
 

 

তথয্িববরণী                                                                                                                  নমব্র : 54  
 

oিমকর্ন েঠকােত 26 িনেদ র্শনা  
ঢাকা, 31 েপৗষ (5 জানুয়াির) :  
     

 কেরানার নতুন ধরন আি কান ভয্ািরেয়ন্ট oিমকর্ন িনেয় িবশব্বয্াপী সতকর্ aবস্থা চলেছ। বাংলােদেশo ei 
নতুন ভয্ািরেয়ন্ট oিমকর্ন েঠকােত সব্াস্থয্ aিধদপ্তর েদশবয্াপী 26িট িনেদ র্শনা িদেয়েছ। িনেদ র্শনাসমূহ হেচ্ছ :  
 oিমকর্ন আকর্ান্ত েদশ হেত আগত যা ীেদর বন্দরসমূেহ সব্াস্থয্ পরীক্ষা o িস্কর্িনং েজারদার করেত হেব;  

 সকল ধরেনর (সামািজক/ রাজৈনিতক/ ধম য়/ aনয্ানয্) জনসমাগম িনরুৎসািহত করেত হেব;  
 েয়াজেন বাiের েগেল েতয্ক বয্িক্তেক বািড়র বাiের সব র্দা সিঠকভােব নাক-মুখ েঢেক মাস্ক পরাসহ সকল 

সব্াস্থয্িবধ ি◌ েমেন চলা িনিশ্চত করেত হেব; 
 েরেস্তার েত বেস খাoয়ার বয্বস্থা ধারণ ক্ষমতার aেধ র্ক বা তার কম করেত হেব; 

 সকল কার জনসমােবশ, পয র্টন স্থান, িবেনাদন েক , িরেসাট র্, কিমuিনিট েসন্টার, িসেনমা হল/ িথেয়টার হল 
o সামািজক aনুষ্ঠােন (িবেয়, েবৗভাত, জন্মিদন, িপকিনক, পার্িট iতয্ািদ) ধারণ ক্ষমতার aেধ র্ক বা তার কম 
সংখয্ক েলাক aংশগর্হণ করেত পারেব; 

 মসিজদসহ সকল uপাসনালেয় মাস্ক পিরধানসহ aনয্ানয্ সব্াস্থয্িবিধ িনিশ্চত করেত হেব; 

 গণপিরবহেণ সব্াস্থয্িবিধ িনিশ্চত করেত হেব; 

 আকর্ান্ত েদশসমূহ হেত আগত যা ীেদর 25 িদন েকায়ােরিন্টন িনিশ্চত করেত হেব; 
 সকল িশক্ষা িতষ্ঠান (সকল মা াসা, াক - াথিমক, াথিমক, মাধয্িমক, uচ্চ মাধয্িমকসহ িশক্ষা 

িতষ্ঠান, িবশব্িবদয্ালয়) o েকািচং েসন্টাের সব্াস্থয্িবিধ িনিশ্চত করেত হেব; 
 সকল সব্াস্থয্েসবা িতষ্ঠােন েসবা গর্হীতা, েসবা দানকারী o সব্াস্থয্কম র্ ◌ীেদর সব র্দা সিঠকভােব নাক-মুখ 

েঢেক মাস্ক পরাসহ সকল সব্াস্থয্িবিধ িনিশ্চত করেত হেব; 
 যারা eখেনা েকািভড -2৯ eর িটকা গর্হণ কেরনিন িটকােক  িগেয় তােদর েকািভড -2৯ eর 2ম o 3য় েডাজ িনেত 

হেব; 
 কেরানা uপসগ র্/লক্ষণযুক্ত সেন্দহজনক o িনিশ্চত কেরানা েরাগীর আiেসােলশন o কেরানা পিজিটভ েরাগীর 

ঘিনষ্ঠ সংস্পেশ র্ আসা aনয্ানয্েদর েকায়ােরিন্টেনর বয্বস্থা িনিশ্চত করেত হেব; 
 েকািভড -2৯ eর লক্ষণযুক্ত বয্িক্তেক আiেসােলশেন রাখা eবং তার নমুনা পরীক্ষার জনয্ স্থানীয় কতৃর্পেক্ষর 

সােথ সমনব্য় কের সহায়তা করা েযেত পাের; 
 aিফস েবশ eবং aবস্থানকালীন সমেয় বাধ্যতামূলকভােব নাক-মুখ েঢেক মাস্ক পরা িনিশ্চত করেত হেব। 

সব্াস্থয্িবিধ েমেন চলা দাপ্তিরকভােব িনিশ্চত করেত হেব; 
 িটকা েনয়া থাকেলo বািহের েবর হেল aবশয্ মাস্ক পিরধান করেত হেব; 

 েকািভড -2৯ েরাগ িনয় ণ o াস করার িনিমেত্ত কিমuিনিট পয র্ােয় মাস্ক পরাসহ সব্াস্থয্িবিধ েমেন চলার 
সেচতনতা ৈতিরর জনয্ মাiিকং o চারণা চালােনা েযেত পাের। e েক্ষে  েয়াজেন মসিজদ/ মিন্দর/ 
িগজর্া/পয্ােগাডা eর মাiক বয্বহার করা েযেত পাের eবং oয়াড র্ কাuিন্সলর/iuিনয়ন পিরষেদর সদসয্সহ 
িনব র্ািচত জন িতিনিধেদর সমৃ্পক্ত করা েযেত পাের। 

িনেদ র্শনাসমূহ েদশবয্াপী কেঠারভােব পালেনর জনয্ সব্াস্থয্ aিধদপ্তেরর েরাগ িনয় ণ িবভাগ সকেলর িত আহব্ান 
জািনেয়েছ ।  

# 


