
 

 

 

 

RATIONAL USE of PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT for 

COVID-19 

কর োনো ভোই োস ২০১৯ (COVID-19) ননয়ন্ত্ররে  লরযে Personal Protective Equipment 

(PPE) এ  যুনিসংগত ব্েব্হো  

 

প্রথম সংস্ক ে  

১৫.০৩.২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



ভূমিকা  

গত ২০১৯ সালের ডিলসম্বর মালস চীলের উহাে প্রলেলে কলরাো ভাইরাস ররাগ ডচডিত হওয়ার 

পলর ডিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া  ১১ মাচচ, ২০২০ তাডরলে কলরাো রক বিডশ্বক মহামারী র াষণা কলর। কলরাো 

ভাইরাস ররাগ ২০১৯ (COVID-19) এর িযক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর র ৌক্তিক িযিহার ডেক্তিত করার 

েলক্ষয ডিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া অন্তি চতীকােীে সহাডয়কা প্রস্তুত কলর,  া পরিতীলত েতুে তলযযর 

ডভডিলত হােোগাে করা হলি। ডিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্া প্রণীত অন্তি চতীকােীে সহাডয়কার আলোলক 

িাংোলেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ সংডিষ্ট সকলের সুডিধালয চ স্বাস্থ্য অডধেপ্তর এই অন্তি চতীকােীে 

িযিহারডিডধ প্রেয়ে কলরলে,  া পরিতীলত েতুে তলযযর ডভডিলত হােোগাে করা হলি।িতচমালে 

ডিশ্বিযাপী PPE তযা স্বাস্থ্য রসিা োতালের িযক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর  াটডত রলয়লে। উে্ভুত 

পডরডস্থ্ডতলত শুধুমাত্র ররাগীর সংেযা িা চাডহো িকৃ্তিই েয়, ভুে তযয, ভীডত সঞ্চার ও মজলুের ফলে 

ডিশ্বিযাপী PPE এর  াটডতর আেংকা রেো ডেলয়লে। এই পডরডস্থ্ডতলত িাংোলেে সরকার জরুরী 

ডভডিলত রেলের স্বাস্থ্য রসিা োতাসহ সংডিষ্ট সকলের ডেরাপিা ডেক্তিত করলত জরুরী ডভডিলত 

িযক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর িযিস্থ্া করলে। সরকার সামগ্রীসমূলহর র ৌক্তিক িযিহালরর মাধযলম 

ররাগীলের স্বাস্থ্য রসিা আরও রজারোর হলি প্রতযাো করলেে।কলরাো ভাইরাস ররাগ ২০১৯ 

(COVID-19) এর িযক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী তযা PPE রত রমডিকযাে মাস্ক,গাউে, গগেস/রফস 

ডেল্ড, গ্লাভস, রহডভ ডিউটট গ্লাভস, জতুা (িুট/পা সমূ্পে চ রেলক রালে এমে জতুা) অন্তভূচি। 

পডরডস্থ্ডত ডিলিচোয় সটিক ডেয়লম র ৌক্তিকভালি সামগ্রীসমূহ িযিহার করলত হলি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



টেমিলঃ COVID-19 ট াগ মিয়ন্ত্রণে  লণযে PPE এ  িেিহা  (মিিোস, োণগ েে 

কিী/ট াগী, কার্ েক্রি অিুসাণ ) 

 

মিন্ন্োস োণগ েে কিী 

অথিা ট াগী 

কার্ েক্রি PPE এ  ধ ে অথিা 

কার্ েপ্রোলী 

স্বাস্থ্েণসিািূলক সমুিধাসূিহ 

হাসপাতাণল অিস্থ্ািকালীি সুমিধাসূিহ 

ররাগীর কক্ষ স্বাস্থ্যলসিা কমী 19-COVID  

ররাগীলক সরাসডর 

রসিা প্রোে করা 

 রমডিলকে মাস্ক 

 গাউে 

 গ্লাভস 

 রচালের 

সুরক্ষা(গগেস 

অযিা রফস ডেল্ড) 

