RATIONAL USE of PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for
COVID-19

কর োনো ভোই োস ২০১৯ (COVID-19) ননয়ন্ত্ররে লরযে Personal Protective Equipment
(PPE) এ যু নিসংগত ব্েব্হো

নিতীয় সংস্ক ে
২০.০৩.২০২০

ভূমিকা
গত ২০১৯ সালের মিলসম্বর িালস চীলের উহাে প্রলেলে কলরাো ভাইরাস ররাগ মচমিত হওয়ার পলর মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া ১১ িাচ চ,
২০২০ তামরলে কলরাো রক বিমশ্বক িহািারী র াষণা কলর। কলরাো ভাইরাস ররাগ ২০১৯ (COVID-19) এর ব্যমিগত সুরক্ষা
সািগ্রীর র ৌমিক ব্যিহার মেমিত করার েলক্ষয মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া অন্তি চতীকােীে সহাময়কা প্রস্তুত কলর, া পরিতীলত েতুে তলের
মভমিলত হােোগাে করা হলি। মিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া প্রণীত অন্তি চতীকােীে সহাময়কার আলোলক িাংোলেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ
সংমিষ্ট সকলের সুমিধালথ চ স্বাস্থ্য অমধেপ্তর এই অন্তি চতীকােীে ব্যিহারমিমধ প্রেয়ে কলরলে, া পরিতীলত েতুে তলের মভমিলত
হােোগাে করা হলি।িতচিালে মিশ্বব্যাপী PPE তথা স্বাস্থ্য রসিা োতালের ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রীর াটমত রলয়লে। উদ্ভুত
পমরমস্থ্মতলত শুধুিাত্র ররাগীর সংখ্যা িা চামহো বৃমিই েয়, ভুে তে, ভীমত সঞ্চার ও িজুলের ফলে মিশ্বব্যাপী PPE এর াটমতর
আেংকা রেো মেলয়লে। এই পমরমস্থ্মতলত িাংোলেে সরকার জরুরী মভমিলত রেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ সংমিষ্ট সকলের মেরাপিা
মেমিত করলত জরুরী মভমিলত ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রীর ব্যিস্থ্া করলে। সরকার সািগ্রীসমূলহর র ৌমিক ব্যিহালরর িাধ্যলি
ররাগীলের স্বাস্থ্য রসিা আরও রজারোর হলি প্রতযাো করলেে।কলরাো ভাইরাস ররাগ ২০১৯ (COVID-19) এর ব্যমিগত সুরক্ষা
সািগ্রী তথা PPE রত রিমিকযাে িাস্ক,গাউে (Coverall including attached Head Cover and
shocks), গগেস/রফস মেল্ড, গ্লাভস, রহমভ মিউটি গ্লাভস, জুতা (বুট/পা সম্পূে চ রেলক রালে এিে জুতা) অন্তভূচি। পমরমস্থ্মত
মিলিচোয় সঠিক মেয়লি র ৌমিকভালি সািগ্রীসমূহ ব্যিহার করলত হলি।

রটমিেঃ COVID-19 ররাগ মেয়ন্ত্রলণর েলক্ষয PPE এর ব্যিহার (মিন্যাস, টালগটচ কিী/ররাগী, কা চক্রি অনুসালর)

মিন্ন্যাস

টালগটচ কিী অথিা
ররাগী

কা চক্রি

PPE এর ধরণ অথিা কা চপ্রণােী

স্বাস্থ্যলসিামূেক সুমিধাসূিহ
হাসপাতালে অিস্থ্ােকােীে সুমিধাসূিহ
ররাগীর কক্ষ

স্বাস্থ্যলসিা কিী

COVID-19 ররাগীলক

 রিমিলকে িাস্ক

সরাসমর রসিা প্রোে
করা



COVID-19 ররাগীর

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা(গগেস
অথিা রফস মেল্ড)
 ররমিলরটর N95 অথিা
FFP2 িালের অথিা
সিিালের
 গাউে (Coverall

রসিাোেকালে
স্বাস্থ্যকিীলক এলরাসে,
ড্রপলেট উৎপােেকারী
পিমত সমূহ হলত সুরক্ষা
প্রোে

পমরচ্ছন্ন্তাকিী

COVID-19 ররাগীর

কলক্ষ প্রলিলের সিয়

গাউে (Coverall
including attached
Head Cover and
shocks)

