং পাষন ষিণয় ২০ কসণ ণন্ডর জনয ধ্ু ণয় কফলু ন।
াউন্টার এবং অনযানয পৃ ষ্ঠণিশ মু ণে কফলা বু ষিমাণনর াজ কযখাণন খাবারটি বযগ কথণ কবর রা হণয়ণে।
• খাবার ধ্রার আণগ, খাবার প্রস্তুত রার সময়, খাবার পষরণবশন রার এবং খাবার গ্রহণের আণগ হাত ধ্ু ণত হণব।
10) Will heat from cooking kill the coronavirus?
Scientific reports are indicating that standard pasteurization at 63⁰ C for 30 min is
sufficient to inactivate SARS-CoV and MERS-CoV, both similar to SARS-CoV-2 (the virus
that causes COVID-19). As recommended for good hygiene practice, foods should be
cooked to their safe minimum temperatures.

১০) রান্নার উিাপ ষ

ণরানা-১৯ ভাইরাসণ কমণর কফলণব ?

উত্তরঃ তবজ্ঞাষন প্রষতণবিন গুষল ইষিত ষিণে কয ৩০ষমষনণটর জনয ৬৩⁰ ষডষগ্র কসষন্টণগ্রড তাপমাত্রা সারস-ক াভ ও
এমইআরএস-ক াভণ ষনষিয় রার জনয যণথষ্ট, উভয়ই সারস-ক াভ-২ (ভাইরাস যার ফণল ক াষভড-১৯ হয়) এর
মণতা। ভালস্বািয ষবষধ্ অনু শীলণনর প্রস্তাব অনু যায়ী, খাবারগুষলণ তাণির নূ যনতম ষনরাপি তাপমাত্রায় রান্না রা উষচত ।

COVID-19 PREVENTION AND MITIGATION PRACTICES
(ক োভিড -১৯ প্রভতররোধ এবং প্রশমন পদ্ধভত)
1) What are the specific precautions food workers need to take?
Physical distancing, wearing face coverings, good personal hygiene with frequent hand
washing, and application of general food hygiene measures are the most important
precautions food workers should adopt. Physical distancing and wearing face coverings
are very important to help slow the spread of coronavirus. This is achieved by minimizing
contact between potentially infected individuals and healthy individuals as well as
blocking respiratory droplets that spread COVID-19. Frequent hand washing with soap and
water and use of alcohol based hand sanitizers are also important in reducing the risk of
transmission. Finally, food workers who are sick should stay home to protect their coworkers.

1) খািয মীণির ী ী সাবধ্ানতা অবলম্বন রা উষচত ?
উত্তরঃ শারীষর দূরত্ব বজায় রাখা, মু ণখ মাস্ক পরা, ঘন ঘন হাত কধ্াওয়ার সাণথ ভাল স্বািযষবষধ্ অনু শীলন এবং
সাধ্ারে খািয সু রক্ষা বযবিাগুষল প্রণয়াণগ খািয মীণির সত ব তা অবলম্বন রা উষচত । শারীষর দূরত্ব এবং মু ণখ
মাস্কপরা, ণরানা ভাইরাণসর ষবস্তারণ প্রশমন রণত সহায়তা রার জনয খু ব গুরুত্বপূ েব। এটি সংক্রাষমত বযষি
এবং স্বািয র বযষিণির মণধ্য কযাগাণযাগণ হ্রাস রার পাশাপাষশ শ্বাস ণষ্টর কবাাঁটাগুষলণ ব্ল হণত রক্ষা ণর
যা ক াষভড-১৯ ে়িায় । সাবান এবং পাষন ষিণয় ঘন ঘন হাত কধ্ায়া এবং অযালণ াহল ষভষি হযান্ড সযাষনটাইজাণরর
বযাবহার সংক্রমে হওয়ার ঝুাঁ ষ
মাণত গুরুত্বপূ েব অবিান রাণখ। সবণশণি, অসু ি খািয িষম ণির তাণির
সহ মীণির রক্ষার জনয বাষ়িণত থা ণত হণব।

2) What are the orders of strategies to prevent transmission of COVID-19 in food
production?
Strategies of preventing transmission of COVID-19 are listed in the order of importance
below.
i. Get a COVID-9 Vaccine (when the vaccine becomes available to you)
ii. Practice Social/Physical Distancing
iii. Wear Face Coverings
iv. Screen for COVID-19 Symptoms
v. Frequently Wash Your Hands
vi. Avoid Touching Your Face
vii. Clean and Disinfect Frequently Touched Surfaces
viii. Minimize community spread

২) খািয উৎপািণন ক াষভড-১৯ সংক্রমে করাধ্ রার গুরুত্বপূ েব ক ৌশলগুষল ী ী?
ক াষভড-১৯ সংক্রমে করাধ্ রার ক ৌশলগুষল ষনণম্ন গুরুণত্বর ক্রমানু সাণর তাষল াভুি রা হণয়ণে।
I. এ টি ক াষভড-১৯ ভযা ষসনগ্রহন রুন (যখন ভযা ষসনটি সহজলভয হণব)
II.সামাষজ / শারীষর দূরত্ব অনু শীলন রুন
III.মু ণখ মাস্ক পরুন
IV.ক াষভড-১৯ লক্ষেগুষলর ষিণ নজর রাখু ন।
V.ঘন ঘন হাত ধ্ু ণয় ষনন
VI.মু খমন্ডল স্পশব রা এষ়িণয় চলু ন
VII.প্রায়শই স্পশব রা পৃ ষ্ঠণিশগুষল জীবােু নাশ ষিণয় পষরষ্কার রুন।
VIII.জনসমাণজ ষবস্তারণরাধ্ রুন

3) How can food businesses keep employees safe?
The main priority is to help prevent the spread of the virus in the food facility and the
community. Several key measures are required including educating staff on the virus and
how to protect themselves and others, reinforcing protocols such as physical distancing,
hand washing, and screening employees for COVID-19 symptoms before they enter the
facility. It may be necessary to improve security measures with delivery persons or
customers by having them stay in their vehicles when they come to the facility instead of
entering it and sanitizing their hands when handing out documents and other materials.
Other measures may include upgrading cleaning and sanitation measures, and disinfecting
high-touch point surfaces.

৩) ীভাণব খািয বযবসায় মবচারীণির ষনরাপি রাখা যায়?