 

 

PPE 
 

 19-COVID  

ররাগীর 

রসিাোেকালে 

স্বাস্থ্যকমীলক 

এলরাসে, 

ড্রপলেট 

উৎপােেকারী 

পিডত সমূহ হলত 

সুরক্ষা প্রোে 

 ররস্পিলরটর N95 

অযিা FFP2 মালের 

অযিা সমমালের 

 গাউে 

 গ্লাভস 

 রচালের 

সুরক্ষা 

 এযাপ্রে 

 

 

 

PPE 

 

পডরচ্ছন্নতাকমী COVID-19 

ররাগীর কলক্ষ 

প্রলিলের সময় 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 রহডভ ডিউটট গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা( ডে 

রাসায়ডেক অযিা 

বজি পোয চ ডেলট 

আসার সম্ভািো 

যালক) 
 িুট অযিা িি জতুা 

 

 

 

PPE 

 

 ররাগীর সালয 

সাক্ষাৎকারী 

COVID-19 

ররাগীর কলক্ষ 

প্রলিলের সময় 

 রমডিলকে মাস্ক 

 গাউে 

 গ্লাভস 

 

ররাগীর 

চোচলের/অিস্থ্ালের 

জায়গা(র মেঃওয়ািচ, 

কডরলিার) 

সকে কমী 

(স্বাস্থ্যলসিা 

কমীসহ) 

COVID-19 ররাগীর 

সংিলে চ আসার 

েরকার োই এমে 

কা চক্রম 

 রমডিলকে মাস্ক 

 



িাোইকরণ  (TRIAGE) স্বাস্থ্যলসিা কমী ররাগীর সরাসডর 

সংিলে চ ো এলস 

প্রাযডমক 

পরীক্ষা/ক্তিডেং 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার  িা ৩ ফুট 

েরূত্ব িজায় রােলত হলি। 

 রকাে িযক্তিগত সুরক্ষা 

সামগ্রীর (PPE)  এর প্রলয়াজে 

রেই। 
 শ্বাসতলের 

উপসগ চসহ ররাগী 

র লকালো  কমপলক্ষ ১ ডমটার িা ৩ ফুট 

েরূত্ব িজায় রােলত হলি। 

 ররাগীলক রমডিলকে মাস্ক 

সরিরাহ করুে। 

 তলি সহয  করলত ো পারলে 

িা শ্বাস ডেলত কষ্ট রিেী 

হলে  মাস্ক পড়া জরুরী েয় 

 শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগী 

র লকালো  রকাে PPE এর প্রলয়াজে 

রেই। 

গলিষণাগার েযাি 

রটকডেডেয়াে 

শ্বাসতলের েমুো 

পরীক্ষা/সংগ্রলহর 

সময় সুরক্ষা 

 ররস্পিলরটর N95 

অযিা FFP2 মালের 

অযিা সমমালের 

 গাউে 

 গ্লাভস 

 রচালের সুরক্ষা 

 (গগেস) 

 প্লাডিক এযাপ্রে  

 

 

 

PPE 
 

প্রোসডেক এোকা সকে কমী 

(স্বাস্থ্যলসিা 

কমীসহ) 

19-COVID  

ররাগীর সংিে চ 

িযতীত 

প্রোসডেক 

কা চক্রম 

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে 

রেই। 

িমহেমিভাগ স্বাস্থ্েণসিাণকন্দ্র 

পরামে চকক্ষ 

রুম কন্সােলটসে  

স্বাস্থ্যলসিা কমী শ্বাসতলের 

উপসগ চসহ 

ররাগীর পরীক্ষার 

সময় 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা 

 

PPE 
 

স্বাস্থ্যলসিা কমী শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগীর পরীক্ষার 

সময় 

সতকতচা ও ঝুডক 

ডিলিচো অেুসালর- 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 গ্লাভস 

রচালের সুরক্ষা 

 

 