ররাগীর
কলক্ষ প্রলিলের সিয়
COVID-19

PPE

including attached
Head Cover and
shocks)

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা
 এযাপ্রে
 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including attached
Head Cover and
shocks)

ররাগীর সালথ
সাক্ষাৎকারী

PPE

PPE

 রহমভ মিউটি গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা( মে
রাসায়মেক অথিা বজি
পোথ চ মেলট আসার
সম্ভািো থালক)
 বুট অথিা িি জুতা
 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall including
attached Head Cover and
shocks)

ররাগীর চোচলের/অিস্থ্ালের
জায়গা(র িেঃওয়াি চ,
কমরলিার)

সকে কিী (স্বাস্থ্যলসিা
কিীসহ)

িাোইকরণ (TRIAGE)

স্বাস্থ্যলসিা কিী

ররাগীর
সংিলেচ আসার
েরকার োই এিে
কা চক্রি
ররাগীর সরাসমর
সংিলেচ ো এলস
প্রাথমিক
পরীক্ষা/মিমেং
COVID-19

 গ্লাভস
 রিমিলকে িাস্ক

 কিপলক্ষ ১ মিটার িা ৩ ফুট দূরত্ব িজায়
রােলত হলি।
 রকাে ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রীর (PPE)
এর প্রলয়াজে রেই।

গলিষণাগার

চ
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগসহ
ররাগী

র লকালো

শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগী
ল্যাি রটকমেমেয়াে

র লকালো
শ্বাসতলন্ত্রর েমুো
পরীক্ষা/সংগ্রলহর সিয়
সুরক্ষা

 কিপলক্ষ ১ মিটার িা ৩ ফুট দূরত্ব িজায়
রােলত হলি।
 ররাগীলক রিমিলকে িাস্ক সরিরাহ করুে।
 তলি সহয করলত ো পারলে িা শ্বাস
মেলত কষ্ট রিেী হলে িাস্ক পড়া জরুরী েয়
 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।
 ররমিলরটর N95 অথিা
FFP2 িালের অথিা
সিিালের
 গাউে (Coverall

PPE

including attached
Head Cover and
shocks)

প্রোসমেক এোকা

সকে কিী (স্বাস্থ্যলসিা
কিীসহ)

COVID-19 ররাগীর

স্বাস্থ্যলসিা কিী

চ
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগসহ
ররাগীর পরীক্ষার সিয়

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা (গগেস)
 প্লামিক এযাপ্রে
 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।

সংিেচ ব্যতীত
প্রোসমেক কা চক্রি

িমহ চমিভাগ স্বাস্থ্যলসিালকন্দ্র
পরািেচকক্ষ
কন্সােলটসে রুি

 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall

PPE

including
attached Head
Cover and
shocks)

স্বাস্থ্যলসিা কিী

শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগীর পরীক্ষার
সিয়

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা
সতকতচা ও ঝুমক মিলিচো
অনুসালর রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall

PPE

including
attached Head
Cover and
shocks)

চ
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগসহ
ররাগী

র লকালো

শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগী
পমরচ্ছন্ন্তাকিী

র লকালো
চ ররাগীলক
উপসগসহ
পরািেচ রেয়ার িালে ও
পরািেচ রেওয়ার সিয়

 গ্লাভস
রচালের সুরক্ষা
 ররাগীলক রিমিলকে িাস্ক সরিরাহ করুে।
 তলি সহয করলত ো পারলে িা শ্বাস
মেলত রিেী কষ্ট হলে িাস্ক পরা জরুরী েয়।
 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।
 রিমিলকে িাস্ক
 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including
attached Head
Cover and
shocks)

PPE

মিশ্রাি কক্ষ/ওলয়টিং রুি

প্রোসমেক এোকা
িাোইকরণ(TRIAGE)

চ
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগসহ
ররাগী

র লকালো

শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগী
সকে কিী (স্বাস্থ্যলসিা
কিীসহ)
স্বাস্থ্যলসিা কিী