উত্তরঃ খাবাণরর কিা াণনর প্রধ্ান অগ্রাষধ্ ার হ'ল সম্প্রিাণয়র মণধ্য ভাইরাণসর ষবস্তার করাধ্ রা। ভাইরাসটি কথণ
ীভাণব ষনণজণ এবং অনযণির সু রক্ষা কিওয়া যায় এ বযাপাণর মীণির প্রষশক্ষে কিওয়া। মীণির শারীষর দূরত্ব,
হাত কধ্ায়া এবং াণজ প্রণবণশর আণগ ক াষভড -১৯ ষস্ক্রষনং রার ষবিণয় কজার কিওয়া সহ কবশ ণয় টি মূ ল
পিণক্ষণপর বাস্তবায়ন রা। কডষলভাষর বযষি বা গ্রাহ রা ডকুণমন্টস অনযানয সামগ্রী সরবরাহ ও গ্রহন রার আণগ
এবং পণর উভয়ই হাত সযাষনটাইজ রার মত উন্নত সু রক্ষা বযবিা বাস্তবায়ন রা এবং অনযানয পিণক্ষণপর মণধ্য
পষরষ্কার এবং সযাষনণটশন বযবিা আপণগ্রড রা এবং প্রায়শই স্পশব রা পৃ ষ্ঠণিশগুষল জীবােু নাশ ষিণয় পষরষ্কার
রা অন্তভুবি থা ণত পাণর।

4) Are ‘homemade’ cloth face coverings effective?
Studies have shown that efficacy of cloth face coverings can vary by design, the material
used, and even the brand of the material used.
• Face coverings should have at least two layers or more of breathable fabric, cover
both your nose and mouth, fit against your face with no side-gaps, and have a
nose wire.
• Reusable face coverings should be laundered daily or whenever they become wet,
sticky, or visibly soiled.
• Face shields are not a replacement for wearing cloth face coverings.
Remember that cloth face coverings may reduce the spread of virus from the wearer to
others, and are most effective combined with practicing social distancing of at least 6 feet,
frequent hand-washing with soap for 20 seconds, and not touching your face. Also,
someone who has COVID-19 symptoms should stay home. Wearing a cloth face covering
does not allow a symptomatic individual to continue working or venturing out.

৪) 'বাষ়িণত ততষর' াপণ়ির মাস্কগুষল ী াযব র ?
উত্তরঃ গণবিো অধ্যায়ন গুষল কিষখণয়ণে কয াপণ়ির মাস্কগুষলর াযব াষরতা উহার ন শা, বযবহৃত উপািান এবং
বযবহৃত সামগ্রীর ব্রযাণন্ডর ারণন পৃ থ হণত পাণর।
• মু ণখর মাস্ক গুষলণত মপণক্ষ দুটি স্তর বা আরও কবষশ স্তর থা ণত পাণর যষি শ্বাস-প্রশ্বাণসর সমসযা না হয়।
না এবংমু খ উভয়টি কেণ রাখণত হণব তাই, মাস্কগুষল মু ণখর সাণথ এমনভাণব ষফট হণত হণব যাণত ক ান
পাশ্বব-ফাাঁ না থাণ ।
• পু নঃবযবহার কযাগয মু ণখর মাস্কগুষল প্রষতষিন বা যখনই কভজা, ষেষ বা দৃশযমান নষ্ট মণন হণব তখনই ধ্ু ণয়
শুষ ণয় আবার বযাবহার রা যাণব ।
• মু ণখর োল খনই মু ণখর মাণস্কর প্রষতিাপন হণত পাণর না।

মণন রাখণবন কয মু ণখরমাস্ক প়িণল এটি মাস্ক পরা বযাষি কথণ অণনযর মণধ্য ভাইরাণসর ষবস্তার মাণত পাণর। ষ ন্তু এর
সংণগ এ ণত্র মপণক্ষ ৬ফু ট সামাষজ দূরত্ব অনু শীলন, ২০ কসণ ণন্ডর জনয সাবান ষিণয় ঘন ঘন হাত কধ্াওয়া এবং
মু খমন্ডল স্পশব না রা সবণচণয় াযব র পন্থা । এো়িাও, যার ক াষভড-১৯ উপসগব রণয়ণে তার বাষ়িণত থা া উষচত।
াপণ়ির মাস্কপরা ক ানও ক াষভড-১৯ উপসগবযুি বযষিণ াজ চাষলণয় বা কবষরণয় যাওয়ার অনু মষত কিয় না।
CLEANING AND DISINFECTING SURFACES
(পৃষ্ঠতল পভরস্কোর এবং িীবোণুনোশ
রো)
1) Can COVID-19 be transmitted through contaminated surfaces? How long is it viable on
surfaces?
Contaminated surfaces do not represent a high risk.
• The virus is very unstable outside of the host.
• Surfaces are rarely contaminated and when surfaces are contaminated the
number of viruses that are part of the contamination are very low.
• The transfer rates of the virus from contaminated surfaces to hands and face are
very low (see below).
As mentioned above, COVID-19 is highly unstable outside of its host and the number of
infectious viral particles is reduced at a fast rate as soon as it exits the host. Results of a
recent study indicate that the reduction rates of COVID-19 on different surfaces are
similar to that of the coronavirus SARS. The observed reduction rates, measured in halflife (time needed to reduce the number of active viral particles by half), were dependent
on the type of surface. The longest observed half-life of COVID-19 was on plastic surfaces
7 hours, followed by stainless steel 5.5 hours. COVID-19 was much less stable on
cardboard (3 hours) and copper (1 hour).

১) ক াষভড-১৯ ভাইরাসটি ষ দূষিত পৃ ষ্ঠণিণশর মাধ্যণম ে়িাণত পাণর? এটি তক্ষে পৃ ষ্ঠণিণশ াযব র ?
উত্তরঃ দূষিত পৃ ষ্ঠণিশ গুষল উচ্চ ঝুাঁ ষ র প্রষতষনষধ্ত্ব ণর না।
• কহাণের বাইণর ভাইরাস খু ব অষির।
• সামণনর পৃ ষ্ঠণিশ গুষল খু ব মই দূষিত হয় এবং যখন পৃ ষ্ঠণিশ গুষল দূষিত হয় তখন দূিণের অংণশ থা া
ভাইরাস গুষলর সংখযা খু ব ম থাণ ।
• দূষিত পৃ ষ্ঠণিশ গুষল কথণ হাত এবং মু ণখর ষিণ ভাইরাণসর িানান্তর হার খু ব ম (নীণচ কিখু ন) ।
উপণর উষিষখত ষহসাণব, ক াষভড-১৯ ভাইরাসটি তার কহাণের বাইণর অতযন্ত অষিষতশীল এবং সংক্রাম ভাইরাল
োর সংখযা কহাে কথণ কবর হওয়ার সাণথ সাণথ দ্রুত হাণর হ্রাস পায়। সাম্প্রষত গণবিোর ফলাফলগুষল ইষিত
কিয় কয ষবষভন্ন পৃ ষ্ঠণিণশ ক াষভড-১৯ ভাইরাসটির হ্রাণসর হার ণরানা ভাইরাস সারণসর সমান। ভাইরাণসর
অধ্বজীবন হ্রাণসর হার পযবণবক্ষে (সষক্রয় ভাইরাল োগুষলর সংখযা অণধ্ব মাণত প্রণয়াজনীয় সময়) ষববরে কিখায়
কয উহা পৃ ষ্ঠণিণশর ধ্রণের উপর ষনভব রশীল। ক াষভড-১৯ ভাইরাসটির িীঘবতম অধ্ব-জীবন পযবণবক্ষে রা হণয়ষেল

