
 

 

 

কেরানা ভাইরাস )রাগ ১৯ ()কািভড-১৯) 

সং#মণ 'িতেরােধ করনীয় 
সব# সাধারেণর জন, হ,া.বকু 
 
 

 
পটুয়াখালী িব8ান ও :যিু< িব=িবদ,ালয় 

 

স"াদনায় 

রমন @মার িব=াস  
সহেযাগী অধ+াপক ও /চয়ারম+ান 

িডজা8ার /রিজিলেয়: এ< ইি>িনয়ািরং  িবভাগ 

পিরেবশ িবCান ও দেুযFাগ ব+বGাপনা অনষুদ 

পটুয়াখালী িবCান ও KযিুL িবMিবদ+ালয় 

দমুিক-৮৬০২, পটুয়াখালী। 

 

কেরানা ভাইরাস িক? 

/কান /কান /দশ 
কেরানা ভাইরােস 
আTাU? 

কিভড-১৯ উপসগF 
Yেলা িক িক? 

কত িদন পর উপসগF 
/দখা /দয়? 

কেরানা ভাইরাস 
িকভােব ছড়ায়? 

িকভােব সং]েশFর 
মাধ+েম ছড়ায়? 

িকভােব সংTমণ 
Kিতেরাধ করা যায়? 

/হাম /কায়াের_াইন িক? 

/হাম /কায়াের_াইেন িক 
করনীয়? 

সাবান িকভােব কাজ 
কের? K` ও উaর 

   



 

 

কেরানা ভাইরাস (SARS-CoV-2) িক? 

কেরানা ভাইরাস একb ভাইরাস যা সাধারণত Kাণীেদর আTমণ কের িবেশষ কের বাদরু ও উঠ। তেব, কেরানা 
ভাইরাস মানষুেকও আTমণ কের এবং মানেুষর /দেহই এর িবdার সeবত অিধক হাের /দখা /দয়। কারণ 
কেরানা ভাইরাস বংশ বিৃhর জন+ অবশ+ই /কান না /কান /হা8 লাগেব আর মানেুষর ফুসফুস 
নালী(Respiratory Track)ভাইরােসর জন+ উপযLু Gান। 

২০১২ সােল /সৗিদ আরেব MERS  আর ২০০২-২০০৩ সােল চীেন SARS ভাইরাস আTমণ কের। /সYেলা সবই 
বতF মান কেরানা ভাইরােসর সমেগাnীয় ভাইরাস। পিৃথবীেত ২০০ অিধক Kজািতর কেরানা ভাইরাস রেয়েছ। 
কেরানা ভাইরাস (SARS-CoV-2) /ক নেভল কেরানা ভাইরাস বলা হেp কারণ এটা একটা নতুন কেরানা 

ভাইয়াস। আর এর একটা qবিশr+ হেp /য এর গােয় এক ধরেনর ]াইক থােক যােক বেল মsুট যা অেনকটা 

সেূযFর কেরানার সােথ সাদশৃ+ পণূF। কেরানা ভাইরাস এর নাম করন করা হেয়েছ লািতন ভাষা /থেক। ধারনা 
করা হয় /য  Kাণীর /দহ /থেক এই ভাইরাস Kথম মানেুষর /দেহ Kেবশ করেছ। 

 

কেরানা ভাইরােসর Kকৃত উৎস এখন জানা যায়িন, তেব গেবষণায় বলেছ বাদড়ু /থেক এই ভাইরাস b ছড়ােত 

পাের। ২০১৯ সােলর িডেসvেরর িদেক চীেনর উহান শহর /থেক এক ব+ািL Kথম িনউেমািনয়ায় আTাU হয়। 
এরপর অেনক মানষু যারাই ওখােন িগেয়েছ আর আTাU হেয়েছ। ওই জায়গাb িছল মলূত একb সামিুwক মাছ 

ও মাংস িবিTর কাঁচা বাজার। 

নেভল কেরানা ভাইরাস Kধানত ব+ািL /থেক ব+ািL /ত সংTিমত হয়। WHO বেলেছ /য, একজন ব+ািL 

সাধারণত ২-৩ জন ব+ািL /ক আTাU করেত পাের। 

এখন পযFU কেরানা ভাইরােসর /কান িচিকৎসা নাই ও /কান Kিতেষধক মলূক ভ+াকিসন ও আিবyার হয়িন। 

 

Cকান Cকান Cদশ কেরানা ভাইরােস আFাG হেয়েছ? 

