
আমাকে চেন?



আমার নাম েকরানা ভাইরাস



তুমম মনশ্চয়ই আমার 
ব্যাপাকর গত 

েকয়েমিন ধকর শুকনছ

তাহকে চতামাকে 
আমার সম্পকেে  মেছু 

ব্মে



আমম মে চিখকত সমতয খুব্ ব্ড়? 



মেন্তু সমতয ব্েকত আমম খুব্ চছাট

এমনমে চে সমস্ত েকের মকধয চছাট চছাট 
েনা চিখা োয় তার মকধযও আমাকে 
তুমম চিখকত পাকব্ না



আমম এো নই, আমার মত আরও োখ োখ আকছ।



তুমম মে ব্েকত পাকরা আমার মত েতজন চপমিে 
এর ডগায় আসকত পারকব্?

আমার মত আরও 
এে োখ চপমিে

এর ডগায় আসকত 
পাকর, তাহকে তুমম
ব্ুঝকত পারছত চে
আমম েত চছাট?

ভাকব্া ভাকব্া



আমার মত ভাইরাস রা পুকরা পৃমিব্ীকত ছমড়কয় পকড়কছ.



আমার ভাই চব্াকনকির োরকে 
চোকেকির মকধয সমিে োমি চিখা 
চেকত পাকর, মেন্তু আমম েখন 
োউকে অসুস্থ েকর তুমে তখন সাই 
চরাগ টা চে ব্কে চোমভড -১৯.

আমম এব্ং আমার ভাই চব্াকনরা 
োমড়া, জামাোপড়, চখেনা
এব্ং আরও অকনে মেছুর মকধয
িােকত পামর..



প্রমতটি পমরব্ার আজোে 
আমার সম্পকেে  েিা ব্েকছ, 
আমম চগাটা মব্কে েরম মব্িৃঙ্খো 
সৃমি েকরমছ, অকনে চোেকে 
অসুস্থ েকরমছ এব্ং তাই 
চতামাকে ঘকর িােকত হকব্
োকত আমম চতামাকে অসুস্থ না 
েমর।



আমার সম্পকেে  প্রেুর আকোেনা 
এব্ং গুজব্ রকয়কছ, তাই আমার 
োছ চিকেই েমি তুমম আমার 
সম্পকেে  জানকত পাকরা তাহকেই 

ভাে



1. আমম ভ্রমে েরকত খুব্ ভাকোব্ামস. 
আমম চেখান চসখান চিকে আমসমন, 
আমম েীকনর এেটি িহর উহান চিকে 
একসমছ



2. োমি, হাাঁমে এব্ং স্পকিের মাধযকম আমম এে ব্যমি চিকে আর 
এে ব্যমির মকধয ছমড়কয় পমড়.

আমম িরীকরর ব্াইকরর অংকি েকয়ে ঘন্টা চব্াঁকে িামে, তকব্ চতামার মকতা স্বাস্থযব্ান ব্যমি েমি 
চসই জায়গা ব্া চোনও অসুস্থ ব্যমিকে স্পিে েকর এব্ং মুকখর উপর হাত চিয়, তকব্ আমম তার 
িরীকর একস তাকে অসুস্থ েকর তুেকব্া.



3. েক্ষে/উপসগে

অমতমরি জ্বর োমি োসেি

তকব্ এটি চোনও সাধারে সমিে োমি নয়, দ্রুত হাসপাতাকে ব্া চতামার মনেটস্থ 
স্বাস্থযকেকে চেে আপ েরাও.

আকর আকর তুমম মে অকনে 
হাাঁমে মিকছা? িরীকর মে ব্যিা 
আকছ? োমি এব্ং োস মনকত 
সমসযা হকছ? চোনও মেছুর 
স্বাি পাছনা? আর গকের 
চোনও অনুভূমত চনই?



মেন্তা েরকব্ না, আমার চিকে িকূর িােকত এব্ং মনকজকে সুস্থ 
রাখকত মেছু মব্ষয় মকন রাখকব্ এব্ং আমার পরামিেগুমে 
অনুসরে েরকব্.



1. ব্াইকর চিকে আসার পকর, 20 চসকেন্ড ধকর 
সাব্ান এব্ং জে মিকয় চতামার হাত ধুকয় চেেকব্

হাকত জে ও সাব্ান 
চিকব্ িকুটা হাকতর তােু

এেসাকি ঘষকব্

আঙ্গকুের মাঝামামঝ োয়গা 
গুকো পমরষ্কার েরকব্

ব্কুড়া আঙ্গেুটি পমরষ্কার েরকত ভুেকব্ না হাকতর তােরু মপছন টাও ভােভাকব্ ঘষকব্ চিকষ, েমিটি ভাে েকর ঘকষ ধুকয় চেেকব্



অনযিায় হাাঁমে ব্া োমি 
একে েনইুকয়র মকধয চিকব্

হাাঁমে ব্া োমি একে এেটি পমরষ্কার 
োপড়, টিসুয চপপার মকুখর সামকন 
ধরকব্

টিসুয চপপারটটি আব্জে না রাখার পাকে চেকে চিকব্ আর সাব্ান এব্ং জে মিকয় চতামার হাত ধুকয় চনকব্

চতামার চোখ, নাে 
এব্ং মখু স্পিে 
েরকব্ না

2.