প্লাষেণ র পৃ ষ্ঠণিণশ ৭ ঘন্টা, তারপণর কেইনণলসষেল পৃ ষ্ঠণিণশ ৫.৫ ঘন্টা। ক াষভড-১৯ ভাইরাসটি াডবণবাণডবর
পৃ ষ্ঠণিণশ (৩ঘন্টা) এবং তামার পৃ ষ্ঠণিণশ (১ ঘন্টা), অণন ম ষিষতশীল ষেল।
2) Is the practice of using a hand sanitizer effective in preventing COVID-19?
Yes, sanitizer is effective at inactivating the virus that causes COVID-19, but it is
recommended to use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.
For hand hygiene, the best practice is to wash your hands frequently with soap and water
for a minimum of 20 seconds and use hand sanitizer if you do not have access to a
handwashing facility.

২) হযান্ড সযাষনটাইজার বযবহাণরর অনু শীলনটি ষ ক াষভড-১৯ ভাইরাস প্রষতণরাণধ্ াযব র ?
উত্তরঃ হযাাঁ, হযান্ড সযাষনটাইজার ক াষভড-১৯ ভাইরাস ষনষিয় রণত াযব র, তণব এটি অযালণ াহল ষভষি হযান্ড
সযাষনটাইজার হণত হণব কযখাণন মপণক্ষ ৭০% অযালণ াহল থাণ । হাণতর স্বাণিযর জনয, সণববািম অনু শীলন হ'ল
সববষনম্ন ২০ণসণ ণন্ডর জনয সাবান এবং পাষন ষিণয় হাত কধ্ায়া এবং হযান্ড ওয়াষশংণয়র সু ষবধ্া না থা ণল হযান্ড সযাষনটাইজার
বযবহার রা।
3) Are public systems for disinfecting individuals such as spraying via tunnels or chambers
safe to use?
No. Spraying of individuals with disinfectants (such as in a tunnel, cabinet, or chamber) is
not recommended under any circumstances. This practice could be physically and
psychologically harmful and would not reduce an infected person’s ability to spread the
virus through droplets or contact.

৩) সু রি বা কচম্বারগুষলর মাধ্যণম কে ণর মানু িণ জীবােু মু ি রার পাবষল ষসণেম গুষল ষ ষনরাপি?
উত্তরঃ না। জীবােু নাশ কে ণর মানু িণ জীবােু মু ি রা (কযমন টাণনল, বা কচম্বাণর) ক ানও পষরষিষতণত সু পাষরশ
রা হয় না। এই অনু শীলন শারীষর ও মানষস ষি কথণ ক্ষষত ার হণত পাণর এবং ক ানও সংক্রাষমত বযষির
ভাইরাস ে়িাণনার ক্ষমতা হ্রাস ণর না।
4) How should shopping trolleys or carts be disinfected?
The handles of shopping trolleys or carts should be frequently cleaned using either
alcohol-based sanitizers or chlorine-based disinfectants.

৪) ীভাণব শষপং ট্রষল বা গাষ়িগুষল ক জীবােু মুি রা উষচত ?

উত্তরঃ শষপং ট্রষল বা াটব এর হাতল গুষল অযালণ াহল ষভষি সযাষনটাইজার বা কিাষরন ষভষি জীবােু নাশ
বযবহার ণর ঘন ঘন পষরষ্কার রা উষচত।

WHAT TO DO WHEN AN EMPLOYEE OR FAMILY MEMBER HAS COVID-19
(কর্চারী
ম
বা পররবাররর সদসয ককারিড-১৯ এ আক্রান্ত হরে কী
কররবন?

1) What can be done if someone in the family gets COVID-19?
• Use a separate room and bathroom for sick household members (if possible). The
sick member of your household should keep themselves separated from others in
your household.
• You should bring all meals to the person who is sick and they should eat by
themselves or in a separate room (i.e. the sick member of your household should
not prepare food or eat with others).
• Wear gloves and use hot water and soap or a dishwasher to wash dishes and
utensils used by the person who is sick.
• Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds, especially
after blowing your nose, coughing, or sneezing; going to the bathroom; and before
eating or preparing food. Always wash hands with soap and water if hands are
visibly dirty. If soap and water are not available for washing your hands, use an
alcohol-based hand sanitizer with at least 60% alcohol.
• Provide your sick household member with clean disposable facemasks to wear at
home when they are around others or if they go out to help prevent spreading
COVID-19 to others. You should wear a mask too before entering the room or area
where the sick person is isolating themselves. Masks offer some protection to the
wearer and are also meant to protect those around the wearer, in case they are
infected with the virus that causes COVID-19.
• Clean and disinfect the sick room and bathroom, as needed, to avoid unnecessary
contact with the sick person. Wear gloves and a mask, and dispose of items in a
garbage bag. Wash your hands after you are done. You can also provide the sick
person supplies to clean and disinfect their area on their own if they are feeling up
to it.
• Seek necessary medical attention whenever necessary.
• Monitor yourself for COVID-19 symptoms.
For a complete list of what to do when caring for someone who is sick, visit the CDC’s
website: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-forsomeone.html