র লকালো

 রহমভ মিউটি গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা( মে
রাসায়মেক অথিা বজি
পোথ চ মেলট আসার
সম্ভািো থালক)
 বুট অথিা িি জুতা
 রিমিলকে িাস্ক সরিরাহ করুে।
 ত তাড়াতামড় সম্ভি ররাগীলক
আইলসালেেে কলক্ষ অথিা অন্যান্যলের
রথলক দূলর স্থ্াোন্তর করুে; মে সম্ভি ো
হয় তলি অন্যান্য ররাগীলের রথলক
কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।
 প্রলয়াজে অনু ায়ী রিমিলকে িাস্ক।

প্রোসমেক কা চক্রি

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।

ররাগীর সরাসমর
সংিলেচ ো এলস
প্রাথমিক েোিকরণ
পরীক্ষা/মিমেং
র লকালো

 কিপলক্ষ ১ মিটার /৩ ফুট দূরত্ব িজায়
রােলত হলি
 রিমিলকে িাস্ক।

চ
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগসহ
ররাগী
শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগী

র লকালো

চ ররাগী
উপসগসহ

র লকালো

রসিাোেকারী

ররাগীর কলক্ষ প্রলিে
করার সিয় ারা
সরাসমর রসিা প্রোে
অথিা সাহায্য করলি
ো।
সরাসমর ররাগীলক তার
িামড়লত রসিাোেকালে
অথিা
COVID-19ররাগীর
পায়োো,প্রস্রাি অথিা
িজচয োড়াচড়া করলে
সরাসমর
ররাগীলক COVID-19
তার িামড়লত
রসিাোেকালে

 কিপলক্ষ ১ মিটার / ৩ ফুট রত্ব িজায়
রােলত হলি।
 ররাগীর সহযসীিার িালে থাকলে
রিমিলকে িাস্ক সরিরাহ করুে।
 রিমিলকে িাস্ক।

সিাজ/ কমিউমেটি

রসিাোেকারী

স্বাস্থ্যলসিা কিী

 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।
 ররাগীর সহযসীিার িালে থাকলে
রিমিলকে িাস্ক সরিরাহ করুে, ঘুিালোর
সিয় ব্যতীত।
 রিমিলকে িাস্ক
 গ্লাভস
 রিমিলকে িাস্ক
 প্লামিক এযাপ্রে ( মে মেলট
আসার ঝুমুঁ ক থালক)

PPE

 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including attached
Head Cover and
shocks)

PPE

জেসাধারলণর চোচলের জন্য
উন্মুি এোকা (র িেঃ স্কুে,
েমপং িে, রেে রিেে)

শ্বাসতলন্ত্রর উপসগ চ
ব্যতীত ররাগী

র লকালো

সকে কিী
রসিাোেকারী কিী

র লকালো
প্রথি মিমেং(তাপিাত্রা
মেণ চয়) সরাসমর সংিেচ
ব্যতীত
মিতীয় মিমেং(র িেঃ

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা (গগেস
অথিা রফস মেল্ড)
 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।

প্রলিেপলথ
প্রোসমেক এোকা
মিমেং এোকা

রসিাোেকারী কিী

COVID-19

পমরচ্ছন্ন্তাকিী

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই।
 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি
 রিমিলকে িাস্ক।
 রিমিলকে িাস্ক
 গ্লাভস

সলেহজেক জ্বলরর
চ
উপসগসহ
াত্রীসাধারলণর
ইন্টারমভউ এিং াত্রার
ইমতহাস রেয়া)
জ্বরসহ াত্রীলের
 রিমিলকে িাস্ক
মিমেং করা হয় রসসি  গাউে (Coverall
including attached
এোকা পমরষ্কালরর সিয়
Head Cover and
shocks)

সািময়ক আইলসালেেে এোকা

রসিাোেকারী কিী

আইলসালেেে এোকায়
প্রলিে মকন্তু সরাসমর
সহায়তা করলেে ো

কিী,স্বাস্থ্যলসিা কিী

াত্রীলের স্বাস্থ্যলসিা
প্রমতষ্ঠালে রপৌোলোলত
সহায়তা করা

PPE

 রহমভ মিউটি গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা( মে
রাসায়মেক অথিা বজি
পোথ চ মেলট আসার সম্ভািো
থালক)
 বুট অথিা িি জুতা
 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।
 রিমিলকে িাস্ক
 গ্লাভস
 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including
attached Head
Cover and
shocks)

