
বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ 

মমবিদেল মেন্টার, ঢাো। 

 

মোবিি-১৯ এর প্রাদুিভাি েমদয় েরণীয়: 

১. েিে ভা এদে অদের োদে ৩-৬ ফুট দূরত্ব িজায় রাখুন। 

২. অবিেতর েতেভতা অিলম্বন েরুন। 

৩. এেই িাোয় িেিােোরী ব্যতীত অে োউদে িাোয় প্রদিশ না েরাদনাই বনরাপে। 

৪. বনদজও অদের িাোয় না যাওয়া উত্তম। 

৫. প্রদয়াজদন ঘদরর িাইদর মির হদল অিশ্যই মাস্ক ব্যিহার েরুন। মাস্ক প্রবতবেন পবরিতভন েরুন। োপদরর 

মাস্ক হদল ধুদয় ব্যিহার েরা যাদি এিাং োবজভোল মাস্ক হদল মিায়া যাদি না। 

৬. গণ পবরিহদন িীর এবরদয় চলুন। এটা েিদেদে ঝুঁবেপূণ ভ।  

৭. িাইদর খাওয়া এদেিাদর িন্ধ েরুন। োদে খািার মযমন-িাোম, শুেদনা ফল ইতযাবে রাখুন। পাবনর মিাতল 

আলাো েদর মফলুন। িাইদর িা েম ভস্থদল খািার পাবন মশয়ার েরা মেদে বিরত োকুন।  

৮. অপ্রদয়াজনীয় জনেমাগম এবরদয় চলুন।  

৯. মলন-মেনকৃত টাো আলাো পবলবেদন রাখুন। খুি প্রদয়াজন না হদল টাো গুদলাদে ১/২ বেন মখালা হাওয়ায় 

মেদত মরদখ বেন। 

১০. মযখাদন-মেখাদন মহলান মেওয়া, িো ও কুনইদয়র উপর ির মেওয়া মেদে বিরত োকুন। 

১১. পুরুদের মেদে েযাপ িা হযাট এিাং মবহলাদের মেদে মাোয় ওরনা ব্যিহার েরা মযদত পাদর। 

১২. িাইদর মির হিার প্রদয়াজন হদল োপদরর ব্যাগ িা কৃবেম মলোরব্যাগ বনদয় মির মহান। যা প্রদয়াজদন 

পবরষ্কার েরা িা মিায়া যাদি।  

১৩. ঘবর, আাংটি এিাং জুদয়লাবর ব্যিহার মেদে বিরত োকুন। 

১৪. গণ মশৌচাগার েম ব্যিহার েরুন। তদি ব্যিহার না েরাই উত্তম।  

১৫. িাইদর মেদে আোর পর পবরদিয় োপর োিান পাবন বেদয় আিাঘন্টা বিবজদয় মরদখ ধুদয় মফলুন।  

১৬. যবে িার িার হাত মিায়া যায়, তদি মেদেদে গ্লািে পরার প্রদয়াজন মনই। গ্লািে এ জীিাণু মলদগ োোর 

ঝুঁবে মিশী। মুদখ, মচাদখ হাত মেওয়ার অিযাে মেদে বিরত োকুন।  

১৭. ঘদরর িাইদর মির হদত হদল Goggles ব্যিহাদরর অিযাে েরুন।  

১৮. প্রবতবেন েমপদে ২০ বমবনট শরীদর মরাে লাগান এিাং হালো ব্যায়াম েরুন। 

১৯. পুবিের খাদ্য ও বনয়বমত ঘুদমর অিযাে েরুন এিাং রাত জাগা মেদে বিরত োকুন।  

২০. বনয়বমত উষ্ণ গরম পাবন লিণ বেদয় পান েরুন ও প্রতযহ মগােদল েহনীয় গরম পাবন ব্যিহার েরুন। 

 

মদন রাখদিন আপনার েদচতনতাই পাদর আপনাদে ও আপনার পবরিারদে সুস্থ রাখদত।    

 