PPE 

শ্বাসতলের 

উপসগ চসহ ররাগী 

র লকালো  ররাগীলক রমডিলকে মাস্ক 

সরিরাহ করুে। 



 তলি সহয  করলত ো পারলে 

িা শ্বাস   

ডেলত রিেী কষ্ট হলে মাস্ক 

পরা জরুরী েয়। 

শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগী 

র লকালো  রকাে PPE এর প্রলয়াজে 

রেই। 

 রমডিলকে মাস্ক 

 পডরচ্ছন্নতাকমী উপসগ চসহ 

ররাগীলক পরামে চ 

রেয়ার মালঝ ও 

পরামে চ রেওয়ার 

সময়   

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে  
 রহডভ ডিউটট 

গ্লাভস 
 রচালের 

সুরক্ষা( ডে 

রাসায়ডেক অযিা 

বজি পোয চ ডেলট 

আসার সম্ভািো 

যালক) 
 িুট অযিা িি 

জতুা 

 

 

 

 

 

PPE 

ডিশ্রাম কক্ষ/ওলয়টটং 

রুম 

 

শ্বাসতলের 

উপসগ চসহ ররাগী 

র লকালো  রমডিলকে মাস্ক সরিরাহ 

করুে। 
 

  ত তাড়াতাডড় সম্ভি ররাগীলক 

আইলসালেেে কলক্ষ  অযিা 

অেযােযলের রযলক েলূর 

স্থ্াোন্তর করুে;  ডে সম্ভি ো 

হয় তলি অেযােয ররাগীলের 

রযলক কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 
 

 শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগী 

র লকালো  প্রলয়াজে অেু ায়ী রমডিলকে 

মাস্ক। 

প্রোসডেক এোকা সকে কমী 

(স্বাস্থ্যলসিা 

কমীসহ) 

প্রোসডেক 

কা চক্রম 

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে 

রেই। 

িাোইকরণ (TRIAGE) স্বাস্থ্যলসিা কমী ররাগীর সরাসডর 

সংিলে চ ো এলস 

প্রাযডমক 

েোিকরণ 

পরীক্ষা/ক্তিডেং 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার /৩ ফুট 

েরূত্ব িজায় রােলত হলি 

 রমডিলকে মাস্ক। 



শ্বাসতলের 

উপসগ চসহ ররাগী 

র লকালো  কমপলক্ষ ১ ডমটার / ৩ ফুট 

রত্ব িজায় রােলত হলি। 

 ররাগীর সহযসীমার মালঝ 

যাকলে রমডিলকে মাস্ক 

সরিরাহ করুে। 

শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগী 

র লকালো  

 রমডিলকে মাস্ক। 

সিাজ/ কমিউমিটে 

 উপসগ চসহ ররাগী র লকালো  কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 

 ররাগীর সহযসীমার মালঝ 

যাকলে রমডিলকে মাস্ক 

সরিরাহ করুে    ুমালোর 

সময় িযতীত। 

রসিাোেকারী ররাগীর কলক্ষ 

প্রলিে করার 

সময়  ারা 

সরাসডর রসিা 

প্রোে অযিা 

সাহা য করলি ো। 

 

 

 রমডিলকে মাস্ক 

রসিাোেকারী সরাসডর ররাগীলক 

তার িাডড়লত 

রসিাোেকালে 

অযিা  

19-COVID  

ররাগীর 

পায়োো,প্রস্রাি 

অযিা বর্্জয 

োড়াচড়া করলে 

 গ্লাভস 

 রমডিলকে মাস্ক 

 প্লাডিক এযাপ্রে 

( ডে ডেলট আসার 

ঝুুঁ ডক যালক) 

 

 

 

 

PPE 

 স্বাস্থ্যলসিা কমী সরাসডর  

19-COVID 

ররাগীলক তার 

িাডড়লত 

রসিাোেকালে  

   

 রমডিলকে মাস্ক 

 গাউে 

 গ্লাভস 

 রচালের সুরক্ষা 

(গগেস অযিা 

রফস ডেল্ড) 

