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2020/21 িশক্ষাবষর্  েকািভড 19. সম  তথয্ পুনরায়  ু ল     - 16. িনরাপেদ ু েল আসার জনয্  
সম  পিরবার জনয্      েচকিল  সমথর্ন ক ন 



কখন আপনার িশ  ু েল েযেত পারেব না 

<  িতিদন সকােল আপনার স ােনর তাপমা া থােমর্ািমটার িদেয়  মাপুন । যিদ তার শরীেরর তাপমা া  
37.5 এর েবিশ হয় তেব েস ু েল েযেত পারেবন না। 

<যিদ আপনার স ােনর গলাবয্থা,  কািশ, ডায়িরয়া, মাথাবয্থা, বিমভাব বা শরীেরর বয্থা হয় তেব 
েস ু েল েযেত পাের না। 

<যিদ আপনার িশ  েকািভেডর কারও সােথ থােক তেব তারা ু েল েযেত পারেব না,  এবং 
আপনােক অবশয্ই পৃথকীকরণ সংক্রা  সম  া য্েসবা িনেদর্ িশকা অনুসরণ করেত হেব (আপনার 
ডাক্তােরর কােছ িজ াসা ক ন কী করেবন)। 

 

িবদয্ালেয় েয সব তথয্ আপনােক িদেত হেব । 

< এমন েলাকেদর নাম ,ফয্ািমিল নাম,েফান না ার, কােজর জায়গার না ার,  ু েল উপ াপনা ক ন ◌্েয,যারা 
আপনার স ান ু েল অসু  েবাধ করেল  তােক িনেয় েযেত পাের । 

 

 ু েলর েরাল  পালন  ক ন : 

< আপনার বা ােক সিঠকভােব তােদর হাত ধুেত েশখান। খাওয়ার আেগ েযন অবশয্ই  হাত ধুেয় েনয় 
এবং হাঁিচ কািশর,পের েযন ভােলা কের হাত ধুেয় িনেত হয় ।। মুেখাশ লাগােনার আেগ  সবসময় ভােলা কের  

হাত  ধুেয় েনওয়া  কতটা  পণূর্ আপনার িশ েক বলনু। 

<আপনার বা ােক ু েল এক েবাতল পািন িদেয়  িদন। েবাতেল আপনার স ােনর নাম িলেখ িদন  এবং 
তােক বেল েদন  এই পািন  ধু েস ই েযন বয্বহার কের কােরা সােথ েযন েশয়ার না কের । 

<আপনার স ানেক িনেয়  িতিদন সকােল  ু ল বয্াগ েরিড  ক ন।এবং তােক  বয্িক্তগত ভােব বয্বহােরর 
জনয্ একিট েহ   সয্ািনটাইজার এবং একিট অিতিরক্ত মা  িদেয় িদন । আপনার িশ  যখন িবদয্ালেয়র 

পের বািড়েত আেস, তােক হাত ধুেয় েনওয়ার অভাস ক ন ।আর মা   মেনাউজ ুহেল  েফেল িদেত 
হেব বা ধুেয় েফলা যায় তেব অবশয্ই ধুেয় েফলেত হেব। 

<আপনার  স ােনর সােথ ু েল কী কী সাবধানতা অবল ন করা উিচত েস স েকর্  কথা বলুন: 

<  ু েল বার বার হাত েধায়া   এবং েহ  েসেনটাইজার   বয্বহার করেত বলুন । 

< ু েল তােক অবশয্ই অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ীেদর েথেক িনরাপদ দরূ  বজায় রাখেত হেব তােক বুিঝেয় বলুন, 
এবং  



ু েল অবশয্ই  মা  পরেত হেব। 

<  অবশয্ই কােরা সােথ েযন েশয়ার না কের, পািনর েবাতল, বই, কলম, েপি ল ইতয্ািদ তা আপনার 
স ানেক বলুন । 
  

িত িনন িকভােব আপনার বা ার   ু েল আসা যাওয়ার যাতায়াত বয্ব া িনেয়: 

<আপনার িশ  যিদ ে েন, বােস ,অথবা  ু ল বােস ু েল যায় তেব তােক অবশয্ই সবর্দা একিট 
মা  পরেত হেব এবং থেম তার হাত জীবাণমুুক্ত না কের তার মা  িট  তার হাত িদেয় যােত  শর্  
না কের তা স েকর্  বলুন । যিদ েস েছাট হয় তেব আপনার স ানেক ভােলা কের  বয্াখয্া ক ন েয েস 
েযন তার মেুখ হাত না েদয়। বাস, ে ন বা ু ল বােস তােক অবশয্ই িনয়ম েমেন চলেত হেব 
(আসন, ায়ী জায়গা, দরূ  ইতয্ািদ) 

<যিদ আপনার িশ িট অনয্ সহচরেদর সােথ গািড়েত আসা যাওয়ার কের  তেব তােক অবশয্ই একিট 
মা   পরেত হেব, তার দরূ  বজায় রাখেত হেব এবং তার হাত পির ার করার েক্ষে  যত্নবান হেত 
হেব। 