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা

PPE

পমরচ্ছন্ন্তাকিী

আইলসালেেে এোকা
পমরষ্কার করা

 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including
attached Head
Cover and
shocks)

এম্বলু েন্স এিং স্থ্াোন্তর কারী
ােিাহে

স্বাস্থ্যকিী

গাড়ীচােক

COVID-19

সলেহজেক ররাগীলক
ররফালরে কৃত/
সুপামরেকৃত স্বাস্থ্যলসিা
রকলন্দ্র রপ্ররণ করা

সম্ভাব্য COVID-19
ররাগীলক পমরিহলণর
কালজ মেযুি থাকলে
এিং চােলকর
অংে COVID-19
ররাগীর অংে রথলক
পৃথক হলে িা পারটিসে
থাকলে
সম্ভাব্য COVID-19
ররাগীলের উঠালো িা
োিালোর কালজ মেযুি
থাকলে

 রহমভ মিউটি গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা( মে
রাসায়মেক অথিা বজি
পোথ চ মেলট আসার
সম্ভািো থালক)
 বুট অথিা িি জুতা
 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including
attached Head
Cover and
shocks)

PPE

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা
 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।
 রিমিলকে িাস্ক।

 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall
including attached
Head Cover and
shocks)

 গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা (গগেস)
 রিমিলকে িাস্ক

সম্ভাব্য COVID-19
এ আক্রান্ত ররাগী

PPE

সম্ভাব্য COVID-19
ররাগীর সালথ রকাে
সরাসমর সংিেচ রেই
মকন্তু চােক ও ররাগীলের
অংে পৃথক ো হলে িা
পারটিসে ো থাকলে
সুপামরেকৃত স্বাস্থ্যলসিা  রিমিলকে িাস্ক
রকলন্দ্র ািার সিয়

PPE

পমরচ্ছন্ন্তাকিী

সম্ভাব্য COVID-19
আক্রান্ত ররাগীলক
স্বাস্থ্যলসিালকলন্দ্র
পাঠালোর পলর এিং
পরিতী ররাগী িহলের
িালে পমরষ্কার করা

 রিমিলকে িাস্ক
 গাউে (Coverall

দ্রুত সাড়াোেকারী টিি

সম্ভাব্য/মেমিত

Rapid Response
Team (RRT)

COVID-19

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই মে
দূরিতীভালি র াগাল াগ করা
হয়(ল িেঃলটমেলফাে অথিা মভমিও
কেফালরন্স)
 দূরিতী স্বাক্ষাৎকার সি চালপক্ষা
অগ্রামধকারল াগ্য।
 রিমিলকে িাস্ক
 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।

including attached
Head Cover and
shocks)

 রহমভ মিউটি গ্লাভস
 রচালের সুরক্ষা( মে
রাসায়মেক অথিা বজি
পোথ চ মেলট আসার সম্ভািো
থালক)
 বুট অথিা িি জুতা

PPE

সিাজ/ কমিউমেটি
র লকাে স্থ্ালে

আক্রান্ত
ররাগী অথিা ররাগীর
সংিলেচ আসা িা
সাক্ষাৎকার মেলে
সরাসমর সংিেচ
ব্যতীত সম্ভাব্য/মেমিত
COVID-19 আক্রান্ত
ররাগী সাক্ষাৎকার মেলে
COVID-19 এর
চ ররাগীর
উপসগহীে
সাক্ষাৎকার মেলে

 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি।
 রিমিলকে িাস্ক।
 সাক্ষাৎকার লরর িাইলর হলে ভাে হয়।
 মে লরর মভতলর সাক্ষাৎকার মেলত হয়
তাহলে একটি থািচাে স্কযাোর ব্যিহার কলর
মেমিত হলয় মেলত হলি র কালরা জ্বর িা
সংমিষ্ট উপসগ চ রেই।
 কিপলক্ষ ১ মিটার দূরত্ব িজায় রােলত
হলি এিং গৃহস্থ্ােীর রকাে িস্তু ধরা ালি
ো।

