আপনার MPV হেল কীভােব িনরাপেদ আপনার কাপড় 4ধােবন
মাি$প& (MPV) হে/ এক2 অেথ5াপ&ভাইরােসর :ারা সং<মেণর ফেল সৃA এক2 সং<ামক
Bরাগ। MPV সব Bচেয় Bবিশ ছড়ায় আ<াL বMিNর ফু সPিড় বা ঘােয়র সরাসির সংRেশ5 আসার
মাধMেম বা তােদর বMবVত Bপাশাক, িবছানা বা অনMানM িজিনেসর সরাসির সংRেশ5 আসার কারেণ।
MPV ছড়ােনার স,াবনা .াস ক0ন
আপনার শরীের যিদ ফু সPিড় বা ঘা থােক, এমন কাপড় পড়ুন যা Bমিশেন Bধায়া যায়। স\ব হেল
িনেজর কাপড় িনেজ Bধান এবং নাড়াচাড়া ক]ন এবং Bধায়া যায় এমন নন-Bমশ কাপেড়র লি_
বMাগ বMবহার ক]ন - এক2 `াই িaনার বMবহার করেবন না অথবা বা অনM কাউেক আপনার
লি_ পিরcার করার জনM Bদেবন না। পিরবােরর অনMেদর লি_ Bথেক আপনার লি_ পৃথক রাখুন।
যিদ পিরবােরর বeু বা সদসMেক িদেয় আপনার কাপড় Bধায়ােত হয়, তােদর বলুন এক2 Bফস
মাf এবং িনgিhেযাগM দiানা পড়েত।
যখন আপনার লি_ করেবন:
• বMাগ সহ অনMানM বk আেi কের ওয়ািশং Bমিশেন রাখুন।
• বkmিল বMাগ Bথেক বার করার সময় ঝাঁকােবন না।
• গরম জল বা উpতম তাপমাqার Bস2ং বMবহার ক]ন।
• সাধারণ িডটারেজt বMবহার ক]ন। আপনােক Baািরন বা রঙ িনরাপদ রােখ এমন িvচ বা
অনM সMািনটাইজার বMবহার করেত হেব না।
• অনুেমািদত সেব5াp তাপমাqায় আপনার পিরcার, Bভজা কাপড় wেকান। িনেদ5 শাবলী জনM
বkmিলর Bলেবল Bদখুন।
• Bয Bকান বk বািড়েত এয়ার-`াই করেবন যা Bমিশেন wকেনা যায় না।
• আপিন যিদ এক2 লে`ামMাট বা অনMানM Bশয়ার করা লি_ ]েম থােকন, `ায়ার Bথেক
আপনার পিরcার, wকেনা লি_ বার ক]ন, সরাসির Bসmিল এক2 পিরcার বMােগ রাখুন
এবং আবৃেট িগেয় ভাঁজ ক]ন।
• xকাশM কাপড় Bধায়ার জায়গায় কাটােনা সময় সীিমত ক]ন। স\ব হেল, Bধায়ার মেধM
সময় বার কের বািড়েত যান এবং আপনার কাপড়mিল wেকান, অথবা অনMেদর সংRেশ5
আসা এড়ােত বাইের যান।
Bয বkmিল Bমিশেন Bধায়া যায় না:
• Bসmিল এক2 িস$ বা বাথটােব িডটারেজt িদেয় Bধান।

•

•

Bযmিল আপনার ফু সPিড় বা ঘােয়র সংRেশ5 এেসিছল Bসmিল পিরcার ক]ন বা জীবাণুমN
ু
ক]ন (Bযমন ঘিড়, Bবy টু িপ) মািক5 ন এনভায়রনেমtাল Bxােটকশন এেজিzর (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA) তািলকায় উপি•ত উপযুN জীবাণুনাশক
বMবহার কের, (তািলকা2 bit.ly/epa-disinfectants-list এ উপলŽ)।
Bসmিল 21 িদেনর জনM এক2 িসল করা ‘াি’েকর বMােগ Bরেখ িদন যিদ Bসmিল বািড়েত
Bধায়া না যায়।

পিরি%িত অনুযায়ী NYC 1া%2 দ4র তার সুপািরশ7িল পিরবত:ন করেত পাের।
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