কিভড-১৯ /রাগb চীেনর zেবই Kেদেশর উহান শহর /থেক Kথম ছিড়েয়েছ িডেসvর ২০১৯ তািরেখ। এখন 
পযFU সমd পিৃথবীর সব কয়b /দেশ এ /রাগ ছিড়েয় পেড়েছ। পিৃথবীেত এখন পযFU আTােUর সংখ+া ১২ল{ 
৩৫ হাজার, মতৃ ৬৭ হাজার (৫ এিKল ২০২০)। সংTিমত Kধান Kধান /দেশর তািলকায় রেয়েছ, যLুরা~, 

ইতািল, /]ন, �া:, জামFািন, চীন, ইরান, যLুরাজ+, /সৗিদআরব, জাপান, অে�িলয়া, কানাডা, তুক� সহ ২০৮ b 
/দশ ও অ�ল। 

কেরানা ভাইরােস (কিভড-১৯) আFাG হেল উপসগ# Pেলা িক িক? 

Kধানত �র, �কেনা  কািশ, মাথাব+থা, দবুFলতা থােক।  

সাধারণ সিদF �েরর মত ল{ণ থাকেলও এটা দীঘF Gায়ী হয়।  

তেব িকছু মানেুষর কেরানা ভাইরােস আTাU হবার পর /কান উপসগF /দখা যায়না।  

Kিত ৬ জন ব+ািLর মেধ+ একজন ব+ািL Y�তর অসGু হয় এবং তী� Mাসকr থােক। 

বয়� মানষু যােদর অন+ান+ শারীিরক দবুFলতা বা /রাগ ব+ািধ আেছ তােদর জন+ এটা /বিশ ঝঁুিক পণূF। 



 

 

উ�রLচাপ, ডায়ােবbস, িকডিনর সমস+া, �দেরাগ িচিকৎসারত ব+ািL ঝঁুিক পণূF। 

কেরানা ভাইরাস শরীের ,েবেশর কতিদন পর উপসগ4 5দখা 5দয়? 

কেরানা ভাইরােসর স�ুকাল ২-১৪ িদন । স�ুকাল বলেত /বাঝায় /য ভাইরাস b শরীের সংTিমত হবার পর 
উপসগF Yেলা /দখা িদেত /য সময় টা লােগ। 

 

 
সnূ; WHO 

কেরানা ভাইরাস িকভােব ছড়ায়? 

ভাইরাস সাধারণত মানষু /থেক মানেুষ ছড়ায়। কেরানা ভাইরাস সাধারণত পিরবােরর ঘিন� সদস+ /দর মেধ+ 
ছড়ায়। অিফেসর সহকম� অথবা ইিতমেধ+ যােদর সংTমণ হেয়েছ তােদর সং]েশF আসেল সংTমণ হেত পাের। 

ঘিন�ঠ  সহচেযF বলেত যা /বাঝায়; 

১। কিভড-১৯ /রাগীর সােথ একেn বসবাস 

২।আTাU /রাগীর সােথ একেn /কান আবh ঘের বসবাস। 

৩। সরাসির /রাগীর কফ, হাঁিচ, কািশ, সিদF , ইত+ািদর সং]েশF আসা। 

৪। হাঁিচ, কািশ, ও থথু ু১ িমটার পযFU িগেয় অন+ /কান সGু ব+ািL /ক সংTিমত করেত পাের। 

৫। ভাইরাস Kধানত ব+ািL /থেক ব+ািL /ত হাঁিচ, কািশ, ও থথু ুর মাধ+েম ঘিন� সং]েশF ছড়ায়। 

 

 

 



 

 

Rপেলট ইনেফকশন িক? 

এটা এমন একb KিTয়া যখন একজন আTাU ব+ািL হাঁিচ, কািশ, সিদF , মেুখর লালা, বাতােস ছিড়েয় /দয়ার 

মাধ+েম অন+ একজন সGু ব+ািL আTাU হয়। 

 

সংUেশ#র মাধ,েম িকভােব কেরানা ভাইরাস ছড়ায়? 