 PPE ব্যিহালরর পাোপামে হাত পমরষ্কালরর স্বাস্থ্যমিমধ, শ্বাসতলন্ত্রর স্বাস্থ্যমিমধ রিলে চেলত হলি। PPE ব্যিহালরর পর
োকোযুি িািমিলে রফলে মেলত হলি এিং PPE ব্যিহালরর পূলি চ ও পলর সািাে মেলয় হাত ধুলত হলি।
 হাসপাতালে েেচোথীলের সংখ্যা সীমিত করলত হলি। মে মিলেষত কারলণ েেচোথীলক COVID-19 ররাগীর কলক্ষ
প্রলিে করলতই হয় তলি তালক PPE এর ব্যিহার সম্পলকচ সুিষ্ট মেলে চেো মেলত হলি, PPE ব্যিহার এর পূলি চ ও পলর
হাত রধায়া সম্পলকচ অিগত করলত হলি।
 এই কযাটাগমরলত েে-টাচ থালিচামিটার, প চলিক্ষণ এিং প্রলনাির ইতযামে অন্তভুচি থাকলি এিং এই সিমকছু করলত
হলি কিপলক্ষ ১ মিটার িা ৩ ফুট দূরত্ব িজায় ররলে।

ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী ধারািামহকভালি পমরধালের ধাপসমূহ
র অিস্থ্ায় র ধরলের সুরক্ষার প্রলয়াজে রসই অনু ায়ী মিমভন্ন্ সুরক্ষা সািগ্রীর ব্যিহার করলত হলি। মেমে চষ্ট ব্যমিগত সুরক্ষা
সািগ্রী পমরধাে এিং অপসারলের ধারািামহকতা তার ধরণ অনু ায়ী মেমে চষ্ট হলি।
গাউেঃ



গো রথলক পালয়র রগাড়ােী, হালতর কমি প চন্ত সম্পূণ চ সািলে রথলক
মপেে প চন্ত োকা
াড় এিং রকািলড়র মপেলে িাধলত হলি

িাস্কঃ





িাথার মপেলের িাোিামে স্থ্ালে ইোমিলকর িা কাপলড়র মফতাটি িাঁধলত
হলি
িালস্কর ব্যান্ডটি োলকর িাোিামে স্থ্ালে রােলত হলি
িাস্কটি োলকর িােোে রথলক মচবুলকর মেলচ প চন্ত এলে রিাটামুটি েি কলর
োগালত হলি
স্বাভামিকভালি মেঃশ্বাস রেয়া ালচ্ছ মক ো রেলে মেলত হলি

সুরক্ষা চেিা িা গগেসঃ


রচালের উপর ররলে মুলের সালথ সুমিধাজেক ভালি িামেলয় মেলত
হলি

সুরক্ষা গ্লাভসঃ


হালত পলর গ্লাভসটি সুরক্ষা গাউলের কমি প চন্ত রটলে মেলত হলি

মেরাপে মকছু আচরে অনুেীেে কলর মেলজলক মেরাপে রাখুে এিং রকামভি ১৯ এর েমড়লয় পড়া ররাধ করুে





মুলে হাত োগালো রথলক মিরত থাকুে
ত্রতত্র হাত োগালো রথলক মিরত থাকুে
সুরক্ষা গ্লাভস মে মেলড় ায় িা রোংরা হলয় ায় তা পমরিতচণ কলর রফেলত হলি
মকছুক্ষণ পরপর সািাে মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি

কীভালি মেরাপেভালি ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারে করা ায় (উোহরে ১)
মেরাপেভালি ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারলের একামধক পিমত আলে া অিেম্বে করলে মেলজর রপাোক, ত্বক, মিউকাস
রিিলেে ইতযামেলক সাম্ভাব্য সংক্রিে রথলক মেরাপে রাো ায়।

১। সুরক্ষা গ্লাভস









গ্লাভলসর িমহরাংে সংক্রামিত এটি মেমিত
গ্লাভস অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক হালত সংক্রিণ লট তাহলে সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি হযান্ড
রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি
গ্লাভস পরা এক হাত মেলয় অন্য হালতর তালুর সালথ রেলগ থাকা গ্লাভভলসর
অংেলক টাে মেলয় রস হালতর গ্লাভসটি রটলে খুলে রফেলত হলি
অপসামরত গ্লাভসটি গ্লাভস পমরমহত আপর হালত মেে
এিার গ্লাভস োড়া হালতর একটি আঙ্গুে অপর হালতর
গ্লাভলসর কমি রথলক খুলে রফেলত হলি র ে হালত ধলর
থাকা প্রথলি অপসামরত গ্লাভসসহ একিালর অপসামরত হয়
এিার গ্লাভস দুটি একসালথ আিজচো রফোর পালত্র রফলে
মেলত হলি

