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অত্যাবশ্যকীয়
জিনিসপত্রগুনি
COVID-19 নিয়দেনশ্কা

ককিাকাটা

করার

সময়য়

COVID-19 হল একটি নতু ন কশরোনোভোইরোশসর কোরশে ঘিো একটি শ্বোসপ্রশ্বোস সম্পধকিত অসুস্থতো৷
ভোইরোসটি, COVID-19 এ আক্রোন্ত একজন ব্যক্তির প্রশ্বোশসর সমশে ধনগতি হওেো তরল ধব্ন্দুগুধলর
সশে ধনকিতর স্পশ রি মোিযশম ছধ়িশে পশ়ি৷ ধকছু মোনুষ, তোাঁশের উপসগগুধল
ি
দেখো যোওেোর
আশগই, অজোশন্তই সংক্রমেটি ছধ়িশে ধেশত পোশরন৷ অনযোনয মোনুষশের উপসগ ি নোও থোকশত পোশর,
তব্ুও তোাঁরো সংক্রোমক হশত পোশরন৷ COVID-19 সম্পশকি আরও তশথযর জনয, দেখুন
www.toronto.ca/COVID19৷
নীশে দেওেো সুপোধর গুধল, যখন আপধন দকনোকোিো কশরন, তখন আপনোর ধনশজশক সুরধিত
রোখশত, এব্ং COVID-19 এর ধব্স্তোশরর প্রধতশরোি করশত সোহোযয করশত পোশর৷ এছো়িোও, COVID-19
Alert app ডোউনশলোড করোর ধব্ষশে ধব্শব্েনো করুন, যোশত যধে আপধন সংক্রোমক COVID-19 এ
আক্রোন্ত দকোন মোনুশষর ধনধব্ষ্ট সংস্পশ

ি আশসন, তোহশল সরোসধর আপনোশক জোনোশনো দযশত পোশর৷

যনদ আপনি অসুস্থ হি, ত্াহয়ি বান়িয়ত্ থাকুি




যধে আপধন অসুস্থ হন অথব্ো ধনশজশক আলোেো রোশখন তোহশল ব্োইশর যোশব্ন নো৷
পোধরব্োধরক সেসযশের দথশক েূশর থোকুন৷
যধে আপনোর COVID-19 এর উপসগগুধল
ি
থোশক অথব্ো সংস্পশ ি আশসন, তোহশল ধক করশত
হশব্ দসই সম্পশকি জোনোর জনয আমোশের ওশেব্সোইি website দেখুন৷

বািায়র যাওয়ার সংখ্যা সীনমত্ করুি


যধে সম্ভব্ হে, তোহশল প্রশেোজনীে ক্তজধনসগুধলর জনয অনলোইশন অডিোর ধেন৷



মুধের দেোকোশনর ক্তজধনসপত্র, ওষুিপত্র এব্ং অনযোনয অতযোব্ যকীে ব্স্তুগুধলর জনয ব্োজোশর যোওেো
সপ্তোশহ একব্োশর সীধমত করুন৷
আপনোর ব্োধ়িশত ইধতমশিযই থোকো অতযোব্ যকীে উপোেোনগুধলর ধহসোব্ রোখুন৷ ব্োইশর যোওেোর
আশগ, দয ক্তজধনসগুধল আপনোর কোশছ আশছ দসগুধল ধেশেই নতু ন ধকছু করোর দেষ্টো করুন