১) পষরবাণরর ক উ ক াষভড-১৯ এ আক্রান্ত হণল ী রণবন ?
উত্তরঃ
পষরবাণরর অসু ি সিণসযর জনয পৃ থ ঘর এবং বাথরুম বযবহার রুন (সম্ভব হণল)।
• পষরবাণরর অসু ি সিসযণ পষরবাণরর অনযণির কথণ আলািা রাখণত হণব।
• পষরবাণরর অসু ি সিসযণ খাবার প্রিান রণত হণব যাণত ষতষন ষনণজই আলািা ঘণর কখণত পাণর
(অথবাৎপষরবাণরর অসু ি সিণসযর খাবার ততরী রা বা অনযণির সাণথ খাওয়া উষচত নয়)।
• কলাভস পরুন এবং অসু ি বযষির বযবহৃত থালা এবং বাসন কধ্ায়াকত গরম পাষন এবং সাবান বাষড
ওয়াশার বযবহার রুন।
• মপণক্ষ ২০ কসণ ণন্ডর জনয সাবান এবং পাষন ষিয়য় আপনার হাত প্রায়শই ধ্ু য়য় ষনন, ষবণশিত
আপনার না ফুাঁ াণনা, াষশ বা হাাঁষচ কিওয়ার পণর; বাথরুম বযাবহাণরর পণর এবং খাবার খাওয়ার
আণগ বা প্রস্তুত রার আণগ। যষি হাত দৃশযমান ময়লা থাণ তণব সববিা সাবান এবং পাষন ষিয়য় হাত
কধ্াণবন। যষি আপনার হাত কধ্াওয়ার জনয সাবান এবং পাষন না পাওয়া যায় তণব ম পণক্ষ ৭০%
অযালণ াহল ষভষি হযান্ড সযাষনটাইজার বযবহার রুন।
• পষরবাণরর অসু ি সিসয যখন অণনযর আণশ পাণশ আণস বা বাইণর কযণত চায় তাহণল তাণ পষরেন্ন
ষডসণপাণজবল কফস মাস্ক সরবরাহ রুন। অসু ি বযষি ষনণজণ ষবষেন্ন করণখণে এমন ঘণর প্রণবণশর
আণগ মাস্ক পণর কনওয়া উষচত। মাস্ক পষরধ্ান ষ েু টা সু রক্ষার প্রস্তাব কিয় এবং এটি পষরধ্ান ারীর আণশ
পাণশর কলা ণির সু রক্ষার জনযও কবাঝাণনা হয়, যষি তারা ক াষভড -১৯ ভাইরাস দ্বারা সংক্রাষমত হয়।
• অসু ি বযষির সাণথ অপ্রয়য়াজনীয় কযাগাণযাগ এড়াকনার জনয প্রয়য়াজন মণতা অসু ি বযষির ঘর এবং
বাথরুমটি পষরষ্কার এবং জীবােু মুি রুন। কলাভস এবং মাস্কপরুন এবং বযাবহৃত আইণটমগুষল এ টি
আবজবনার বযাণগ ষনষ্পষি রুন। াজ কশি হওয়ার পণর হাত ধ্ু য়য় কফলু ন। অসু ি বযষিণ ষনণজর
জায়গাটি ষনণজ পষরষ্কার রণত এবং জীবােু মুি রার জনয সযাষনটাইজার সরবরাহ রণত পাণরন যষি
কসটিণ অনু ভব ণর।
• যখনই প্রয়য়াজন হণব তখনই প্রণয়াজনীয় ষচষ ৎসার বযাবিা ষনন।
• ক াষভড -১৯ উপসগবগুষলর জনয ষনণজণ পযবণবক্ষে রুন।
অসু ি বযষির যত্ন কনওয়ার সময় ী রণত হণব তার এ টি সম্পূ েব তাষল ার জনয, স্বািয অষধ্িপ্তণরর
গাইডলাইন ও অনযানয ষনণিব ষশ া সমূ ণহর জনয ষনণচর ওয়য়বসাইট কিখু নঃ
https://dghs.gov.bd/index.php/bd/publication/guideline

2) How long should people with COVID-19 stay at home and in isolation?

It’s important to know the difference between isolation and quarantine. Isolation is used
to separate people who are infected with COVID-19 from those who are not infected.
Quarantine keeps someone who might have been exposed to the virus away from others.
Here is what to do if you have COVID-19 symptoms or have tested positive for COVID-19.
[Insert your country’s policy here.]

২) ক াষভড-১৯ এ আক্রান্ত কলাণ রা তক্ষে বাষ়িণত এবংষবষেন্ন ভাণব থা ণত পাণর?
উিরঃষবষেন্নতা এবং পৃ থ ী রণের মণধ্য পাথব যটি জানা গুরুত্বপূ েব। ষবষেন্নতা ক াষভড-১৯ এ আক্রান্ত বযষিণ
যারা সংক্রাষমত নয় তাণির কথণ আলািা রার জনয বযবহৃত হয়। ক ায়ারান্টাইন াউণ ভাইরাণস আক্রান্ত
হণত পাণর বণল অনযণির কথণ দূণর রাণখ। আপনার যষি ক াষভড-১৯ এর লক্ষে থাণ বা ক াষভড-১৯ পরীক্ষায়
ইষতবাচ ষরণপাট আণস তণব এখাণন ী রা উষচত।

উওর: বাাংলাদেদের স্বািয অষধ্িপ্তণরর গাইডলাইন অনু যায়ী ক াষভড-১৯ এর লক্ষেযু ক্ত বযাক্তক্তদে েমপদে
১৫ ক্তেন আলাো থােদে হদব। ক্তবস্তাক্তরে েদথযর জনয ষনণচর ওয়য়বসাইট কিখু নঃ
https://dghs.gov.bd/index.php/bd/publication/guideline

3) What should be done if an employee tests positive for COVID-19?
• If an employee or individual currently working, or recently present, within your
facility is confirmed by a laboratory to be positive for COVID-19 or
developed typical symptoms, including fever, cough, and/or shortness of breath,
immediately notify your local health department. Ensure that all surfaces and
areas that the positive individual came into contact with are immediately cleaned
and disinfected. Follow government guidance for monitoring the employee or
individual while symptomatic and under isolation until they recover and arefully
cleared to return to work.
• If you have an employee that tested positive for COVID-19, you should identify
employees who came into close contact with the positive individual during the
period of 48 hours before the onset of symptoms and until fully recovered (see
above). Have them contact their health care provider, and the local health
department will provide further guidance on monitoring and segregation. If
possible, have employees who came into close contact with the positive individual
stay at home and have them request to be tested for COVID-19.
• Contact with a positive individual who was wearing a face mask (which can
efficiently block respiratory secretions from contaminating others and the
environment) and brief interactions with a positive individual who was not
wearing a face mask are not considered close contacts.
• If employees who came into close contact with the positive individual cannot be
sent home, adhere to the following practices prior to and during their work shift:

o Pre-Screen: Employers should measure the employee’s temperature and
assess symptoms prior to them starting work. Ideally, temperature checks
should happen before the individual enters the facility.
o Regular Monitoring: As long as the employee doesn’t have a temperature
or symptoms, they should self-monitor under the supervision of their
employer’s occupational health program.
o Wear a Mask: The employee should wear a face mask at all times while in
the workplace for 14 days after last exposure. Employers can issue face
masks or can approve employees’ supplied cloth face coverings in the
event of shortages.
o Social Distance: The employee should maintain 6 feet and practice social
distancing as work duties permit in the workplace.