২। সুরক্ষা চেিা (গগেস)





সুরক্ষা চেিার িমহরাংে সংক্রমিত এটি মেমিত
সুরক্ষা চেিা অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক হালত সংক্রিণ লট তাহলে সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি
হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি
সুরক্ষা চেিা িাথার মপেলের রথলক ব্যান্ড ধলর খুলে রফেলত হলি
মে মজমেসটি একামধকিার ব্যিহালরাপল াগী হয় তাহলে রসটা
মেধ চামরত জায়গায় রােলত হলি অন্যথায় আিজচো রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

৩। গাউেঃ








গাউলের সািলের অংে এিং হাতগুলো সংক্রমিত এটি মেমিত
গাউে অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক হালত সংক্রিণ লট তাহলে সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি হযান্ড
রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি
সতকচতার সমহত গাউলের মফতাগুলো খুলে মেলত হলি। েক্ষয
রােলত হলি র ে রোোর সিয় গাউলের হাত মুলে িা
েরীলরর অোবৃত অংলে ো োলগ
গাউলের মভতলরর অংে িেচ কলর গাউেটি খুলে রফেলত
হলি
গাউলের মভতলরর অংে সািলে ররলে েরীর রথলক অপসারে
করলত হলি
ররাে কলর ভাজ কলর আিজচো রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

৪। িাস্ক





িমহরাংে সংক্রমিত এটি মেমিত সুতরাং িেচ রথলক মিরত থাকুে
িাস্ক অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক হালত সংক্রিণ লট তাহলে
সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত
ধুলয় মেলত হলি
িালস্কর িমহরাংে িেচ ো কলর িাথার মপেলের মফতা িা ব্যান্ড ধলর িাস্কটি খুলে রফেলত হলি



আিজচো রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

৫। ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারলের সালথ সালথ সািাে িা
এযেলকাহেযুি হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি

বা

কীভালি মেরাপেভালি ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারে করা ায় (উোহরে ২)
মেরাপেভালি ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারলের এটি আলরকটি পিমত া অিেম্বে করলে মেলজর রপাোক, ত্বক, মিউকাস
রিিলেে ইতযামেলক সাম্ভাব্য সংক্রিলণর রথলক মেরাপে রাো ায়। ররাগীর কক্ষ রথলক রির হওয়ার আলগ িাস্ক োড়া িামক সি
সুরক্ষা সািগ্রী খুলে রফেলত হলি।লরাগীর রুি রথলক রির হলয় েরজা আটলক রেওয়ার পড় িাস্ক অপসারে করলত হলি।
মেলমামেমেত উপালয় ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারে করুেঃ
১. গাউে এিং সুরক্ষা গ্লাভস







গাউলের িমহরাংে, হাত এিং গ্লাভলসর িমহরাংে সংক্রমিত এটি
মেমিত
গাউে এিং সুরক্ষা গ্লাভস অপসারলের সিয় মে সংক্রিণ লট
তাহলে সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি হযান্ড রসমেটাইজার
মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি
গ্লাভস পমরমহত অিস্থ্ায় গাউলের সািলের অংে ধলর রটলে খুলে
রফেলত হলি
গাউলের মভতলরর অংে সািলে ররলে েরীর রথলক অপসারে করলত
হলি এিং ররাে কলর ভাজ কলর রফেলত হলি
গাউে অপসারলের সিয় গাউে অপসারলের সালথ সালথ গ্লাভস, এিং
গাউলের মভতলরর অংে ধলর গ্লাভসও খুলে রফেলত হলি এিং আিজচো রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

২। সুরক্ষা চেিা (গগেস)