যখন /কান ব+ািLর হােতর তাল ুবা আ�লু Yেলা ভাইরাস �ারা সংTিমত হবার পর  /সটা নাক মখু, /চােখর 

সং]েশFর মাধ+েম শরীেরর Mাস তে�র িভতেরর বা গলার িভতেরর /কাষ Yেলার িরেস�র �ারা কেরানা 

ভাইরােসর ]াইক Yেলা সংযLু হয়। আর এভােব মানেুষর শরীেরর /কাষ Yেলােত Kেবশ কের। এবং  
িমউেটশন হেয় সংখ+া বিৃh কের। এভােব সমd ফুসফুস টা আTাU হেত পাের। এবং MাসKMাস এ বাধা সিৃr 

কের ও /রাগীর মতুৃ+ হয়। 

 একজন কিভড-১৯ /রাগী হাঁিচ কািশ, তার হাত িদেয় /ঢেক রােখ আর এেত তার হােত জীবাণ ুঅবGান 

কের। /সই হাত  িদেয় যিদ /স অন+ /কান ব� ]শF কের /যমন দরজার হাতল, লাইট সইুচ, /রিলং, bিভ বা 

এিস িরেমাট ইত+ািদ। তেব অন+ও /কান ব+িL অজােU /সই সব ব� /থেক িনেজর শরীের  কেরানা ভাইরােসর 
সংTমণ ঘটােত পাের। 

 

িক করনীয় যিদ কেরানা ভাইরােসর জীবাণ ুPেলা :কাশ পায়? 

আপিন যিদ গত ১৪ িদেনর জন+ কেরানা ভাইরােসর KাদভুF াব আেছ এমন /দশ �মণ কের থােকন। অথবা 
কেরানা আTাU  কার ও ঘিন� সহচেযF এেসেছন অথবা পির{া কের কিভড-১৯ ধরা পড়ার সeবনা আেছ  
তেব আপনার করনীয় হল; 

১। �র ও কািশ থাকেল বাসার বাইের যাওয়া /থেক িবরত থাsন। 

২। মা� ব+বহার ক�ন। 

৩। Kিতিদন ২বার শরীেরর তাপমাnা /চক ক�ন। 

৪। কািশ ও তাপমাnা ৯৯.৫ িডি� /সলিসয়াস এর উপের হয় তেব ডাLার এর পরামশF িনন। 

৫। অন+ ব+ািL /দর ভাইরাস সংTমণ /থেক র{া করেত িনেজ সরাসির হাসপাতােল যােবন না। /ফান ক�ন। 

৬। যিদ পিরবােরর /কউ অসGু হেয় থােক তেব তােদরেক আলাদা কে{ রাখনু। 

 

িকভােব সংFমণ ছিড়েয় পড়া :িতেরাধ করেবন? 

বাইের /থেক এেসই হাত অUত ২০ /সেক< ধের ধেুত হেব। মা� ব+বহার ক�ন। বািড়েত থাsন। তাছাড়া 
কিভড-১৯ ছিড়েয় পড়া Kিতেরাধ করেত িনেচর পhিত Yেলা /মেন চলনু। 

 

 



 

 

প8িত ১; 5যখােন 5সখােন থথু ু5ফলা 5থেক িবরত থা?ন 

/যখােন /সখােন হাঁিচ কািশ ও থথু ু/ফলেল কেরানা ভাইরােসর জীবাণ ুYেলা হাঁিচ কািশর মাধ+েম বাতােস ছিড়েয় 
পেড় যা অন+েক সংTিমত করেত পাের। 

যােদর হাঁিচ কািশ আেছ এমন মানষু /থেক দেুর থাsন।  

বাইের /গেল স�ক ভােব মা� পের িনন। 

হাঁিচ কািশ /দয়ার সময় �মাল বা bস+ু ব+বহার ক�ন। অেন+র /থেক সবFদা ১ িমটার দরূ� বজােয় রাখনু। 

ব+ব�ত bস+ু স�ক ভােব ঢাকনা যLু ময়লার বাে� /ফলনু। 

সাবান পািন িদেয় হাত ধেুয় /ফলনু। 

 