৩) ক ান মী যষি য়োষভড-১৯ পরীক্ষায় ইষতবাচ হয় তণব ী রা উষচত?
উিরঃ
• যষি ক ানও মবচারী বা বযষি বতব মাণন মবরত, বা সম্প্রষত াণজ উপষিত থাণ ন, ক ান পরীক্ষাগার দ্বারা
য়োষভড-১৯ এর জনয ইষতবাচ বা জ্বর, াষশ, এবং / বা শ্বাস ষ্ট সহ সাধ্ারে লক্ষে গুষল ষব াণশর দ্বারা
ষনষিত হয়য় কগণেন, সণি সণি এ ষবিণয় আপনার িানীয় স্বািয ষবভাগণ অবষহত রুন। ইষতবাচ পৃ থ
বযষির সংস্পণশব আসা সমস্ত তল এবং কক্ষত্র গুষল অষবলণম্ব পষরষ্কার এবং জীবােু মুি হয়য় কগণে এ বযাপাণর
ষনষিত রুন। লক্ষে ধ্াষর এবংষবষেন্ন অবিায় থা া মবচারী বা বযষি পযবণবক্ষণের জনয সর ারী ষনণিব ষশ া
অনু সরে রুন যতক্ষে না তারা সু ি হয়য় ওণঠ এবং াজটিণত ষফণর আসার জনয পু ণরাপু ষর ষফট না হয়।
• আপনার যষি এমন ক ান মী থাদে কয পরীক্ষায় য়োষভড -১৯ ইষতবাচ হণয়ণেন, তার লক্ষেগুষলর সূ চনা
হওয়ার ৪৮ ঘন্টা আণগ এবং পু ণরাপু ষর সু ি হওয়া অবষধ্ ইষতবাচ বযষির সাণথ ঘষনষ্ঠ সংস্পণশব আসা
মবচারীণির সনাি রা উষচত। তাণিরয়ে স্বািয কসবা সরবরাহ ারীর সাণথ কযাগাণযাগ েরদে বলু ন (উপণর
কিখু ন) িানীয় স্বািয ষবভাগ পযবণবক্ষে এবং পৃ থ ী রে সম্পণ ব আণরা গাইণডি প্রিান রণব। যষি সম্ভব হয়
তণব য়য সেল মবচারীরা ঘষনষ্ঠ সংস্পণশব এণসণেন তারা ইষতবাচ হদল আলািা বাসায় থা ণত পাণরন এবং
তাণিরণ য়োষভড -১৯ এর পরীক্ষার জনয অনু ণরাধ্ রুন।
• এমন ইষতবাচ বযষির সাণথ কযাগাণযাগ রুন ষযষন মাস্ক পণরষেণলন ( াযব র ভাণব যা অনযণির ও পষরণবশণ
শ্বাস প্রশ্বাণসর ষনঃসরে গুষলর দূষিত রা কথণ ব্ল রণত পাণর) এবং মাস্ক পরা হয়ষন এমন ইষতবাচ বযষির
সাণথ সংষক্ষপ্ত ষমথষস্ক্রয়া ষবণবচনা রা হয় না।
• যষি মবচারীণির ক উ ইষতবাচ বযষির সাণথ ঘষনষ্ঠ সংস্পণশব আণস এবং তাণিরণ বাষ়িণত কপ্ররে রা না
যায় তণব তাণির াণজর ষশণের আণগ ও াজ চলা ালীন ষনম্নষলষখত রীষতগুষল কমণন চলণত বলু ন
o প্রাে-ক্তিন: ষনয়য়াগ তব াণির তাণির মীণির তাপমাত্রা পষরমাপ রা উষচত এবং াজ শুরু রার আণগ তাণির
লক্ষেগুষল মূ লযায়ন রা উষচত। আিশবভাণব, ক ানও বযষি াণজ প্রণবণশর আণগ তাপমাত্রা পরীক্ষা রা উষচত।

o ক্তনয়ক্তমে পযয দবেণ: যতক্ষে মীর তাপমাত্রা বা লক্ষে কিখা না কিই ততক্ষে তাণির ষনয়য়াগ তব ার কপশাগত স্বািয
কপ্রাগ্রাণমর তত্ত্বাবধ্াণন স্ব-পযবণবক্ষণে রাখা উষচত।
o মাস্ক পরুন: মী মবণক্ষণত্র থা া ালীন সময়য় মাস্ক পরা উষচত, সববণশি প্র াণশর পণর ১৪ ষিন। ষনয়য়াগ তব ারা
মু ণখামু ষখ ইসু য রণত পাণর বা সং ট জষনত পষরষিষতণত মীণির সরবরাহ ৃ ত াপণ়ির মাস্ক অনু ণমািন রণত পাণর।
o সামাক্তজে দূরত্ব: মবিণল াণজর অনু মষতর পর মীণির ৬ ফু ট দূরত্ব বজায় রাখা এবং সামাষজ দূরত্ব অনু শীলন
রা উষচত।

RESTAURANTS AND PUBLIC TRANSPORTATION
(য়রসটুদরন্ট এবাং পাবক্তলে ট্রান্সদপাদটযেন)
1) What precautions should be used while outdoor dining or going to restaurants?
• Wear face coverings or masks properly.
• Maintain social or physical distance from staff and other guests.
• Wash your hands or use alcohol-based hand sanitizer before and after you eat.
• The lowest risk is to get take-out and eat the restaurant food in your own home. If
you eat at a restaurant, the risk is lower to sit and eat in outdoor spaces rather
than sitting and eating indoors.

১) আউটণডার ডাইষনংবা করণস্তাাঁরা গুষলণত যাওয়ার সময় ক ান ক ান সত ব তা অবলম্বন রা উষচত?
উিরঃ
• সঠি ভাণব মু ণখর আোিন বা মাস্ক পরুন।
• মী এবং অনযানয অষতষথ কির কথণ সামাষজ বা শারীষর দূরত্ব বজায় রাখু ন।
• খাওয়ার আণগ ও পণর আপনার হাত ধ্ু য়য় কফলু ন বা অযালণ াহল-ষভষি হান্ডসযাষনটাইজার বযবহার রুন।
• সববষনম্ন ঝুাঁ ষ হ'ল আপনার ষনণজর বাষ়িণত করণস্তাাঁরার খাবার গ্রহে রা। আপষন যষি ক ান করণস্তারাাঁয় খান,
তণব কস রুণম বণস বণস খাওয়ার কচয়য় বাইণরর জায়গাগুষলণত বণস খাওয়ায় ঝুাঁ ষ ম।
2) Should restaurant staff wear masks or face coverings while working?
In areas where the virus that causes COVID-19 is circulating, the World Health
Organization recommends staff aged 60 or over, or who have any underlying health

conditions such as heart disease, diabetes or lung cancer, should wear a medical mask
because of their higher risk of getting seriously ill from COVID-19.
Staff under the age of 60 and who are in general good health can wear fabric masks when
they cannot guarantee proper physical distance from others. This is particularly important
for staff who are in close contact or potentially close contact with others. Everyone should
follow local policies and regulations.