গ্লাভলসর িমহরাংে সংক্রমিত এটি মেমিত
সুরক্ষা চেিা অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক
হালত সংক্রিণ লট তাহলে সালথসালথ সািাে িা
এযেলকাহেযুি হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয়
মেলত হলি
সুরক্ষা চেিা িাথার মপেলের রথলক ব্যান্ড ধলর খুলে
রফেলত হলি
মে মজমেসটি একামধকিার ব্যিহালরাপল াগী হয় তাহলে রসটা মেধ চামরত জায়গায় রােলত হলি অন্যথায় আিজচো
রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

৩। িাস্ক






িমহরাংে সংক্রমিত এটি মেমিত সুতরাং িেচ রথলক
মিরত থাকুে
িাস্ক অপসারলের সিয় মে গ্লাভস রথলক হালত
সংক্রিণ লট তাহলে সালথ সালথ সািাে িা
এযেলকাহেযুি হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয়
মেলত হলি
িালস্কর িমহরাংে িেচ ো কলর িাথার মপেলের মফতা িা ব্যান্ড ধলর িাস্কটি খুলে রফেলত হলি
আিজচো রফোর পালত্র রফলে মেলত হলি

৪। ব্যমিগত সুরক্ষা সািগ্রী অপসারলের সালথ সালথ সািাে িা এযেলকাহেযুি
হযান্ড রসমেটাইজার মেলয় হাত ধুলয় মেলত হলি

বা

ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থাপনাাঃ
ব্যিহৃত সািগ্রী
N95 বা সারক্তিক্যাল মাস্ক
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
ব্যবহার ক্রুণ
HEPA (P100) মাস্ক
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
ক্তিল্টার ব্যবহার ক্রুণ

রচালের সুরক্ষাোেকারী, গগেস/চেিা,
রফস মেল্ড
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
উপকরলের ব্যবহার ক্রুে

গাউে
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
গাউে ব্যবহার ক্রুে

ব্যিস্থ্াপোর আেেচ প্রমক্রয়া

িাস্ক রথলক মফল্টারটি আোো কলর
ধ্বংস কলর রফলুে।
িাস্কটি সািাে পামে মেলয় ভালো কলর
ধুলয় রফলুে। অতঃপর শুমকলয় মেে
এিং পুেরায় ব্যিহালরর পূলি চ ৭০%
এেলকাহেযুি জীিানুোেক মেলয়
জীিানুমুি কলর মেে।
মে পুেরায় ব্যিহালরর উপল াগী হয়,
সািাে পামে মেলয় পমরষ্কার কলর ধুলয়
রফলুে। অতঃপর ভালো কলর শুমকলয়
মেে এিং পুেরায় ব্যিহালরর পূলি চ
৭০% এেলকাহে িা ১%
হাইলপাললারাইট দ্রিলে ২০ মিমেট
ডুমিলয় ররলে জীিানুমুি করার পর
পমরস্কার পামে মেলয় ধুলয় মেে।
মে পুেরায় ব্যিহালরর উপল াগী হয়,
িয়োযুি মেলেে স্বাস্থ্য রকলন্দ্রর ক্াপড়
পক্তরস্কার েীমতিাো (health care
facility guideline for soiled
linen) অনু ায়ী ধুলয় রফলুে র িে-

মে সম্ভি হয়, কুসুি গরি পামে (৭০৮০০ রসমন্টলগ্রি) মেলয় ধুলয় মেে।
অথিা,
০.৫% মিমচং পাউিার মিমশ্রত পমরষ্কার
পামেলত ৩০ মিমেট মভমজলয় রাখুে।

িন্তব্য
ব্যিহৃত িাস্কটি মেধ চামরত িজচয ব্যালগ
রফলুে (হাসপাতাে িজচয ব্যিস্থ্াপো
েীমতিাো অনু ায়ী)
ব্যিহৃত মফল্টারটি মেধ চামরত িজচয ব্যালগ
রফলুে (হাসপাতাে িজচয ব্যিস্থ্াপো
েীমতিাো অনু ায়ী)

মে ধ্বংসল াগ্য হয়, তলি ব্যিহৃত
চেিাটি মেধ চামরত িজচয ব্যালগ রফলুে
(হাসপাতাে িজচয ব্যিস্থ্াপো েীমতিাো
অনু ায়ী)।