প8িত 2; হাত 5ধৗত করন 

যখন আপিন বাইের থােকন তখন আপিন বz িকছু ]শF কেরন। এমন জায়গা হয়ত ]শF করেছন যােত 
কেরানা ভাইরাস জীিবত থাকেত পাের ও আপনােক সংTিমত করেত পাের। /সজন+ আপনার বািড়েত এেস 
Kথেমই আপনােক দইুহাত ভাল ভােব সাবান পািন িদেয় অUত ২০ /সেক< ধের /ধৗত করেত হেব। 

কখন কখন হাত ধেুত হেব? 

১। যখন আপিন  বাইের /থেক বািড়েত /ফেরন। 

২। সংTিমত হওয়ার সeবনা আেছ এমন বাইেরর /কান ব� ]শF কেরেছন। 

৩। হাঁিচ, কািশ, ও  সিদF /ফলার পর। 

৪। অসGু ব+িLেক /সবা কেরেছন বা ঘিন� সহচেযF এেসেছন। 

৫। রা�া করার পেূবF ও খাবার আেগ। 

৬। বািড়র ময়লা িজিনষ পn /ফলার পর। 

৭। /পাষা প� পািখ িনেয় /খলা করার পর। 

৮। বাথ�ম ও টয়েলট ব+বহােরর পর। 

  

হাত 5ধায়ার সDক প8িত 

১। দইু হাত পািন িদেয় /ভজান। সাবান পািন হােতর তালেুত রাখনু ও ভাল কের ঘষনু। 

২। হােতর আ�লু ও দইু হােতর িপছন পাশ ভাল কের ঘষনু। 

৩। আ�লু ও নেখর িভতর ভাল কের ঘষনু। 

৪। �ধ ুআ�লু Yেলা ভাল কের ঘিুরেয় ঘিুরেয় মাজনু। 

৫। হােতর কি� পযFU মাজনু। 

৬। পািন িদেয় ধেুয় /ফলনু। 

৭। bস+ু বা গামছা িদেয় হাত মেুছ /ফলনু। 



 

 

মেন রাখেবন; ২০ /সেক< সময় সাধারণত /য /কান একটা গােনর Kথম কেয়ক লাইন গাইেলই হেয় যায়! 

 
 

সািনটাইজার িদেয় িকভােব হাত পিরGার করেবন? 

সািনটাইজার হল ৭৫% আলেকাহেলর জীবাণ ুনাশক wবণ।  সািনটাইজার িদেয় হাত জীবাণ ুমLু সময় পািন 
ব+বহার করা লােগ না। 

১। হােতর তালেুত পিরমাণ মত ৭৫% আলেকাহল সমhৃ সািনটাইজার wবণ িনন। 

২। হােতর আ�লু ও দইু হােতর িপছন পাশ ভাল কের ঘষনু। 

৩। �ধ ুআ�লু Yেলা ভাল কের ঘিুরেয় ঘিুরেয় মাজনু। 

৪। হােতর কি� পযFU ভালকের ঘষনু। 

৫। �কান পযFU ঘষনু। 

 

 



 

 

পWিত ৩; পিরেবশ জীবাণ ুম<ু করা ও পয#াY বাতাস চলাচল 

বাসা বািড়,  /দাকান পাট, হাসপাতাল, ইত+ািদ জায়গা Yেলা জীবাণ ুনাশক /  কের জীবাণ ুমLু করেত হেব। 
বাসা বািড়র /{েn বািড়র দরজার িসটকািন, হাতল, ি�েজর হাতল, bিভ িরেমাট,  টয়েলেটর দরজা, ইত+ািদ 

]শF করার আেগ সতকF  হেত হেব /য এYেলা জীবাণ ুমLু আেছ নািক?  ০.০৫% /সািডয়াম হাইেপা  /¡ারাইড 

wবণ অথবা  ৭৫% আলেকাহল সমhৃ /ভজা bস+ু িদেয় বািড়র দরজার িসটকািন, হাতল, ি�েজর হাতল, bিভ 