<r আপনার স ােনর জনয্ একিট ভাল উপেদশ  াপন ক ন এই সম  িবিধ েয়াগ করেত সহায়তা 
ক ন। 

 

ু েলর সম  তথয্ পিরবােরর জনয্: 

েযন আপনােক  ু ল  ইনফমর্ কের যিদ েকািভড 19  পিজিটভ থােক, এবং েযন আপনােক বয্াখয্া কের তখন  ু ল 
িক িক পদেক্ষপ েনয়। এই েক্ষে  েয িনয়ম িল অনুসরণ করা হেব তা েজেন রাখুন। 

< শারীর চচর্ া িশক্ষার জনয্ ু ল কতৃর্ ক গৃহীত িবিধ িল, এবং  কয্াি েনর িবিধ স েকর্ ,এবং িটিফেনর 
িক্রয়াকলাপ স েকর্  জানুন এবং আপনার স ানেক অবগত ক ন । 

<আপনার িশ িটেক এই েরােগর িব ার এড়ােত ু েলর েকািভড িবেরাধী িনয়ম িল েমেন চলেত 
বলুন। 
 

মা  বয্বহার িনয়ামাবিল  

<বাসায় যেথ  পিরমাণ মা  রাখুন যােত  েয়াজন হেল আপনার বয্বিরত মা  পিরবতর্ ন কের 
নতুন মা  পরেত পােরন । 



আপনার স ােনর বয্ােগ একিট অিতিরক্ত মা  একিট বেক্স কের িদেয় িদন, এবং একিট পিলিথন বয্াগ 
তার েবেগ এক্স া িদেয় িদন । 

<খাওয়ার সময়  েযন মা  েটিবল েচয়ার ইতয্ািদেত না রােখ তা আপনার স ানেক  িব ািরত 
বুিঝেয় বলুন । 

<যিদ আপনার িশ র বয্বিরত মা  িট েধায়া যায় এমন মা  বয্বহার কের তেব তা অবশয্ই েযন  
বাসায় িনেয় আেস েধাঁয়া র জনয্। 

<যিদ আপনার স ান মা  বয্বহার কের তেব তা িক ভােব বয্বহার করেত হয় : 

< নাক, মখু এবং থুতিনপয  েযন েঢেক রােখ । 

েযন তা কােনর েপছেন এলাসিটক লাগােনা থােক । 

< কমপেক্ষ দইু ভাজ ফয্াি ক হয়। 

<েযন শাঁস সাস িনেত পাের । 

হাত বা েমিশেন সাবান িদেয় ধুেয় েফলনু এবং ইি  ক ন (90 ° তাপমা া য় েধাঁেয় েফলনু তােত 
জীবান ুধংস হেয় যােব)। 

<ওয়াস করা  যায় এমন মা  হেল একিট িনিদর্  িচনহ এঁেক িদন েযন আপনার স ান িচনেত পাের 
তার মা িট,অনয্েদর েথেক । 

<িক ভােব  শর্ কের মুেখর মা  লাগােত হয় এবং খুলেত হয়  তা আপনার স ানেক িশিখেয় িদন। 
 

অনয্ানয্ পরামশর্ 

আপনার স ােনর কােছ বয্াখয্া ক ন েয সম  সহপাঠীরা মা  পরেত পাের না এবং তাই িনরাপদ 
দরূ বজায় রাখেত হেব,  

মা   পরা এবং িশক্ষকেদর িনেদর্শনা অনুসরণ করা খুবই  পূণর্। 

<আপনার যিদ েছাট বা া হয় তেব তােক বুিঝেয় বলুন  ু ল িক কারেণ েচ  হেয়েছ, : 

 এক েটিবল েথেক অনয্ েটিবল এক িমটার দরূ  বজায় রাখেব। 

• িশক্ষকরা  দরূ  বজায় রাখেব। 



• িকছু ু ল ে িণকেক্ষ িটিফনখােব। 

<যিদ আপনার স ান আপনােক অনয্ সহপাঠীরা িনয়ম মানেছ না বেল,তেব অবশয্ই আপিন কথা বলুন 
ক্লাস  িশক্ষক এবং  ু ল কতৃপেক্ষর সােথ । 

< আপনার স ােনর আচরেণর পিরবতর্ ন িলেত মেনােযাগ িদন। অেনক কা াকািট করা, দ:ু িখত 
হওয়া, খারাপভােব খাওয়া, িঠক ভােব না ঘুমােনা এবং মেনািনেবশ করেত সমসয্া হওয়া সবই ে স 
এবং উে েগর লক্ষণ হেত পাের। তেব  েযন ভয়  এবং ে স  না হয় েস  িবষেয় সতকর্  থাকুন। 

<  ু ল সভা িলেত অংশ েনওয়া খুবই  পূণর্, এমনিক যিদ দরূ েথেকও হয়: অবিহত হওয়া এবং 
িবদয্ালেয়র সং েশর্ আসা উে গ এবং চাপেক াস করেত পাের এবং উে েগর সমাধান করেত 
সহায়তা করেত পাের। 

 

িতব ী িশক্ষাথর্ীেদর পিরবােরর জনয্ অিতিরক্ত পরামশর্ 

সংক্রমণ স িকর্ ত া য্ সমসয্া: 