(দযমন একটি নতু ন রোন্নোর পদ্ধধতর দেষ্টো করুন)৷



ব্োজোশর দগশল, প্রধতশব্ ীশের জনযও ব্োজোর কশর দেওেোর প্রস্তোব্ করুন, ধব্শ ষত অসুস্থ অথব্ো
ব্েস্ক প্রধতশব্ ীশের জনয
ব্োইশর যোওেোর আশগ পধরকল্পনো করুন:
o ব্োজোশর থোকোর সমেটিশক সীধমত করোর জনয আশগর দথশক প্রশেোজনীে ক্তজধনসগুধলর একটি
তোধলকো কশর ধনন৷
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o এক ব্ো েুই সপ্তোশহর জনয পযোপ্ত
ি পধরমোে ক্তজধনস ধকনুন, তোর দথশক দব্ধ পধরমোে ক্তজধনস
ধকনশল সরব্রোহ ব্যব্স্থোর উপর েোপ সৃটষ্ট হশে সোমধেকভোশব্ আকোশলর কোরে ঘিশত পোশর৷
o যথো সম্ভব্ একই স্থোন দথশক আপনোর প্রশেোজনীে ক্তজধনসগুধল দকনোর দেষ্টো করুন৷
o দেোকোন কখন খোধল থোকশব্ (সব্োধিক
ি
ব্যস্ততোর সমে ব্োশে) দসটি জোনোর এব্ং ব্েস্ক এব্ং
সংক্রমে প্রব্ে মোনুষশের জনয সুধব্িোজনক সমে সম্পশকি জোনোর জনয আশগ দথশক
দেোকোশনর ওশেব্সোইি দেখুন অথব্ো তোশের কল করুন৷
o হোশত দব্ধ সমে ধনশে যোন৷ দেোকোনগুধলশত একসশে দব্ধ মোনুষ ঢুকশত নোও ধেশত পোশর,
এব্ং দেোকোশনর ব্োইশর লোইন থোকশত পোশর৷
o ধিয ি রোখুন এব্ং দেোকোশনর কমেোরী
ি
এব্ং অনযোনয দক্রতোশের সশে ভোশলো এব্ং শ্রদ্ধোপূে ি
ব্যব্হোর করুন৷

নিরাপদ ককিাকাটার অভ্যাস


োরীধরক েূরত্ব ব্জোে রোখুন:
o ব্োজোশর যোওেোর সমশে আপনোর সশে প্রশেোজশনর অধতধরি দলোক নো ধনশে ধভ়ি কম রোখুন:
যধে সম্ভব্ হে, পধরব্োরগুধলর উধেৎ ব্োজোর-দেোকোন করোর জনয একজন ব্যক্তিশক ধনিোধরত
ি
করো৷
o অনযশের সশে েুই ধমিোশরর (ছে ফুি) েূরত্ব রোখুন:






োরীধরক েূরত্ব রোখোর ধেহ্নগুধল এব্ং দেখোর সহোেকগুধল (দযমন সোইশনজ, দমশেশত ধেহ্ন
দেওেো) অনুসরে করুন৷
ধভ়ি থোকো পথগুধল এধ়িশে যোন
সোমশনর ধেশক এগুশনোর আশগ, আপনোর আশগ থোকো মোনুষশের তোাঁশের প্রশেোজনীে
ক্তজধনসগুধল পছন্দ কশর দনওেোর জনয সমে ধেশে, তোাঁশের সশে ভোশলো আেরে করুন

যধে আপনোর দকোনও কমীশক ধকছু ক্তজজ্ঞোসো করোর থোশক, তোহশল আপনোর েূরত্ব ব্জোে
রোখোর ধব্ষেটি মশন রোখুন৷
 েোম দেওেোর জোেগোে ধভ়ি করশব্ন নো, এব্ং আপনোর আশগ থোকো মোনুষটির দথশক েূরত্ব
ব্জোে রোখুন৷
 েোম দেওেোর জোেগোে আপনোর ক্তজধনসগুধল নোমোশনোর আশগ আপনোর আশগর মোনুষটির
ক্তজধনসগুধল তু শল দনওেো সম্পূে ি হওেো পযন্ত
ি অশপিো করুন৷
o মোথো নো়িো অথব্ো হোত নো়িোর মোিযশম অনযশের অধভব্োেন জোনোন৷
হোশতর স্বোস্থযধব্ধি এব্ং শ্বোসপ্রশ্বোস সম্পধকিত ধ ষ্টোেোর পোলন করুন:




o আপনোর হোতগুধল িুশে ধনন সোব্োন এব্ং জল ধেশে কমপশি 15 দসশকন্ড যোব্ত৷
o যধে সোব্োন এব্ং জল নো থোশক, যধে আপনোর হোতগুধল ে নশযোগযভোশব্
ি
মেলো নো হে,
তোহশল একটি অযোলশকোহল-ধভধিক হযোন্ড সযোধনিোইজোর ব্যব্হোর করুন৷
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o যধে সম্ভব্ হে, সশে হযোন্ড সযোধনিোইজোর রোখুন এব্ং দেোকোশন দঢোকোর এব্ং দসখোন
দব্শরোশনোর টিক পশরই দসটি ব্যব্হোর করুন৷
o কোধ অথব্ো হোাঁধে হশল একটি টিসুয ধেশে আপনোর মুখ েোপো ধেন৷ টিসুযটি তখনই একটি মেলো
দফলো স্থোশন দফশল ধেন এব্ং আপনোর হোতগুধল িুশে ধনন৷ যধে আপনোর কোশছ টিসুয নো
থোশক, তোহশল হোাঁধে ব্ো কোধ হশল আপনোর জোমোর হোতো ধেশে মুশখ েোপো ধেন৷
o আপনোর মুখ স্প ি করো এধ়িশে যোন৷
o সংক্রমে প্রধতশরোিী ওেোইপস (দমোছোর ক্তজধনস) ব্যব্হোর করুন:
o যধে দেোকোশনর তরফ দথশক দেওেো হে, তোহশল কোিি অথব্ো ব্োশস্কশির হোতলগুধল মুশছ
ধনন এব্ং ওেোইপটিশক তখনই দফশল ধেন৷
o যধে সম্ভব্ হে, তোহশল আপনোর ধনশজর ওেোইপ সশে রোখুন৷