২) করণস্তাাঁরা মীণির াজ রার সময় মাস্ক বা মু ণখর আবরে পরণত হণব?
উিরঃ কয জায়গা গুষলণত য়োষভড-১৯ ভাইরাসটি সংক্রাষমত হণে ষবশ্ব স্বািয সংিা কসখাণন ৬০ বা তার কবষশ বয়কসর
মীণির হাটব ষডষজজ, ডায়াকবটিস বা ফু সফু ণসর যািাণরর মণতা ক ানও অন্তষনবষহত স্বািয অবিার ারণে তাণির
কমষডণ ল মাস্ক পরার পরামশব ষিয়য়কে য়োষভড-১৯ণথণ গুরুতর অসু ি হওয়ার ঝুাঁ ষ কথণ বাাঁচণত।
৬০ বেণরর ম বয়সী এবং সাধ্ারে সু স্বাণিযর অষধ্ াষর কয মীরা অণনযর কথণ যথাযথ শারীষর দূরণত্বর গযারাষন্ট ষিণত
না পাণর তারা ফযাষব্র মাস্ক পরণত পাণরন। এটি ষবণশিত মীণির জনয গুরুত্বপূ েব যারা ষনষবড় কযাগাণযাণগ বা অণনযর
সাণথ সম্ভাবয ঘষনষ্ঠ কযাগাণযাণগ আণে প্রণতযণ রই িানীয় নীষত ও ষবষধ্ অনু সরে রা উষচত।

3) What are the risks arising from using public transportation?
There is a higher risk associated with public transportation compared to using personal
modes of transportation because of being in close contact with others. If using public
transportation, try to maintain physical distancing, wear a face covering, and keep
windows open to maximize the ventilation inside of the vehicle.

৩) গনপক্তরবহন বযবহাদর েী েী ঝুুঁক্তে রদয়দে ?
উিরঃ অণনযর সাণথ ঘষনষ্ঠ কযাগাণযাগ থা ার ারণে পষরবহণের বযষিগত পিষত বযবহাণরর তুলনায় পাবষল
ট্রািণপাণটব কবষশ ঝুাঁ ষ রয়য়কে। যষি গে পষরবহন বযবহার রা হয়, তণব শারীষর দূরত্ব বজায় রাখার কচষ্টা রুন, মু ণখর
মাস্ক পরুন এবং গাষ়ির অভযন্তণর বায়ু চলাচল সববাষধ্ রণত জানালা কখালা রাখু ন ।

TRANSMISSION THROUGH ANIMALS
(প্রোণীর মোধযরম ট্রোন্সভমশন)
1) Can insects transmit COVID-19 to people?

No, there is no evidence of transmission through insects. The main way that COVID-19
spreads is from person to person.

১) কপা ামা ণ়ির মাধ্যণম মানু ণির মণধ্য ক াষভড -১৯ সংক্রমে ঘটণত পাণর?
উত্তরঃ না, কপা া মা ণ়ির মাধ্যণম সংক্রমণের ক ান ও প্রমাে কনই। প্রধ্ানত: কয উপাণয় ক াষভড-১৯ েষ়িণয় পণ়ি
তাহ'ল এ বযষি কথণ অনয বযষিণত।
2) Is COVID-19 transmittedfrom birds and animals to people?
It is likely that COVID-19 was originally transmitted from an animal to a human. However,
the main mode of COVID-19 transmission is from person-to-person, and this is how it has
spread across the world. The risk of animals spreading COVID-19 to people is very low. In
some rare cases, animals have become sick after coming into contact with people infected
with COVID-19.

২) ক াষভড -১৯ ষ পাষখ এবং প্রােী কথণ মানু ণির মণধ্য সংক্রাষমত হয়?
উত্তরঃ সম্ভবত ক াষভড-১৯ মূ লত এ টি প্রােী কথণ এ টি মানু ণির মণধ্য সঞ্চাষরত হণয়ষেল। যাই কহা , ক াষভড-১৯
সংক্রমণের প্রধ্ান ারে বযষি কথণ বযষি, এবং এটি এভাণবই সারাষবণশ্ব েষ়িণয় পণ়ি। ক াষভড -১৯ পশুর কথণ
মানু ণির মণধ্য েষ়িণয় পরার ঝুাঁ ষ খু ব ম। ষ েু ষবরল কক্ষণত্র, ক াষভড-১৯ এ সংক্রাষমত বযষিণির সংস্পণশব আসার পণর
প্রােী গুষল অসু ি হণয় পণ়ি।

COVID-19 IMMUNITY, REINFECTION, AND VACCINES

(ক াষভড -১৯ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা, পুনরায় সংক্ররমন এবং ভযা ষসনসমূহ)
1) How quickly could the COVID-19 vaccine stop the pandemic?
The impact of COVID-19 vaccines on the pandemic will depend on several factors. These
include factors such as the effectiveness of the vaccines; how quickly they are approved,
manufactured, and delivered; and how many people get vaccinated. Most scientists
anticipate that, like most other vaccines, COVID-19 vaccines will not be 100% effective. For
vaccines currently approved for use, this is holding true that COVID-19 vaccines are highly
effective, but not 100% effective.

১) ত দ্রুত ভযা ষসন ক াষভড-১৯ মহামারীটি বন্ধ রণত পাণর ?

উত্তরঃ মহামারীণত ক াষভড-১৯ ভযা ষসণনর প্রভাব ষবষভন্ন ারণের উপর ষনভব র রণব। এর মণধ্য ভযা ষসনগুষলর
াযব াষরতার মণতা ষবিয়গুষল অন্তভুবি রণয়ণে; তারা ত তা়িাতাষ়ি অনু ণমাষিত, উৎপািন এবং সরবরাহ রণত পারণব
এবং ত মানু িণ টি া কিয় হল। কবষশর ভাগ ষবজ্ঞানীরা ধ্ারো ণরষেণলন কয অনযানয ভযা ষসন গুষলর মণতা, ক াষভড১৯ ভযা ষসন গুষল ১০০% াযব র হণব না। বতব মাণন বযবহাণরর জনয অনু ণমাষিত ভযা ষসন গুষলর জনয, এটি সতয কয
ক াষভড -১৯ ভযা ষসন অতযন্ত াযব র, তণব ১০০% াযব র নয়।
2) Can a person once infected by COVID-19 become infected again?
Yes, there are some cases where a person infected with COVID-19 can become reinfected.
This means the person had COVID-19, recovered from the illness and became infected
with COVID-19 again. This is rare and information about the length of immunity and
reinfection rates is still emerging. It is important to follow the general practice of
handwashing, wearing a mask properly, practicing social distancing and avoiding crowds
or mass gatherings.