 

 

 

PPE 

জেসাধারলণর 

চোচলের জেয উনু্মি 

এোকা (র মেঃ সু্কে, 

েডপং মে, রেে 

রিেে) 

শ্বাসতলের 

উপসগ চ িযতীত 

ররাগী 

র লকালো  রকাে  PPE এর প্রলয়াজে রেই। 

প্রণিশপণথ 



প্রোসডেক এোকা সকে কমী র লকালো  রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই। 

ক্তিডেং এোকা রসিাোেকারী 

কমী 

প্রযম 

ক্তিডেং(তাপমাত্রা 

ডেণ চয়) সরাসডর 

সংিে চ িযতীত 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি 

 রমডিলকে মাস্ক। 

 রসিাোেকারী 

কমী  

ডিতীয় 

ক্তিডেং(র মেঃ 

COVID-19 

সলেহজেক 

জ্বলরর 

উপসগ চসহ 

 াত্রীসাধারলণর 

ইন্টারডভউ এিং 

 াত্রার ইডতহাস 

রেয়া) 
 

 রমডিলকে মাস্ক 

 গ্লাভস 

 পডরচ্ছন্নতাকমী জ্বরসহ  াত্রীলের 

ক্তিডেং করা হয় 

রসসি এোকা 

পডরষ্কালরর সময় 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 রহডভ ডিউটট গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা( ডে 

রাসায়ডেক অযিা 

বজি পোয চ ডেলট 

আসার সম্ভািো 

যালক) 
 িুট অযিা িি জতুা 

 

 

 

 

PPE 

সামডয়ক আইলসালেেে 

এোকা 

রসিাোেকারী 

কমী 

আইলসালেেে 

এোকায় প্রলিে 

ডকন্তু সরাসডর 

সহায়তা করছেন 

ো  

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গ্লাভস 
 

 কমী,স্বাস্থ্যলসিা 

কমী 

 াত্রীলের 

স্বাস্থ্যলসিা 

প্রডতষ্ঠালে 

রপৌোলোলত 

সহায়তা করা 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা 
 

 

  

   PPE 

 



 পডরচ্ছন্নতাকমী আইলসালেেে 

এোকা পডরষ্কার 

করা 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 রহডভ ডিউটট 

গ্লাভস 
 রচালের 

সুরক্ষা( ডে 

রাসায়ডেক অযিা 

বজি পোয চ ডেলট 

আসার সম্ভািো 

যালক) 
 িুট অযিা িি 

জতুা 

 

 

 

PPE 

এমু্বলেন্স এিং স্থ্াোন্তর 

কারী  ােিাহে 

স্বাস্থ্যকমী COVID-19 

সলেহজেক 

ররাগীলক 

ররফালরে কৃত/ 

সুপাডরেকৃত 

স্বাস্থ্যলসিা রকলে 

রপ্ররণ করা 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা 

 

 

 

    

    PPE 

 

 গাড়ীচােক সম্ভািয  

19-COVID  

ররাগীলক 

পডরিহলণর 

কালজ ডে ুি 

যাকলে এিং 

চােলকর অংে 

19-COVID 

ররাগীর অংে 

রযলক পযৃক হলে 

িা পারটটসে 

যাকলে 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 
 

 রমডিলকে মাস্ক। 

  সম্ভািয  

19-COVID  

ররাগীলের উিালো  

িা োমালোর 

কালজ ডে ুি 

যাকলে 

 রমডিলকে মাস্ক 
 গাউে 
 গ্লাভস 
 রচালের সুরক্ষা 

 (গগেস) 

 

 