দকনোকোিো করোর সমশে, সোিোরে খোেয ধনরোপিো ধব্ধিগুধল অনুসরে করুন:
o আপধন দয উপোেোনগুধল ধকনশব্ন নো, দসগুধল স্প

ি করো এধ়িশে যোন৷

o ফল, সব্ক্তজ এব্ং অনযোনয ক্তজধনসগুধল তোজো ধকনো দসটি ধনক্তিত করোর জনয ব্োছোর আশগ
দসগুধল দেোশখর মোিযশম ভোশলোভোশব্ দেশখ ধনন৷
o খোব্োশরর কযোনগুধলশক হশত হশব্ েুমশ়ি নো থোকো, মরশে নো িরো এব্ং ফুশল নো ওিো৷
o পযোশকজগুধলশক হশত হশব্ দছাঁ ়িো-ফোিো নো হওেো
o পযোশকজ নো হওেো ক্তজধনসগুধল একসশে দব্ধ

পধরমোশে দকনো এধ়িশে যোন (দযমন কযোক্তন্ড,

ব্োেোম)৷
o যখনই সম্ভব্, স্প ধব্হীন
ি
ব্যব্স্থোে দপশমন্ট করুন৷
o খোব্োরগুধলশক একটি গরম থোকো গোধ়িশত দরশখ দেশব্ন নো, কোরে উষ্ণ তোপমোত্রোে ব্যোকশিধরেো
ব্ৃক্তদ্ধ-লোভ করশত পোশর৷



o যধে পুনরোে ব্যব্হোরশযোগয ব্যোগ অনুশমোধেত হে, তোহশল অনয মোনুষশের স্প ি ধনম্নতম করোর
জনয আপনোর ক্তজধনসপত্রগুধল আপনোর ধনশজর ব্যোশগ ধনন৷
যধে আপনোর হোতগুধল দিোওেোর/সযোধনিোইজ করোর আশগ আপনোর গোধ়ির তলগুধলশক (দযমন
ধস্টেোধরং হুইল, েরজোর হোতল, দরধডওর ডোেোল) স্প ি কশর থোশকন, তোহশল দসই স্থোনগুধলশক
পধরষ্কোর এব্ং জীব্োেুমি
ু
করুন৷

গ্লাভ্স (দস্তািা)


গ্লোভসগুধল হোশতর সটিক স্বোস্থযধব্ধির জনয উপযুি নে, এব্ং দকনোকোিো করোর সমশে সুপোধর
করো হে নো৷



যধে আপধন গ্লোভস পরশত েোন, তোহশল দেোকোন দথশক ব্োর হওেোর পশর, যখন দসগুধল মেলো




হশে যোে, দসগুধল পোল্টোশনো/খুশল দফলোটি গুরুত্বপূে৷ ি
গ্লোভস পরো অব্স্থোে আপনোর মুখ স্প ি করো এধ়িশে যোন৷
দখোলোর টিক পশরই গ্লোভসগুধলশক একটি মেলো দফলোর জোেগোে দফশল ধেন৷
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গ্লোভস দখোলোর টিক পশরই আপনোর হোতগুধলশক িুশে ধনন/জীব্োেুমুি করুন৷

কেস মাস্ক এবং কভ্ানরংগুনি


ধসটি অফ িরশন্টো -এর একটি নতু ন ব্োইল অনুসোশর, যখনই আপধন দেোকোশনর মত দকোন
জনসোিোরশের স্থোশনর ধভতশর থোকশব্ন তখন আপনোশক আব্ধ যকভোশব্ একটি মোস্ক অথব্ো দফস
কভোধরং পরশত হশব্৷ েুই ব্ছশরর কম ব্েসী ধ শু এব্ং মোস্ক পরোর দিশত্র অসুধব্িো থোকো এমন
দকোনও ধেধকৎসোধভধিক অব্স্থোযুি মোনুষশের অন্তভুি
ি
কশর, ধকছু ব্যধতক্রম প্রশযোজয হে৷ মোশস্কর
সটিক ব্যব্হোর এব্ং নস্ট করো-এর ধব্ষশে জোনুন৷