িরেমাট,  টয়েলেটর দরজা, ইত+ািদ জীবাণ ুমLু ক�ন। Kিতিদন ১-২ বার এটা ক�ন।  বাইেরর /দাকান পাট, 

ATM বেুথর বাটন সাধারণত জীবাণ ুথােক তাই এYেলােত ভাল ভােব জীবাণ ুনাশক /  কের জীবাণ ুমLু 

করেত হেব। ব+াংেক /গেল Kথেমই হাত পিরyার কের িনন ও টাকা পয়সা /লনেদন /শেষ /বর হবার সময় 
আবার উL Kিত�ােন রাখা সািনটাইজার িদেয় হাত পিরyার কের িনন। বাসা বািড়েত পযFা� আেলা বাতােসর 
ব+বGা ক�ন। বাসায় অসGু /রাগী থাকেল তার জন+ আলাদা ক{ বরাh ক�ন ও সব িকছু আলাদা ভােব 
ব+বহার ক�ন। 

 

Cহাম Cকায়াের[াইন িক? 

সমd িবM জেুড় /য ভােব কেরানা ভাইরাস সংTমণ বিৃh /পেয়েছ তােত বাংলােদেশেক পেুরাটাই লক ডাউন 
কের িদেত হেত পাের। িবেশষ কের বিহর িবেMর সােথ পেুরাটাই িবিp� করেত হেব যােত /কান Kবাসী/ 
িবেদিশ এই মহূুেতF  /দেশ আসেত না পাের। চীেনর মত যখন সব িকছু িনয়�েণ চেল আসেব যখন আTাU 
ব+িL সংখ+া কেম যােব তখন আবার সব খেুল /দয়া যােব। কেরানা ভাইরাস পিরিGিত খবুই ভয়াবহ হেব। 
এজন+ সবাইেক /য যার বাসায় অবGান করা উিচত। 

/কান /রাগ, িবেশষ কের /ছাঁয়ােচ /রাগ Kিতেরাধ করার জন+ যখন পিরবার /থেক িবিp� ভােব বাসায় থাকা 

হয় /সটােক /ক /হাম /কায়াের_াইন বেল। /হাম /কায়াের_াইেন িনেচর িনেদFশ Yেলা কেঠার ভােব /মেন চলেত 
হেব। 

১। বাথ�ম িবিশr একb �েম একা থাকেত হেব /যখােন পযFা� আেলা বাতাস চলাচল করেত পাের। 

২। পিরবােরর অন+ সদ+সেদ+র সােথ স£ণূF /যাগােযাগ ব¤ ক�ন। দরু- /যাগােযাগ করা /যেত পাের 
/মাবাইেল। 

3. /কান দশFক বা অন+ মানষু এ সময় /দখা করেত চাইেল অনমুিত িনেয় িবনেয়র সােথ Kত+াখ+ান ক�ন। 
িলেখ রাখনু আেলাচনা ও সা{াত সীিমত। /হাম /কায়াের_াইন চলেছ। 

৪। খাবার- পািনর জন+ অন+ সদ+সেদ+র সহায়তা িনন। 

৫। কখেনাই /হাম /কায়াের_াইেন থাকা অবGায় বাসা /থেক /বর হেবন না। Kেয়াজেন ইমারেজি: /ফান 
ক�ন। ৩৩৩ এই নাvার এ(বাংলােদশ) । ইহা একb /টাল ি� নাvার। 

৬। �ধমুাn একজন ব+িL /হাম /কায়াের_াইেন থাকা ব+িLর সােথ /যাগােযাগ করেব। যখন �েম Kেবশ 
করেব তখন পযFা� মা�, /¦াভস, ও /পাশাক-আবরণ পের িনেব, এবং /সYেলা স�ক ভােব িড]জ করেব। 

কমপে{ ১ িমটার দরূ� বজােয় রাখেব। 

 

 



 

 

Cহাম Cকায়াের[াইেন িক করনীয়? 