মে ধ্বংসল াগ্য হয়, তলি ব্যিহৃত
গাউে স্বাস্থ্য রকলন্দ্রর মেধ চামরত িজচয
ব্যালগ রফলুে। (হাসপাতাে িজচয
ব্যিস্থ্াপো েীমতিাো অনু ায়ী)
মে পুেরায় ব্যিহার উপল াগী হয় তলি
কাপড় শুকালোর লন্ত্রর িাধ্যলি িা
ররালে শুমকলয় মেে।

এলপ্রাে
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
এলপ্রাে ব্যবহার ক্রুে
কযাপ এিং সু কাভার
শুধুমাত্র ক্তিসপপাপিবল (ধ্বংসপ াগ্য)
কযাপ ব্যবহার ক্রুে

পুেরায় সািাে পামে মেলয় ধুলয় রফলুে
র ে মিচ দূর হলয় ায়।
মে পুেরায় ব্যিহালরর উপল াগী হয়,
সািাে পামে মেলয় ধুলয় রফলুে।
অতঃপর শুমকলয় মেে এিং পুেরায়
ব্যিহালরর পূলি চ ৭০% এেলকাহে
মেলয় জীিানুমুি কলর মেে।
মে পুেরায় ব্যিহালরর উপল াগী হয়,
িয়োযুি মেলেে স্বাস্থ্য রকলন্দ্রর ক্াপড়
পক্তরস্কার েীমতিাো (health care
facility guideline for soiled
linen) অনু ায়ী ধুলয় রফলুে র িে-

মে সম্ভি হয়, কুসুি গরি পামে (৭০৮০০ রসমন্টলগ্রি) মেলয় ধুলয় মেে।
অথিা,
০.৫% মিমচং পাউিার মিমশ্রত পমরষ্কার
পামেলত ৩০ মিমেট মভমজলয় রাখুে।
পুেরায় সািাে পামে মেলয় ধুলয় রফলুে
র ে মিচ দূর হলয় ায়।
গ্লাভস
শুধুমাত্র ধ্বংসপ াগ্য/ ক্তিসপপাপিবল
ব্যবহার ক্রুে
পুেরায় ব্যিহার উপল াগী জুতা

মে ধ্বংসল াগ্য হয়, তলি ব্যিহৃত
এলপ্রাে স্বাস্থ্য রকলন্দ্রর মেধ চামরত িজচয
ব্যালগ রফলুে (হাসপাতাে িজচয
ব্যিস্থ্াপো েীমতিাো অনু ায়ী)।
মে ধ্বংসল াগ্য হয়, তলি ব্যিহৃত
কযাপ স্বাস্থ্য রকলন্দ্রর মেধ চামরত িজচয
ব্যালগ রফলুে (হাসপাতাে িজচয
ব্যিস্থ্াপো েীমতিাো অনু ায়ী)।
মে পুেরায় ব্যিহার উপল াগী হয় তলি
কাপড় শুকালোর লন্ত্রর িাধ্যলি িা
ররালে শুমকলয় মেে।

ব্যিহৃত গ্লাভস মেধ চামরত িজচয ব্যালগ
রফলুে (হাসপাতাে িজচয ব্যিস্থ্াপো
েীমতিাো অনু ায়ী)।
সািাে পামে মেলয় ধুলয় রফলুে।
অতঃপর শুমকলয় মেে এিং পুেরায়
ব্যিহালরর পূলি চ ৭০% এেলকাহে
মেলয় জীিানুমুি কলর মেে।

* ইনার গ্লাভস পপর থাক্া অবস্থায় ক্তপক্তপই গাউন ও সু ক্াভার খুলপত হপব এবং তা বাপয়া- হযািারি ব্যাগ বা ক্ালার কক্াপিি
ক্তবপন কিপল ক্তিপত হপব। এরপর ক্তিটারপিন্টযুি পাক্তনপত ৩০ ক্তমক্তনট (অথবা ০.০৫% হাইপপাপলারাইট দ্রবন ক্তিপয় ১০ ক্তমক্তনট)
ক্তভক্তিপয় করপে সংক্রমণমুি ক্রপত হপব এবং অপটাপলক্তভং-এর িন্য পাঠাপত হপব। অপটাপলক্তভং এর পর এ সক্ল দ্রব্য স্যাক্তনটারী
ুঁ কিলপত হপব বা পক্তড়পয় কিলপত হপব।
ল্যান্ডক্তিল পপত
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