আপিার মুনদর কদাকায়ির জিনিসগুনি সনরয়য় রাখ্া


ব্োধ়িশত দফরোর পর, মুধের দেোকোশনর ক্তজধনস, ব্যোগ ইতযোধে রোখোর, খোব্োশরর




পযোশকজ/কশন্টইনোর নো়িোেো়িো করোর এব্ং খোব্োরগুধল সধরশে রোখোর টিক পশরই আপনোর হোতগুধল
সোব্োন এব্ং জল ধেশে িুশে ধনন৷
তোজো ফল এব্ং সব্ক্তজগুধলশক েোলু থোকো িোন্ডো জল ধেশে িুশে ধনন৷
পশে দযশত পোশর এমন খোব্োরগুধলশক অধব্লশে দরধিজোশরিোশর রোখুন৷




আপনোর মুধের দেোকোশনর ক্তজধনসগুধল দখোলোর পশর দসই স্থোশনর তলটিশক (দযমন কোউন্টোরিপ)
পধরষ্কোর এব্ং জীব্োেুমি
ু
করুন৷
প্রশতযকব্োর ব্যব্হোশরর আশগ পুনরোে ব্যব্হোরশযোগয ব্োজোশরর ব্যোগগুধলশক পধরষ্কোর করুন এব্ং িুশে
ধনন৷

খ্াদয সরবরাহ পনরয়েবাগুনি বযবহার করা




খোব্োরগুধল সরব্রোহ করশত হশব্ ধনম্নতম স্প ি অথব্ো স্প ধব্হীন
ি
ব্যব্স্থোর মোিযশম৷
যখন আপধন দফোশনর মোিযশম অথব্ো অনলোইশন খোব্োশরর জনয অডিোর দেশব্ন তখনই একটি
দক্রধডি কোশডির মোিযশম দপশমন্ট করুন৷
সরব্রোহটি হশত হশব্ স্প ধব্হীনভোশব্:
ি
o খোব্োরগুধলশক সরব্রোহ করশত হশব্ আপনোর েরজোর সোমশন অথব্ো দকোনও একটি ধনিোধরত
ি
স্থোশন৷



একটি সরব্রোহ গ্রহে করোর সমশে েুই ধমিোশরর (ছে ফুশির) েূরত্ব ব্জোে রোখুন৷



একটি খোব্োর সরব্রোহ গ্রহে করোর সমশে ধনম্নধলধখতগুধল যোেোই করুন:
o খোব্োরগুধলশক সটিক তোপমোত্রোে পোওেো ধনক্তিত করোর জনয, দসগুধলশক যত

ীঘ্র সম্ভব্

আপনোর কোশছ সরব্রোহ করশত হশব্৷ "গরম খোব্োর" দক গরম এব্ং "িোন্ডো খোব্োর" দক িোন্ডো
থোকশত হশব্৷
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o খোব্োশরর পযোশকিগুধলর দথশক ধলক হওেো দরোি করোর এব্ং পধরব্হশের মশিয থোকোকোলীন
খোব্োর সুরধিত রোখোর জনয খোব্োশরর পযোশকক্তজং সম্পূে ি সটিক এব্ং ধসল করো অব্স্থোে থোকশত
হশব্৷
o তোজো থোকো ধেহ্নগুধল যোেোই কশর ধনন (অথোৎ
ি খোরোপ এব্ং দেোম়িোশনো নো হশে যোওেো৷




o সশন্দহ হশল দফশল ধেন, অথব্ো দয দেোকোন দথশক আপধন দসগুধল ধকশনশছন তোশের সশে
দযোগোশযোগ করুন৷
দিক-আউি দডধলভোধরগুধল দনওেোর পশর, খোব্োরটি একটি দেশি ধনশে ধনন এব্ং পযোশকক্তজংগুধল
দফশল ধেন৷
দিক-আউি ব্যোগ/পযোশকক্তজংগুধল নো়িোেো়িো করোর পশর এব্ং খোওেোর আশগ, আপনোর হোতগুধল
সোব্োন এব্ং জল ধেশে িুশে ধনন৷

