
                                                                         
 

 
 
�কািভড-১৯ সং�মণ সীিমত করেণর লে�� পিরবার সমেূহর জন� তথ�ািদ  
 

:�ুেল  ত�াবত!েনর জন� িবিধসমূহ : 
 
 

িশ$, িকেশার এবং তােদর িপতামাতা বা অন�ান�  া'বয়�েদর িবদ�ালেয় উপি*িত /িশ�া 
কায !�েম অংশ,হেণর জন� �য সব িবষয় আবশ�িকয় : 

� িবগত িতন িদন �থেক কািশ, গলা ব�থা, 0াসক1 এবং ৩৭.৫ িডি, �সি5ে,েডর উপের 6র, 
এই ল�ণ/উপসগ !8িল �নই ; 

� গত ১৪ িদন গৃেহ '�কািয়েরি5ন' বা 'আইেসােলশােন' িছেলন না ; 
� গত ১৪ িদেন কেরানা প<জ=টভ �কান �লােকর সং?েশ ! আেসনিন ৷ 

 
 

 
: �ুেল যাওয়ার পূেব ! বাসায় যা যা করণীয় : 

 
o �জেন িনন আপনার িশ��টর গলা ব�াথা বা অন�ান� ল�ণ �যমন কািশ, ডায়িরয়া, মাথা ব�থা, বিম 

বিম ভাব বা মাংশ �পশীেত �কান ব�থা �নই ।  যিদ স#ূণ % সুস্হ না থােক তেব �স )ুেল �যেত 
পারেব না।  

 
o *িতিদন সকােল িশ�র +র পিরমাপ ক,ন, যিদ তাপমা-া ৩৭.৫ িডি1 �সলিসয়ােসর �বিশ হয় 

তেব �স )ুেল �যেত পারেবন না! 
 

o আপনার িশ��ট যিদ )ুেল অসুসহ্েবাধ কের �সে�ে- )ুল �থেক যার সােথ �যাগােযাগ করেব 
তার : পূণ % নাম (Nome, Cognome), বাসার �ফান ন4র বা �মাবাইল �ফােনর ন4র এবং 6তু 
�যাগােযাগ করার অন� �কান মাধ�ম থাকেল �সই তথ� *দান ক,ন৷  

o *া8বয়) ঐ ব�:;েক যােত সবসময় পাওয়া যায় এমন হেত হেব, যােত *েয়াজেন অিবলে4 )ুেল 
�যেত পােরন ৷ 

 
o িশ�াথ>রা িদেনর পােঠর জন� *েয়াজনীয় সকল উপাদানসহ তার )ুল ব�াগ *স্তA ত কেরেছ িকনা 

পয %েব�ণ ক,ন।  
 

o *েত�ক ছা- �ধ ু*েত�কিদন তার বািড় �থেক আনা ব�:;গত সাম1ীই ব�বহার করেত পারেব৷ 
 

o *িতিদন  ইেকDিনক �র:জEার এবং িশ�কেদর কাছ �থেক অন� �কানও �নাট আেছ িকনা 
পয %েব�ণ ক,ন। 

 
 
 
 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 
হাইেজিনক আচরণ8িল সCান এবং িশ�াদান 

 
� হাত �ধায়ার স�ঠক পFিত ব�বহার ক,ন এবং কখন কখন তা করেবন তা িশেখ িনন ও িশ��টেক 

িশিখেয় িদন ( ঘের িফের আসার সােথ সােথ, কািশ ও হািঁচ �দওয়ার পের, খাওয়ার আেগ ও পের 
এবং বাথ,ম ব�বহার করার পের)।  এ�ট খবুই K,Lপূণ % তা ব�াখ�া ক,ন৷ 

 
� সরাসির কল(Rubinetti)�থেক কখনও পািন পান না করেত িশিখেয় িদন; *িতিদন এক �বাতল 

খাবার পািন িনেয় আসেত হেব, *িত�ট িশ� �যন তার িনেজর পািনর পা-�ট �দেখ িচনেত হেব। 
� )ুল  ব�ােগ *েয়াজনীয় Fazzoletti সেM িদন এবং ব�বহােরর পের Fazzoletti িকভােব, �কাথায় 

�ফলেত হেব িশিখেয় িদন৷ 
 

� িশ�েদর *েয়াজনীয় িবিধিনেষধ সমূহ সOান করেত িশখান (বােড় বােড় হাত ধুেয় �ফলা এবং হাত 
জীবাণমুু; করা, অন�ান� িশ�াথ>েদর �থেক শারীিরক দরূL বজায় রাখা, িনেদ%শনা অনযুািয় 
মুেখাশ (Mascherina) পিরধান করা, এমনিক িভড় এিড়েয় চলা, এমনিক )ুেলর বাইেরও)৷ িনয়Pণ 
না থাকেলও িবষয়Kেলা অভ�ােস পিরণত করা ৷ 

 
� )ুল ব�ােগ এক�ট অিতির; মুেখাশ (Mascherina) িদন এবং এক�ট পাে- বQ কের রাখনু৷ 

 
� Mascherina অবশ�ই স�ঠকভােব ব�বহার করেত হেব  (যােত নাক ও মখু ঢাকা থাকেব, কােনর 

সােথ সংযু; কের পিরধান করেত হেব, অবশ�ই পিরSার ও জীবাণমুু; হেত হেব) 
 

� এইসকল সরু�া সাম1ী অন� কােরা �থেক �নয়া যােব না এবং অন� কাউেক �দয়াও যােব না; 
এিবিধ অন�েকান কারণ নয়, ব�:;গচ সরু�ার জন� ৷ 

 
 

সকেলর Dােথ !  িতপালনেযাগ� �ুেলর িবিধমালা সমূহ : 
 

� )ুেলর বাইের:  Mascherina পিরধান কের )ুেলর ঘTা বাজােনার জন� অেপ�া ক,ন, *েবশপেথ 
থাকা িনেদ%শনা সমূহ অনুসরণ ক,ন৷ 

 
� িশ�েদর সােথ িপতা বা মাতা বা অন� একজন *া8বয়) অিভভাবক আসেবন, যােক অবশ�ই 

)ুল এলাকায় থাকাকালীন সা:জ%ক�াল মুেখাশ (Mascherina)পের থাকেত হেব৷ 
 

� �Uণীক� পয %V যাতায়ােতর জন� িশ�েদর অবশ�ই িনেদ%িশত *েবশ ,ট এবং *Wােনর ,ট 
অনসুরণ করেত হেব ৷ 

 
� িপতা-মাতা বা িশ�র সােথ আসা ব�:; �কানও কারেণই �Uণীক� এলাকায় *েবশ করেত 

পারেবন না৷ 
 

 
:সং�মণ সEিক!ত Dা*� সমস�া: 

 
আপনার সFােনর Dাে*�র সােথ সEিক!ত �যেকান িবেশষ পিরি*িতেত �ুল 
কতৃ!পে�র সােথ �যাগােযাগ কGন৷ 



 
 
 
 
 
 
 
 