খাবার আেগ, পের, হাঁিচ, কািশ /দয়ার পর ও বাথ�ম ব+বহার করার পর হাত মখু সাবান পািন িদেয় ভাল কের 

ধেুত হেব । 

/হাম /কায়াের_াইেনর বাসার সবাই /ক িনয়িমত হাত মখু ধেুত হেব এবং মখু, /চাখ, নােক, হাত /দয়া /থেক 

িবরত থাকেত হেব। 

ব+িL গত িজিনস পn অেন+র সােথ /শয়ার করার /থেক িবরত থাsন /যমন, টুথেপ8, �াশ ইত+ািদ। 

/টিবল, /মেঝ, bিভ িরেমাট ইত+ািদ জীবাণ ুমLু ক�ন। 

জামা কাপড় Yেলা অেন+র /থেক আলাদা রাখনু। 

কখনওই সবাই একটা টাওেয়ল ব+বহার করেবন না। যিদ কেরন Kিতবার ব+বহােরর পর িনয়িমত পিরyার 
ক�ন। 

 

কেরানা ভাইরাস :িতেরােধ িকছু :েয়াজনীয় তথ,ঃ 
খাবার �েম অন+ কাউেক Kেবশ করেত না /দয়া। 

পযFা� ওষধু রাখনু বাসায়। 

বাসায় ঢাকনা িবিশr পযFা� ময়লার িবন/ ঝুিড় থাকেব। 

পযFা� ঘমু দরকার 

বাসায় /কান /পাষা Kাণী থাকেল তার /থেক দেুর থাsন। 

বাসায় পযFা� জীবাণ ুনাশক / , ও অন+ান+ িজিনস /যমন মা�, /¦ােভস, bস+ু, ইত+ািদ রাখনু। 

ভাল পিুrকর খাবার যােত /রাগ Kিতেরাধ {মতা বােড়।  



 

 
 

কেরানা ভাইরাস সং�মণ ( কািভড ১৯ : 
মানিসক চাপ মু� থাকেত কী করেবন

কেরানা ভাইরাস সং�মেণর ভীিত থেক অবসােদ ভাগা, মেনর উপর বাড়িত চাপ
তির হওয়া, হতিব�ল হেয় পড়া, আতংিকত হওয়া বা রেগ যাওয়া �াভািবক।

এই সময় আপিন যােদর উপর আ া রাখেত পােরন তােদর সােথ কথা বলুন, পরামশ�
িনন। �জন আর ব�ুেদর সােথ যাগােযাগ রাখুন।

আপিন যিদ বািড়েত থাকেত বাধ� হান, তাহেল �া �কর জীবনযাপন ক ন।
সুষম খাদ� �হণ ক ন, পয�া  পিরমাণ ঘুমান, হালকা ব�ায়াম ক ন এবং
বাসায় পিরবােরর সদস�েদর সােথ ভােলা সময় কাটান আর বাইেরর ব�ু বা
�জনেদর সােথ ইেমইল, টিলেফান বা সামািজক যাগােযাগ মাধ�ম এর
সাহােয� যাগােযাগ র�া ক ন।

ধূমপান, তামাকজাত �ব�, এলেকাহল বা অন� কােনা নশাজাত �ব� �হণ কের
আপনার মেনর চাপ দরূ করার চ া করেবন না। িনেজর উপর যিদ খুব বিশ চাপ বা

স বাধ করেত থােকন তেব িনকট  �া � কম র সােথ কথা বলুন। যিদ �েয়াজন
হয় তেব  িকভােব কার কাছ থেক, কাথায় আপিন শারীিরক বা মানিসক সমস�ার
জন� সাহায� �হণ করেবন তার এক  আগাম পিরক না তির কের রাখুন।

কবলমা� স ক তথ� সং�হ ক ন । িব�াসেযাগ� সূ� থেক এমন তথ� িনন
য েলা আপনােক ঝঁুিক স েক�  সতক�  করেব এবং �েয়াজনীয়  ব�ব া
�হেণ সাহায� করেব।  তেথ�র  এমন এক  িব�াসেযাগ� িব�ানস ত উৎস
ক কের রাখুন য কবলমা� স েলার উপর ভরসা করেবন  যমন িব�

�া � সং ার ওেয়বসাইট বা সরকার হেত দািয়��া  সংি  �িত ান ।

দিু �া আর অি রতা কমােত, আপিন এবং আপনার পিরবার, �চার মাধ�েম কেরানা
ভাইরাস সং�মণ আর এর পিরণিত িনেয় িবপয� কর সংবাদ শানা বা দখা কিমেয়
িদন ।

