নাগরিকদেি জনয তথ্যপত্র:
ফেইস কাভার িং এবিং হ্যান্ড সযারিটাইজা
কর ািাভাই াস (ফকারভড-19) প্ররিরিয়া

অিংশ রহ্সারব বার্মিংহ্া্ রসটি কাউরিল

স্থািীয় েু ড বযািংকগুরলারক ফে ফেইস কাভার িং (্ুখাব ণ) এবিং হ্যান্ড
সযারিটাইজার

সাপ্লাই রিরয়রে, ফস সাপ্লাই

ক া হ্রয়রে। এই সাপ্লাই ‘পাটমিা রশপ ে

সরে ফিওয়া

জিয এই িথ্যপত্র তির

ফহ্লরি রসটিজ’ কিতম কও অথ্মারয়ি।

ফেইস কাভারিিং:
ফেইসকাভার িং (্ুখাব ণ) ফকারভড-19 সিংি্রণ
ও ্ুখ ফেরক

রবরুরে সু ক্ষা রিরি পার

কা ণ িা িাক

ারখ এবিং িাক ও ্ুখ রিরয়ই ফ াগজীবাণু ও জীবাণুেু্ ক্ত
ু ফেষ্মা রিগমি হ্য়।

ফেইস কাভার িং:
• এ্িভারব লাগারি হ্রব, োরি আপিা
রিরি পার ি

িাক ও ্ুখ োকা থ্ারক এবিং আপরি সহ্রজ শ্বাস

• ্ুরখ আ ার্ ও ভালভারব রেট হ্রি হ্রব।
• রেিা রিরয় ফবেঁরে

াখরি বা িুই কারি

সারথ্ ভালভারব ফবেঁরে

াখরি হ্রব

• এ্ি বস্ত্র রিরয় তির হ্রি হ্রব ো আপিা জিয আ া্িায়ক হ্য় এবিং আপরি শ্বাস রিরি
পার ি, ফে্ি কটি বা সূরিবরস্ত্র ফেইস কাভার িং
• ক্পরক্ষ িুই স্তর

বস্ত্র বা আব ণ থ্াকরি হ্রব

• েরি রডসরপারজরবাল িা হ্য়, িাহ্রল অিযািয কাপড়র াপরড়

সরে িা ফোয়া ও শুকারিা

ফোগয হ্রি হ্রব।
ফেইস কাভার িং এ

সঠিক বযবহ্া :

• ্ুরখ লাগারিা বা ফখালা
হ্যান্ড সযারিটাইজা

আরগ সাবাি ও পারি রিরয় 20 ফসরকন্ড হ্াি েুরয় ফিরবি, অথ্বা

বযবহ্া

ক রবি।

• গলায় বা কপারল ফেইস কাভার িং লাগারবি িা।
• ফেইস কাভার িং ্ুরখ

ও িারক

ফে অিংশগুরলা ফেরক

ারখ ফসগুরলা স্পশম ক রবি িা।

• ফেইস কাভার িং সযােঁিসযােঁরি হ্রয় বা ফভজা ফভজা হ্রয় ফগরল অথ্বা আপরি িা স্পশম কর

ফেলরল

িা বিরল ফিরবি।

রিস্তারিত জানাি জনয রভরজট করুন:
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-andhow-to-makeyour-own

েরি বয়স, স্বাস্থযগি বা রডরজরবরলটি
িা হ্ি, িারল উপর
কর

কা রণ আপরি ফেইস কাভার িং বযবহ্া

রলিংক রভরজট কর

একটি রবিা্ূরলয

ক রি সক্ষ্

একরজম্পশি বযাজ ডাউিরলাড

রিরি পার ি।

হ্যান্ড সযারনটাইজাি:
ফকারভড-19 েড়ারিা বন্ধ ক া

অিযি্ গুরুত্বপূণম উপায় হ্রলা হ্াি ফেৌি ক া।

হ্াি ফেৌি ক রল ্য়লা, ভাই াস ও বযারের য়া িূ
ও রজরিরে িা েরড়রয় পড়রি পার

হ্য় এবিং অিয ফলাকরি

িা।

সাবাি ও পারি রিরয় রিয়র্ি 20 ফসরকন্ড হ্াি েুরয় ফিরবি। হ্াি ফোয়া
উপায় সম্পরকম জািা

কারে

উত্ত্

জিয রভরজট করুি: https://www.nhs.uk/live-

well/healthy-body/best-way-towash-your-hands/ .
েরি সাবাি ও পারি িা থ্ারক, িাহ্রল 60% (বা ফবরশ) এলরকাহ্ল ফবইজ্
ড সযারিটাইজা
বযবহ্া

ক রবি।

প্রথ্র্ একহ্ারি

শুষ্ক িা হ্ওয়া পেমন্ত িুই হ্ারি

িালুরি হ্যান্ড সযারিটাইজা

োলরবি। িা প

সম্পূণমরূরপ

সবমত্র ্িম ি ক রি থ্াকুি।

োয়িদ্ধতা:
কাউরিরল

্ােযর্ স ব াহ্কত ি ফেইস কাভার িং ও হ্যান্ড সযারিটাইজা

ফকারিা রবেরয় বার্মিংহ্া্ রসটি কাউরিল িায়ী থ্াকরব িা।

আমাদেিদক ফসাসযাল রমরিয়ায়
েদলা করুন:
twitter.com/healthybrum .
facebook.com/healthybrum .
instagram.com/bcchealthybrum .
youtube.com/channel/UC3RlwgKB6ehKvOCb7QbSf1Q

বযবহ্ার

সরে সম্পকম েুক্ত