আপনার স ােনর জনয্ অিতিরক্ত মেনােযাগী  হন যিদ েস  েকািভড -19 ঝঁুিকপূণর্ হয় , েয়াজেন সুিনিদর্  
সমাধান পাওয়া যােব। িনউেরাসাইিকয়াি  এবং িচিকৎসকেদর সােথ কথা বলনু। 

<  ু ল  অথবা   118 অবশয্ই তােদর দিয়   িনিদর্  িনেদর্শাবলীর অনুসরণ করেব  যিদ আপনার িশ  
ু েল খারাপ লােগ। 

<আপনার স ােনর অসু  তা েবাধ করেল এবং ু েল ক্লােস অংশ িনেত না পারেল আপনােক অবশয্ই 
একিট েমিডেকল সািটর্ িফেকট উপ াপন করেত হেব । ু ল দরূ  বজায় েরেখ  তােক বািড়র পাঠদােনর বয্ব া 
করেব । 
 

পির ার পির তা : 

আপনার বা ার বয্ােগ  িটসুয্ রাখুন এবং িতবার  বয্বহােরর পের  েস িল েফেল িদেত িশিখেয় 
িদন। আপনার স ােনর  বয্ােগ েহ েসেনটাইজার  িটসু  িদেয় িদন  এবং আপনার িশ েক েস িল িক ভােব  
বয্বহার করেত হয় তা েশখান। 

< আপনার  স ান েযন কখনও েটপ েথেক পািন পান  না কের তা স েকর্  বলনু । তার  বয্ােগ একিট 

পািনর েবাতল িদেয় িদন তােত তার নাম িলেখ িদন । 

< আপনার স ানেক হাত না ধুেয় বা জীবাণুমুক্ত না কের তার হাত িদেয় তার মখুিট শর্ না করেত 
বলুন । 



 

বয্িক্তগত সুরক্ষামূলক সর াম বয্বহার 

" িতব ী িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ মা  পরা বাধয্তামূলক না, 

<আপনার ডাক্তােরর সােথ কথা বলুন,এবং জাননু   আপনার স ান  ু েল মা  বয্বহার করেব িক না । 

< যিদ তােক েকানও মা   পরেত হয় তেব কীভােব এিট বয্বহার করেত হেব তা আপনার িশ েক 
িশখান। এিট এর সুরক্ষার জনয্ পূণর্। 

<যিদ  েস মা  বয্বহার  করেত না চায়,তেব তােক তার চারপােশ অনয্েদর েদখান েয সবাই মা  বয্বহার 
করেছ  সংক্রামণ েথেক বাচেত। 

<আপনার িশ  যিদ বিধর এবং েঠাঁট-পঠন কের থােক তেব ু লেক বলুন  তার  জনয্    টানছপােরন 
মা    সরবরাহ করেত । 
 

ু ল পিরবহন সমসয্া 

< িচিকৎসকরা যিদ বেল েয আপনার স ােনর ু েল পিরবহেনর সময় সংক্রমেণর ঝঁুিক  স িকর্ ত 
সমসয্া রেয়েছ, ু েল এবং কেমানীেত        তার  েমিডেকল সািটর্ িফেকট উপ াপন ক ন । 
 

টয়েলট বয্বহার 

< িজ াসা ক ন  ু ল কতৃর্ পক্ষেক কীভােব তারা িতব ীেদর জনয্ টয়েলট বয্ব া এেরনজ কেরেছ । 

<আপনার বা ােক (স ব হেল) িশিখেয় িদন , টয়েলেটর  দরজার হাতল,এবং কল িলর বয্বহােরর 
আেগ েসেনটাইজার িটসু  িদেয় পির ারকেরিনেত । 

< আপনার স ানেক েশখান বাথ ম বয্বহােরর পের ভােলা কের সাবান িদেয় হাত ধুেয় িনেত ,ক্লােস েবেসর 
আেগ । 
 

সুিনিদর্  িকছু উপেদশ  িতব ী িশক্ষাথর্ীেদর  পিরবােরর জনয্: 

< ু ল েযন আপনােক েকািভড 19 স িকর্ ত সম  তথয্ জানায়, িলখত অথবা বেয়স েমেসেজর মাধয্েম । 

 



<আপনার স ােনর সােথ িবদয্ালেয়র গৃহীত সম  সুরক্ষা বয্ব া স েকর্  কথা বলুন এবং েদখনু েস  
কতটুকু বঝুেত েপেরেছ । 

আপনার স ানেক সাহােযয্ ক ন  িত িদন সকােল তার বয্াগ েগাছােত,এবং েচক ক ন   েয়াজনীয়সব িকছু েস 
িনেয়েছ িকনা। 

<মেন কিরেয় িদন আপনার স ানেক  েযন অেনয্র িজিনস ধার না করা এবং তােদর িনজ  িজিনস 
অনয্েদর সােথ েশয়ার না করার জনয্ ,এটা  াথর্পরতার জনয্ নয় সুরক্ষার জনয্। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione in bengalese a cura di  
AIPI Coop. soc. 

 