২) ক ান বযষি ক াষভড -১৯ দ্বারা এ বার সংক্রাষমত হওয়ার পর ষ আবার সংক্রাষমত হণত পাণর ?
উত্তরঃ হযাাঁ, এমন ষ েু ঘটনা রণয়ণে কযখাণন ক াষভড -১৯ এ আক্রান্ত বযষি পু নরায় সংক্রাষমত হণত পাণর। এর অথব এই
বযষিটির ক াষভড -১৯ ষেল, ষতষন অসু িতা কথণ পু নরুিার হণয়ষেণলন এবং পু নরায় ক াষভড -১৯ এ আক্রান্ত হন। এটি
ষবরল এবং করাগপ্রষতণরাধ্ ক্ষমতা ণমর ারণন পু নরায় সংক্রাষমত হণে ষ ন্তু করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতার সময় াল এবং
পু নরায় সংক্রাষমত হওয়ার সময় াল সম্পণ ব তথয এখনও উঠণে। হযান্ডওয়াষশং, সঠি ভাণব মাস্কপরা, সামাষজ দূরত্ব
অনু শীলন রা এবং জনসমাগম বা জনসমাণবশ এ়িাণনার সাধ্ারে অনু শীলন অনু সরে রা গুরুত্বপূ েব।
3) Can someone test negative and later test positive on a viral test from COVID-19?
Yes, it is possible. You may test negative if the sample was collected early in your infection
and test positive later during this illness. You could also be exposed to COVID-19 after the
test and become infected. Even if you test negative, you should still take steps to protect
yourself and others by wearing a face covering when in contact with others outside of
your household, practicing physical or social distancing frequently washing your hands,
and avoiding crowds. If you know that you have been exposed to someone who has
tested positive for COVID-19, you should stay home, quarantine yourself from other
members of your household and monitor yourself for symptoms.

৩) ক াষভড -১৯ ভাইরাস পরীক্ষায় ক ান বযাষি কনষতবাচ এবং পণর ইষতবাচ হণত পাণর?
উত্তরঃ হযা এটা সম্ভব. যষি আপনার সংক্রমণের প্রথম ষিণ নমু না সংগ্রহ রা হয় তণব কনষতবাচ ফল হণত
পাণর। আপষন যষি অসু িতার পণর ক াষভড-১৯ ভাইরাসপরীক্ষা ণরন; তাহণল ফল পণজটিভ হণত পাণর। পরীক্ষার
পণরও আপষন ক াষভড-১৯ এ আক্রান্ত বযাষির সংস্পণশব এণস সংক্রাষমত হণত পাণরন। এমনষ কনষতবাচ ফণলর

পণর যষি আপষন ঘণরর বাইণরর অণনযর সাণথ কযাগাণযাগ রার সময়, আপনার শারীষর বা সামাষজ দূরত্ব অনু শীলন
রার সময় ঘন ঘন আপনার হাত কধ্ায়া এবং ষভ়ি এষ়িণয় চলা আপনার ষনণজর এবং অনযণির পিণক্ষপ গ্রহে রা
উষচত। আপষন যষি জাণনন কয আপষন ক াষভড–১৯ পরীক্ষায় ইষতবাচ হণয়ণে এমন বযষির সংস্পণশব এণসণেন,
তাহণল আপনার বাষ়িণত থা া উষচত, আপনার পষরবাণরর অনয সিসযণির কথণ ষনণজণ আলািা রা এবং লক্ষে
গুষলর জনয ষনণজণ পযবণবক্ষে রা উষচত।

4) Does a COVID-19 vaccine provide lifelong immunity against Covid-19 infection to the
person?
It’s too early to know if COVID-19 vaccines will provide lifelong immunity. Additional
research is needed to answer this question. However, it’s encouraging that available data
suggest that most people who recover from COVID-19 develop an immune response that
provides at least some period of protection against reinfection; although we’re still
learning how strong this protection is, and how long it lasts. Some COVID-19 vaccines
being tested or reviewed now are using two dose regimens.

৪) ক াষভড -১৯ ভযা ষসনগুষল ক াষভড -১৯ সংক্রমণের ষবরুণি আজীবন করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা সরবরাহ ণর ষ ?
উত্তরঃক াষভড -১৯ ভযা ষসনগুষল আজীবন করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা সরবরাহ রণব ষ না তা জানা খু ব জরুরী। এই প্রণের
উির কিওয়ার জনয অষতষরি গণবিো প্রণয়াজন। যাই কহা , এ পযন্ত পাওয়া ডাটা কথণ কবাঝা যায় কয,ক াষভড -১৯
কথণ পু নরুিার পাওয়া কবষশর ভাগ মানু ণির মণধ্য এটি প্রষতণরাণধ্র ক্ষমতা ষব াশ ণর যা অন্তত পু নরায় সংক্রমণের
ষবরুণি ষ েু টা সু রক্ষা কিয়; যষিও আমরা এখনও ষশখষে কয এই সু রক্ষাটি তটা শষিশালী এবং তষিন িায়ী হয়।
ণয় টি ক াষভড-১৯ ভযা ষসন পরীক্ষা রা বা পযবাণলাচনা রা হণে, ষ েু ভযা ষসণন এখন দুটি কডাজ বযবহার রা
হণে।
5) Should I get vaccinated even if I already had COVID-19 and recovered?
Yes. Due to the severe health risks associated with COVID-19 and the fact that reinfection
with COVID-19 is possible, you should be vaccinated regardless of whether you already
had COVID-19 infection. If you were treated for COVID-19 symptoms with monoclonal
antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19
vaccine. Talk to your doctor if you are unsure what treatments you received or if you have
more questions about getting a COVID-19 vaccine.
Experts do not yet know how long someone is protected from getting sick again after
recovering from COVID-19. The immunity someone gains from having an infection, called
“natural immunity,” varies from person to person. It is rare for someone who has had
COVID-19 to get infected again. It also is uncommon for people who do get COVID-19
again to get it within 90 days of when they recovered from their first infection. We won’t

know how long immunity produced by vaccination lasts until we have more data on how
well the vaccines work.
Both natural immunity and vaccine-induced immunity are important aspects of COVID-19
that experts are working to learn more about.

৫) আষম যষি ইষত মণধ্য ক াষভড -১৯ কথণ পু নরুিার হণয় থাষ তাহণল ষ আমার টি া কনওয়া উষচত?
উত্তরঃ হযাাঁ, ক াষভড -১৯ এর সাণথ যু ি গুরুতর স্বাণিযর ঝুাঁ ষ র ারণে এবং-ক াষভড-১৯ এ পু নরায় সংক্রমে সম্ভব,
তাই পািা না ষিণয় আপনার টি া কনওয়া উষচত। আপষন যষি ক াষভড-১৯ উপসণগবর জনয অযাষন্টবষড বা যানভযালণসন্টস
প্লাজমা ষচষ ৎসা ষনণয় থাণ ন তাহণল আপনাণ ক াষভড-১৯ ভযা ষসন কনওয়ার জনয ৯০ ষিন পযবন্ত অণপক্ষা রা
উষচত। যষি আপষন ী ষচষ ৎসা কপণয়ণেন, তা সম্পণ ব ষনষিত না হন অথবা ক াষভড-১৯ টি া কিওয়ার ষবিণয় আরও
ক ান প্রে থাণ তণব ডািাণরর সাণথ থা বলু ন।
ষবণশিজ্ঞরা এখনও জাণনন না কয, ক াষভড-১৯ কথণ পু নরুিার হওয়ার পণর তক্ষে পযবন্ত মানু ি অসু ি হওয়ার হাত
কথণ সু রক্ষা পায়। সংক্রমে কথণ মানু ি করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা অজবন ণরন, যাণ “প্রা ৃ ষত প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা”বলা
হয়, তা বযষি কথণ বযষি কভণি পষরবষতব ত হয়। ক াষভড-১৯ আক্রান্ত বযষির পু নরায় সংক্রাষমত হওয়া ষবরল। যারা প্রথম
সংক্রমে কথণ পু নরুিার হওয়ার ৯০ ষিণনর মণধ্য আবার ক াষভড-১৯ এ আক্রান্ত হন তাণির পণক্ষ এটি অস্বাভাষব
ষবিয়। ভযা ষসনগুষল ীভাণব াজ ণর তার উপর আমাণির আরও কডটা না পাওয়া পযবন্ত আমরা জানব না কয টি া
কিওয়ার মাধ্যণম উৎপাষিত করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা তক্ষে িায়ী হয়। প্রা ৃ ষত করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা এবং ভযা ষসন
দ্বারা পষরচাষলত করাগ প্রষতণরাধ্ ক্ষমতা উভয়ই ক াষভড-১৯ এর গুরুত্বপূ েব ষবিয় যা ষবণশিজ্ঞরা আরও জানার জনয াজ
রণেন।
6) How can I protect myself until I am able to get vaccinated?
To protect yourself, you should follow:
• Wear a mask over your nose and mouth;
• Stay at least 6 feet away from others;
• Avoid crowds;
• Avoid poorly ventilated spaces; and
• Wash your hands often with soap and water, or alcohol based sanitizer.

