
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞশের দেয়া এরকমই ৭টি সািধানতা তুশে ধরা হশোোঃ- 

১. গণপবরিহন: িাস, দেন বকিংিা অন্য দকানও গণপবরিহশনর হাতে বকিংিা আসশন কশরানা ভাইরাস থাকশত পাশর। তাই গণপবরিহন 

এবিশয় চো িা সতককতার বিষশয় দ ার বেশয় বিশেষজ্ঞরা িেশেন, যবে গণপবরিহশন চেশতই হয় দসশেশে অিশ্যই মাস্ক পরা ও হযান্ড 

গ্লাভস ব্যিহার করা উবচত।  

২. কমশেে: কশরানা সিংক্রমশণর একটা িি দেে হশে কম কস্থ্ে। অবিশস একই দেস্ক বকিংিা কবিউটার ব্যিহাশর সিংক্রমণ ঝুঁবক 

দিবে থাশক। বিশেষজ্ঞরা িেশেন, হাঁবচ-কাবে দথশক কশরানা ভাইরাস েিায়। দযশকানও  ায়গায় এ ভাইরাস কশয়ক ঘণ্টা, এমনবক 

কশয়কবেন পয কন্ত সবক্রয় থাকশত পাশর। িশে অবিশসর দেশস্ক িসার আশগ কবিউটার, বকশিাে ক ও মাউস পবরষ্কার কশর বনশত হশি। 

৩.  নসমাগমস্থ্ে: কশরানার সিংক্রমণ দরাশগ সামাব ক দূরত্ব দমশন চোর বিষশয় শুরু দথশক িো হশে। যবেও িািংোশেশে বিশেষ 

কশর ঢাকার মশতা ঘনিসবতর েহশর তা দমশন চো খুি কঠিন। বিশেষজ্ঞরা িেশেন, দযসি  ায়গায় মানুষ দিবে  শিা হয়, দসসি 

স্থ্ান এবিশয় চো িা িািবত সািধানতা অিেম্বন করশত হশি। এরমশে দেোধুোর স্থ্ান, বসশনমা হে বকিংিা মসব ে-উপাসনােয়ও 

রশয়শে। জুমার নামাশ  িািবত সতককতা অিেম্বশনর পরামে ক বিশেষজ্ঞশের। 

৪. ব্যািংক ও আবথ কক প্রবতষ্ঠান: কশরানাকােীন অন্য সিবকছু িন্ধ থাকশেও সীবমত পবরসশর আবথ কক দেনশেন সচে রাো হয়। অশনক 

সময় ব্যািংক বকিংিা আবথ কক প্রবতষ্ঠাশন গ্রাহকরা একই কেম িহু শন ব্যিহার কশরন। কশরানায় আক্রান্ত দকানও ব্যবির ব্যিহৃত কেম 

পরিতীশত সুস্থ্ দকউ ব্যিহার করশেও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁবক থাশক। দস ন্য ব্যবিগত কেম বনশয় ব্যািংক ও আবথ কক প্রবতষ্ঠাশন দযশত 

হশি। এোিা এটিএম বুথ দথশকও সিংক্রমণ েিায়। কারণ বুশথর একই িাটন িহু দোক ব্যিহার কশরন। এশেশে সতকক থাকশত হশি। 

৫. বেিট: কশরানা সিংক্রমশণর আশরকটি  ায়গা হশে িাবি বকিংিা অবিশসর বেিট। বেিট ব্যিহাশরর সময় বনধ কাবরত দলাশর যািার 

 ন্য বেিশটর িাটন অশনশক ব্যিহার কশরন। একই িাটশন একাবধক ব্যবির আঙুশের স্পেক দথশক সিংক্রবমত হওয়ার ঝুঁবক থাশক।  

৬. টাকা-পয়সা: টাকা-পয়সাশক িো হয় ‘হাশতর ময়ো’। আসশে এই টাকা-পয়সাশতই সিশচশয় দিবে  ীিাণু দেশগ থাশক। কারণ 

টাকা-পয়সা সিসময়ই এক হাত দথশক অন্য হাশত যায়। এশত কশর অতীশতও নানা সিংক্রামণ দরাগ েিাশনার নব র রশয়শে। 

দগে আগশে িািংোশেশের একেে গশিষক  াবনশয়বেশেন, তারা িািংোশেবে কাগুশ  দনাট িা ধাতি মুদ্রায় এমন ধরশনর 

ব্যাকশটবরয়ার উপবস্থ্বত দপশয়শেন, যা সাধারণত মূে-মূশের মশে থাশক। িশে কশরানার সিংক্রমণ ঝুঁবক কমাশত টাকা-পয়সা 

দেনশেশনর দেশেও অতযন্ত সািধান থাকশত হশি।  

৭. শুশভো বিবনময়: আমরা সিসময়ই করকম কশনর মে বেশয় এশক অশন্যর সশে শুশভো বিবনময় কবর। বকন্তু কশরানায় আক্রান্ত 

এমন দকানও ব্যবির সশে হযান্ডশসক বকিংিা দকাোকুবে করশে সুস্থ্ ব্যবিও আক্রান্ত হশত পাশরন। এশেশে বিশেষজ্ঞরা এই 

কশরানাকােীন করমে কন িা দকাোকুবে না করার পরামে ক বেশেন।  