অতীেত �িতকূল পিরি িত মাকােবলায় আপনার দ�তা েলার কথা আবার
মেন ক ন। সই অিভ�তার আেলােক কেরানা ভাইরাস সং�মণ এর সময়
আপনার মানিসক চাপ কমােত পূেব�র দ�তােক কােজ লািগেয় ভােলা থাকার
চ া ক ন।

Prepared based on Coping with stress during the 2019-nCoV outbreak, WHO (2020)'



 

 

 :^ ও উ_র 
১। কেরানা ভাইরাস /য /কান জায়গােত ছড়ােত পাের িক? হ+াঁ 

২। কেরানা ভাইরাস গরম ও আw আবহাওয়ােতও সমান ভােব সংTিমত হেত পাের। হ+াঁ 

৩। ঠা§া ও বরফ আpািদত /দেশ িক কেরানা ভাইরাস মারা যায়? 

উaরঃ না। মানেুষর শরীেরর িভতেরর তাপমাnা ৩৫ /থেক ৩৭ /সলিসয়াস তাই বাইেরর তাপ মাnা যাই /হাক 
না /কন এর উপর /কাণ Kভাব নাই। 

৪। গরম জেল ©ান করেল নািক কেরানা ভাইরাস Kিতেরাধ করা যায়! 

উaরঃ এমন /কাণ সিুনিদFr Kমাণ নাই ও িভিa নাই। বরং এটা আপনােক {িত করেব। 

৫। মশার মাধ+েম কেরানা ভাইরাস ছড়ায় িকনা? 

উaরঃ না। /যেহতু কেরানা ভাইরাস �ধু মাn আTাU ব+ািLর থথু,ু লালা, হাঁিচ, কািশর মাধ+েম ছড়ায়। তাই মশা 

বা অন+ও /কাণ মািছর সােথ স£েকF  নাই। 

৬। আমরা িবিভ� এয়ারেপাটF  বা অিফস এ হ+া< ªায়ার /দিখ হাত /ক �y করার জন+। K` হল, হ+া< 

ªায়ার িদেয় হাত /মাছা িক িনরাপদ? উaর । না। 

৭। উ�ত িবেM অিতেবYিন লাইট জীবাণ ুনাশক িহসােব হাত পিরyার করা হয়।এটািক উপকারী? উaর। না। 

৮।িবিভ� এয়ারেপাটF /য থামFাল �+ানার বাবহার করা হয় /য Yেলা িদেয় িক কেরানা ভাইরাস এর উপিGিত 
জানা যায়? 

উaরঃ না। কারণ থামFাল �+ানার �ধ ুশরীেরর তাপমাnা জানেত ব+বহার করা হয়। 

৯। সমd শরীের এলেকাহল বা /¡ািরন িছbেয় িক কেরানা ভাইরাস িনমূFল করা যায়? 

উaরঃ না। শরীেরর িভতেরর /কাণ জীবাণ ুএটা িদেয় িনমূFল করা যায় না। এটা �ধ ু/কাণ তল /যমন হাত, 

/টিবল ইত+ািদ জীবাণ ুমLু করেত ব+বহার করা হয়। 

১০। িনউেমািনয়ার ভ+াি�ন িক কেরানা ভাইরাস এ কাজ কের? 

উaরঃ না । যিদও COVID-19 /রাগ হেল িনউেমািনয়া হেব তব ুও িনউেমািনয়ার ভ+াি�ন COVID-19 /রােগর 

জন+ কাযFকরী নয়। 

১১। িনয়িমত লবণ পািন িদেয় নাক মখু পিরyার করেল িক কেরানা ভাইরাস Kিতেরাধ করা যায়? 

উaরঃ না। তেব লবণ পািন সাধারণ ঠা§া সিদFর জন+ উপকারী হেল ও ফুসফুেসর সংTমেণর জন+ /কাণ 
কােজ আেস না। 

১২। রসনু খাওয়া িক কেরানা ভাইরাস িনয়�েণ কাযFকরী? 