বান়িয়ত্ সাধারণ খ্াদয নিরাপত্তা অভ্যাস







এশক অপশরর দথশক সংক্রমে দরোি করুন:
o কোাঁেো মোংশসর দথশক ফল, সব্ক্তজ এব্ং খোওেোর জনয প্রস্তুত খোব্োরগুধলশক পৃথকভোশব্ রোখুন৷
o খোব্োরগুধল ধনশে কোজ করোর অথব্ো প্রস্তুত করোর আশগ এব্ং পশর আপনোর হোতগুধল িুশে
ধনন৷
খোেযব্োধহত অসুস্থতোগুধল এ়িোশনোর জনয খোব্োরগুধলশক সটিকভোশব্ রোন্নো/পুনরোে গরম করুন৷
খোব্োরগুধলর সটিক ধভতশরর তোপমোত্রোে রোন্নো হওেো যোেোই করোর জনয একটি দপ্রোব্ থোশমোধমিোর
ি
ব্যব্হোর করুন৷
o ধব্ফ, মুরধগ, পকি-এর জনয সটিক ধভতশরর তোপমোত্রোে রোন্নো করো এব্ং পুনরোে গরম করো
COVID-19 সৃটষ্টকোরী ভোইরোসগুধলশক মোরশত সোহোযয কশর৷
ব্োধ়িশত খোেয ধনরোপিো সম্পশকি আরও জোনশত আমোশের ওশেব্সোইি দেখুন৷

খ্াদয িাগাি




ব্েস্ক এব্ং সংক্রমে প্রব্ে মোনুশষরো যোাঁরো, দস্বচ্ছোে ধনভৃ শত রশেশছন, অসুস্থ দব্োি করশছন অথব্ো
যোাঁশের খোব্োর পোওেোর দিশত্র সহোেতোর প্রশেোজন, তোাঁরো সোহোশযযর জনয 211 এ কল করশত
পোশরন৷
খোব্োর পোওেোর ব্যব্স্থো এব্ং সরব্রোহ পধরশষব্োগুধলর সম্পশকি আরও তশথযর জনয আমোশের
ওশেব্সোইি দেখুন৷

আরও ত্থয
আরও তশথযর জনয www.toronto.ca/COVID19 দত আমোশের ওশেব্সোইি দেখুন অথব্ো 416338-7600 নেশর কল করুন৷

উয়েখ্য
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/preventionrisks/food-safety দথশক পোওেো ধব্ধস দসন্টোর ফর ধডধসস কশরোল (2020)৷ ফুড দসফটি
https://www.cagrocers.com/covid-19/ দথশক পোওেো কযোধলশফোধনেো
ি গ্রসোধরস অযোশসোধসশে ন
(2020)৷ দহোেোি কনসুযমোরস কযোন ডু
https://www.inspection.gc.ca/covid-19/information-for-consumers-about-foodsafety-and-an/eng/1584648921808/1584648922156#q1a দথশক পোওেো কোনোধডেোন ফুড
ইন্সশপক ন এশজক্তন্স (CFIA)(2020)৷ কশরোনোভোইরোস (COVID-19): ইনফরশম ন ফর কনসুযমোরস

অযোব্োউি ফুড দসফটি অযোন্ড অযোধনমযোল দহলথ

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-andcoronavirus-disease-2019-covid-19 দথশক পোওেো ফুড অযোন্ড ড্রোগ অযোডধমধনশে ন (2020)৷
ফুড দসফটি অযোন্ড ধে কশরোনোভোইরোস ধডধসস (COVID-19)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoVFood_Safety-2020.1-eng.pdf দথশক পোওেো ফুড অযোন্ড এধগ্রকোলেোর অগযোনোইশজ
ি
ন অফ ধে
ইউনোইশিড দন নস - ওেোর্ল্ি দহলথ অগযোনোইশজ
ি
ন (2020)৷ COVID-19 অযোন্ড ফুি দসফটি: গোইশডন্স

ফর ধব্সশনস

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2020/03/25/food-safety-nutritionand-wellness-during-covid-19/ দথশক পোওেো: হোভিোডি. টি.এইে. েযোন স্কুল অফ পোব্ধলক
দহলথ (2020)৷ ফুড দসফটি, ধনউটি ন অযোন্ড ওশেলশনস ধডউধরং COVID-19
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/foodsafety/covid19.html দথশক পোওেো দহলথ কোনোডো (2020)৷ কশরোনোভোইরোস ধডধসস (COVID-19)

অযোন্ড ফুড দসফটি

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019
_food_premise_guidance.pd দথশক পোওেো ওন্টোধরও ধমধনধে অফ দহলথ (2020)৷ COVID-19

গোইশডন্স ফর দপ্রধমশসস দব্স্ট প্রযোধিশসস সোমোধর ধ ি