PPE 

  সম্ভািয 

 19-COVID  

ররাগীর সালয 

রকাে সরাসডর  

সংিে চ রেই 

ডকন্তু চােক ও 

ররাগীলের অংে 

 রমডিলকে মাস্ক 
 



পযৃক ো হলে িা 

পারটটসে ো 

যাকলে 

 সম্ভািয COVID-

19 এ আক্রান্ত 

ররাগী 

সুপাডরেকৃত 

স্বাস্থ্যলসিা রকলে 

 ািার সময় 

 রমডিলকে মাস্ক 

 পডরচ্ছন্নতাকমী সম্ভািয COVID-

19 আক্রান্ত 

ররাগীলক 

স্বাস্থ্যলসিালকলে 

পািালোর পলর 

এিং পরিতী 

ররাগী িহলের 

মালঝ পডরষ্কার 

করা 

 রমডিলকে মাস্ক 

 গাউে 

 রহডভ ডিউটট গ্লাভস 

 রচালের সুরক্ষা( ডে 

রাসায়ডেক অযিা 

বজি পোয চ ডেলট 

আসার সম্ভািো 

যালক) 
 িুট অযিা িি জতুা 

 

 

 

 

PPE 

 

সিাজ/ কমিউমিটে 

র লকাে স্থ্ালে দ্রতু 

সাড়াোেকারী 

টটম  

Rapid Response 

Team (RRT) 

সম্ভািয/ডেক্তিত 

COVID-19  

আক্রান্ত ররাগী 

অযিা ররাগীর 

সংিলে চ  আসা 

িা সাক্ষাৎকার 

ডেলে 

 রকাে PPE এর প্রলয়াজে রেই 

 ডে েরূিতীভালি র াগাল াগ 

করা হয়(ল মেঃলটডেলফাে 

অযিা ডভডিও কেফালরন্স)  
 

 েরূিতী স্বাক্ষাৎকার সি চালপক্ষা 

অগ্রাডধকারল াগয। 

  সরাসডর সংিে চ 

িযতীত 

সম্ভািয/ডেক্তিত 

COVID-19  

আক্রান্ত ররাগী 

সাক্ষাৎকার ডেলে 

 রমডিলকে মাস্ক 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 
 

  COVID-19 এর 

উপসগ চহীে 

ররাগীর 

সাক্ষাৎকার ডেলে  

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি। 

 রমডিলকে মাস্ক। 

 সাক্ষাৎকার  লরর িাইলর হলে 

ভাে হয়। 

  ডে  লরর ডভতলর সাক্ষাৎকার 

ডেলত হয় তাহলে একটট 

যাম চাে স্কযাোর িযিহার কলর 

ডেক্তিত হলয় ডেলত হলি র  



কালরা জ্বর িা সংডিষ্ট উপসগ চ 

রেই। 

 কমপলক্ষ ১ ডমটার েরূত্ব 

িজায় রােলত হলি এিং 

গহৃস্থ্ােীর রকাে িস্তু ধরা  ালি 

ো।  
 

 

 

 

 PPE িযিহালরর পাোপাডে হাত পডরষ্কালরর স্বাস্থ্যডিডধ, শ্বাসতলের স্বাস্থ্যডিডধ রমলে চেলত 

হলি। PPE িযিহালরর পর োকো ুি িািডিলে রফলে ডেলত হলি এিং PPE িযিহালরর 

পূলি চ ও পলর সািাে ডেলয় হাত ধুলত হলি। 

 হাসপাতালে েে চোযীলের সংেযা সীডমত করলত হলি।  ডে ডিলেষত কারলণ েে চোযীলক 

COVID-19 ররাগীর কলক্ষ প্রলিে করলতই হয় তলি তালক PPE এর িযিহার সম্পলকচ সুিষ্ট 

ডেলেচেো ডেলত হলি, PPE িযিহার এর পূলি চ ও পলর হাত রধায়া সম্পলকচ অিগত করলত 

হলি। 

 এই কযাটাগডরলত েে-টাচ যালম চাডমটার, প চলিক্ষণ  এিং প্রলনাির ইতযাডে অন্তভুচি 

যাকলি এিং এই সিডকেু করলত হলি কমপলক্ষ ১ ডমটার িা ৩ ফুট েরূত্ব িজায় ররলে। 
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