উaরঃ রসনু একb ভাল পথ+ শরীেরর {ুw {িতকর অণজুীব দমন করার /{েn। রসনু একb ভাল খাবার 
ােG+র জন+ উপকারী, তেব, কেরানা ভাইরাস িনয়�েণর জন+ /কাণ Kমাণ নাই। 

১৩। কেরানা ভাইরাস িক �ধ ুবhৃেদর জন+ {িতকর? 

উaরঃ কেরানা ভাইরাস সব ধরেনর মানেুষর জন+ ঝঁুিক পণূF। িশ�, যবুক/ যবুতী/ নারী/ বhৃ। তেব যােদর 

আজমা, িকডিন, হাটF , ডায়ােবbস আেছ তােদর জন+ /বিশ ঝঁুিকপণূF। COVID-19 /রােগর মতুৃ+ হার এখন সিুনিদFr 

বলা যায় না। 



 

 

১৪। COVID-19 /রাগ িচিকৎসায় িক এি_বােয়াbক কাজ কের? 

উaরঃ না। এি_বােয়াbক �ধ ু{িতকর ব+াকেটিরয়া দমন করার জন+, ভাইরাস দমন করার জন+ নয়। তাই 

কেরানা ভাইরাস /যেহতু একb ভাইরাস তাই এি_বােয়াbেকর /কাণ ভুিমকা নাই। তেব COVID-19 /রাগ 

িচিকৎসায় এি_বােয়াbক পাশাপািশ ডাLার িদেত পােরন /যেহতু ভাইরােসর সােথ িকছু ব+াকেটিরয়া ও আসেত 
পাের। 

১৫। COVID-19 /রাগ িচিকৎসায় িক ওষধু আেছ? 

উaরঃ এখন পযFU /কাণ ওষধু নাই। তেব �ধমুাn উপসেগFর িভিaেত িচিকৎসা Kদান করা হয়। সিুনিদFr িকছু 
িচিকৎসা এখন KিTয়াধীন। তেব গেবষকরা িনরUর /চrা চািলেয় যােpন আর এেত WHO সমd অথF সহায়তা 

িদেয় যােp। 

িনয়িমত হাত ধেুত হেব। পিরyার পিরp� থাকেত হেব। সংTিমত হবার পর /থেক সাধারণত ২-১৪ িদন 
সময় লােগ COVID-19 /রাগ Kকাশ /পেত। 

 

সাবান-পািন  িকভােব কেরানা ভাইরাস  িনমূ#েল কাজ কের? 

/য /কান ধরেনর সাবান পািন িদেয় সহেজই কেরানা ভাইরােসর মত জীবাণ ুিনমূFল করা যায়। ভাইরাস মলূত 
/Kাbন আর চিবF জাতীয় পদাথF িদেয় qতির । যা সহেজই হােত এেস /লেগ থাকেত পাের। সাবান এর অণ ু
Yেলা দইু KাU িবিশr িকছু  অণ ুযা পািনেত িমেশ /গেল  এর একটা অংশ পািনর অণরু িদেক আকিষFত হয় 
আর অন+ অংশ /তল বা চিবF জাতীয় পদােথFর িদেক আকিষFত হয়। যখন হােত /কান কেরানা ভাইরােসর 
জীবাণ ুথােক তখন সাবােনর এক অংশ কেরানা ভাইরােসর পেৃ�র চিবF /ক আকিষFত কের ও পের কেরানা  
ভাইরােসর বাইেরর প�ৃেক /ভে� /ফেল ও ভাইরাসb মারা যায়। এই িTয়াb �ক সাবান /যভােব কাপেড়র 
ময়লা পিরyার কের /সভােবই কাজ কের। সাবােনর অণ ুYেলা কাপড় /থেক /তল জাতীয় মায়লা Yেলােক /বর 
কের িনেয় আেস আর কাপড় পিরyার হেয় যায়। 

 

সGু থাsন, িনরাপদ থাsন। কেরানা ভাইরাস /মাকােবলায় বাংলােদশ সরকােরর সমd িবিধ িনেষধ /মেন চলনু। 

Kেয়াজনীয় িল®ঃ 

https://www.iedcr.gov.bd/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
https://www.who.int/ 
https://www.unicef.org/ 
 
 

  
 