3. সামামজে িরূত্ব ব্জায় রাখকব্

1 মমটার



4. সামামজে িরূত্ব ব্জায় রাখকব্

আমম সমস্ত মানুকষর পকক্ষ ঝুাঁ মেপূেে, তকব্ ব্য়স্ক 
ব্যমিকির জনয সব্কেকয় চব্মি ঝুাঁ মেপূেে, তাই 
আমার পরামিেগুমে ো আমম আকগ উকেখ েকরমছ 
তা অনুসরে েরকব্ এব্ং আকিপাকির ব্ৃদ্ধ
মানুষকির েত্ন চনকব্.



5. ঘকর িাে

েতটা সম্ভব্ মনকজর ব্ামড়কত িােকব্, 
আমম চে চোনও মব্ব্াহ, সভা, উৎসব্
ইতযামিকত চপ াঁকছ চেকত পামর



6. ব্াইকর োওয়ার সময় মাস্ক পর

েমি চতামাকে চোনও গুরুত্বপূেে োকজর জনয 
ব্াইকর চেকত হয়, তকব্ এেটি মাস্ক পরকব্, োকত 
তুমম েমি ব্াইকরর মজমনসগুমেকে স্পিে ের তকব্ 
তুমম চতামার মুখটি স্পিে েরকব্ না ব্া েমি 
চেউ োমি ব্া হাাঁমে চিয়, তাহকে চসটি সরাসমর 
চতামার িরীকর আসকব্ না। মাস্ক ব্াজাকর পাওয়া 
োয় এব্ং তুমম ব্ামড়কতও পমরষ্কার োপড় মিকয় 
এটি ততমর েরকত পারকব্.



6. েখন মাস্ক পরকব্

1. েমি তুমম চোনও চোমভড -19 চরাগীর েত্ন নাও তকব্ অব্িযই মাস্ক পরকব্
2. চতামার েমি োমি ব্া হাাঁমে হয় ব্া জ্বর হয়, নাে মিকয় জে পকর, তাহকে ব্াইকর োওয়ার সময় ব্া 

চোেজকনর সাকি সাক্ষাত েরার আকগ অব্িযই মাস্ক পরকব্

UnhealthyHealthy



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

মাস্ক পরার আকগ চতামার হাত সাব্ান ও জে মিকয় পমরষ্কার েকর চনকব্



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

মাস্ক টির িমড় ধকর োকনর উপর িমড় ব্মসকয় মিকয় পকর চনকব্



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

মাস্ক মিকয় মুখ, নাে এব্ং িুতমন চেকে রাখকব্ এব্ং মনমশ্চত েরকব্ োকত চতামার
মুখ এব্ং মাকস্কর মকধয চোনও িরূত্ব না িাকে.



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

ব্ারব্ার মাস্ক টি স্পিে েরকব্ না, আর েমি ের তাহকে অব্িযই হাত জে এব্ং
সাব্ান মিকয় ধুকয় চনকব্



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

চেব্েমাে চতামার োকনর উপকরর িমড়গুমে ধকর ব্যব্হৃত মাস্কটি খুেকব্। সামকনর
জায়গা স্পিে েরকব্ না। এটি এেটি শুেকনা, পমরষ্কার এব্ং পমরছন্ন জায়গায় রাখকব্.



7. মাস্ক মেভাকব্ পরকব্ ও খুেকব্

1. চভজা ব্া চনাংরা মাস্ক ব্যব্হার েরকব্ না (েমি মনষ্পমিকোগয ব্যব্হার
ের)। এটিকে ডাস্টমব্কন চেকে চিকব্ এব্ং সকঙ্গ সকঙ্গ হাত ধুকয় চেেকব্ .

2. মাস্কটি েমি োপকড়র হয় তকব্ তা সাব্ান ও জে মিকয় ভাে
েকর ধুকয় চনকব্.

3. খারাপ এব্ং চনাংরা মাস্ক পরকব্ না। েমি এটি নি হকয় োয়
তকব্ ডাস্টমব্কন চেকে চিকব্ এব্ং চতামার হাত ধুকয় চেেকব্.

4. অনয োকরার মাস্ক পরকব্ না.

5. মাস্ক পকর ঘুমাকব্ না



আমার সমস্ত পরামিে চতামাকে এব্ং চতামার পমরব্ার এব্ং পুকরা 
সমাজকে সুস্থ রাখকত সহায়তা েরকব্ এব্ং িীঘ্রই আমাকে এই পৃমিব্ী 
চিকে মুকছ চেেকব্