৬) ীভাণব টি া ষিণত সক্ষম না হওয়া পযবন্ত আষম ীভাণব ষনণজণ রক্ষা রণত পাষর ?
উত্তরঃ ষনণজণ রক্ষা রণত, আপনার অনু সরে রা উষচত:
• আপনার না এবং মু ণখর উপর এ টি মাস্ক পরুন;
• অনযণির কথণ মপণক্ষ ৬ ফু ট দূণর থাকুন;
• ষভ়ি এ়িাণনা;

• দূববল বায়ু চলাচল িান গুষল এষ়িণয় চলু ন; এবং
• সাবান এবং পাষন বা অযালণ াহল ষভষি সযাষনটাইজার ষিণয় আপনার হাত প্রায়শই ধ্ু ণয় ষনন।
7) Is the COVID-19 vaccine ready and safe to use?
COVID-19 vaccines must undergo rigorous studies to ensure they are as safe as possible
and effective to be approved for use by national regulatory agencies. Vaccine safety and
effectiveness is determined from data provided by the manufacturer and findings from
large clinical trials. In addition, there are measures in place to continue monitoring
vaccines for safety issues that may arise even after they have received approval for use
and are being administered.

৭) ক াষভড -১৯ টি া ষ প্রস্তুত এবং ষনরাপি ?
উত্তরঃ জাতীয় ষনয়ন্ত্র সংিাগুষল দ্বারা বযবহাণরর জনয অনু ণমাষিত হওয়ার জনয যতটা সম্ভব ষনরাপি এবং
াযব র কসগুষল ষনষিত রার জনয ক াষভড-১৯ ভযা ষসন গুষল ণঠার অধ্যয়ন রণত হণব যা ভযা ষসন সু রক্ষা
এবং াযব াষরতা ষনমবাতার সরবরাহ রা ডাটা এবং ব়ি ষিষন াল ট্রায়ালগুষলর ফলাফল কথণ ষনধ্বাষরত হয়।
তিষতষরি, সু রক্ষার সমসযা গুষলর জনয ভযা ষসনগুষল পযবণবক্ষে অবযাহত রাখার বযবিা রণয়ণে যা তারা
বযবহাণরর অনু ণমািন কপণয়ণে এবং পষরচাষলত হওয়ার পণর ও কিখা ষিণত পাণর।

IN-COUNTRY RESOURCES
(কদ্রশর তরযযর উৎি )
1) What are reliable sources of information or COVID-19 in Bangladesh
For all kinds of Coronavirus (Covid-19) information, please visit the homepage of
Directorate of health, Ministry of health and family walfare and click the corona
dashboard as given below:
https://dghs.gov.bd/index.php/bd/
For guidelines and Instructions click the following link:
https://dghs.gov.bd/index.php/bd/publication/guideline

There is also information available on the Institute for Food Safety at Cornell University’s
Bangladesh part in the following website:
https://instituteforfoodsafety.cornell.edu/coronavirus-covid-19/internationalresources/bangladesh/;

1) বাংলাণিণশ ক াষভড-১৯ এর ষনভব রণযাগয তণথযর উৎস ী?
গেপ্রজাতন্ত্রী বাংলাণিশ সর াণরর স্বািয অষধ্িপ্তণরর ষনণচর কহামণপণজর ষলণে ণরানা ডযাশণবাডব ষি

রুনঃ

https://dghs.gov.bd/index.php/bd/

গাইডলাইন ও নীষতমালা সমূ হ এবং অনযানয ষনণিব ষশ া সমূ ণহর জনয ষনণচর ষলেটি কিখু নঃ
https://dghs.gov.bd/index.php/bd/publication/guideline

ণনবল ষবশ্বষবিযালণয়র ওণয়বসাইণট খািযসু রক্ষা ইনষেটিউণট ও বাংলাণিশ অংণশ তথয রণয়ণে, ষনণচর ষলেটি
কিখু নঃ
https://instituteforfoodsafety.cornell.edu/coronavirus-covid-19/internationalresources/bangladesh/;

REFERENCES (তযযিূত্র)
ক্তবশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্া
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub

েদনয ল ক্তবশ্বক্তবেযালয়
https://instituteforfoodsafety.cornell.edu/coronavirus-covid-19/food-industry-resources/food-industryfaqs

য়রাগ ক্তনয়ন্ত্রণ য়েন্দ্র (ক্তসক্তিক্তস)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

মাক্তেযন খােয ও ওষু ধ প্রোসন (এফক্তিএ)
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid19/covid-19-frequently-asked-questions
স্বাস্থ্য অক্তধেপ্তর, স্বাস্থ্য ও পক্তরবার েলযান মন্ত্রনালয়, বাাংলাদেে
https://dghs.gov.bd/index.php/en/home
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এই নষথটি আণমষর ান জনগণের উিার সহায়তায় মাষ ব নযু ি রাণের আন্তজবাষত উন্নয়ন সংিার (ইউএসএআইষড)
সহণযাষগতায় ততরী হণয়ণে। নষথটির ষবিয়বস্তু কলখ ণির ষনজস্ব এবং এটি ইউএসএআইষড বা মাষ ব ন যু িরাে সর াণরর
মতামত প্রষতফষলত ণর না। কপ্রাগ্রাণমর াযবক্রম গুষল ইউএসএআইষড সমবায় চুষি নং ৭২০০এএ১৯এলই০০০০৩ এর
অধ্ীণন অথবায়ন রা হণয়ণে।
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