
 
 

আপনার Mpox হলে কীভালে ননরাপলে আপনার কাপড় ধ ালেন 
 

Mpox (পূর্বে মাঙ্কিপক্স বর্ে পঙ্কিঙ্কিত) একটি সংক্রামক রিাগ যা একটি অর্্োপর্ক্সাভাইিার্সি সংক্রমর্েি মাধ্যর্ম 
ছড়ায়। Mpox সব রির্য় রবঙ্কি ছড়ায় আক্রান্ত বযঙ্কিি ফুসকুঙ্কড় বা ঘার্য়ি সিাসঙ্কি সংস্পর্িে আসাি মাধ্যর্ম বা 
তার্েি বযবহৃত রপািাক, ঙ্কবছানা বা অনযানয ঙ্কিঙ্কনর্সি সিাসঙ্কি সংস্পর্িে আসাি কাির্ে। 
 
Mpox ছড়ালনার সম্ভােনা হ্রাস করুন 
 
আপনাি িিীর্ি যঙ্কে ফুসকুঙ্কড় বা ঘা ্ার্ক, এমন কাপড় পড়ুন যা রমঙ্কির্ন রধ্ায়া যায়। সম্ভব হর্ে ঙ্কনর্িি কাপড় 
ঙ্কনর্ি রধ্ান এবং নাড়ািাড়া করুন এবং রধ্ায়া যায় এমন নন-রমি কাপর্ড়ি েঙ্কি বযাগ বযবহাি করুন - একটি 
ড্রাই ঙ্কিনাি বযবহাি কির্বন না অ্বা বা অনয কাউর্ক আপনাি েঙ্কি পঙ্কিষ্কাি কিাি িনয রের্বন না। 
পঙ্কিবার্িি অনযর্েি েঙ্কি র্র্ক আপনাি েঙ্কি পৃ্ক িাখুন। যঙ্কে পঙ্কিবার্িি বনু্ধ বা সেসযর্ক ঙ্কের্য় আপনাি কাপড় 
রধ্ায়ার্ত হয়, তার্েি বেুন একটি রফস মাস্ক এবং ঙ্কনষ্পঙ্কির্যাগয েস্তানা পড়র্ত। 
 
যখন আপনাি েঙ্কি কির্বন:  

• বযাগ সহ অনযানয বস্তু আর্স্ত কর্ি ওয়াঙ্কিং রমঙ্কির্ন িাখুন।  
• বস্তুগুঙ্কে বযাগ র্র্ক বাি কিাি সময় ঝাাঁকার্বন না।   
• গিম িে বা উচ্চতম তাপমাত্রাি রসটিং বযবহাি করুন।  
• সাধ্ািে ঙ্কিটাির্িন্ট বযবহাি করুন। আপনার্ক রিাঙ্কিন বা িঙ ঙ্কনিাপে িার্খ এমন ঙ্কিি বা অনয 

সযাঙ্কনটাইিাি বযবহাি কির্ত হর্ব না। 
• অনুর্মাঙ্কেত সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় আপনাি পঙ্কিষ্কাি, রভিা কাপড় শুর্কান। ঙ্কনর্েেিাবেী িনয বস্তুগুঙ্কেি রের্বে 

রেখুন। 
• রয রকান বস্তু বাঙ্কড়র্ত এয়াি-ড্রাই কির্বন যা রমঙ্কির্ন শুকর্না যায় না। 
• আপঙ্কন যঙ্কে একটি ের্ড্রামযাট বা অনযানয রিয়াি কিা েঙ্কি রুর্ম ্ার্কন, ড্রায়াি র্র্ক আপনাি পঙ্কিষ্কাি, 

শুকর্না েঙ্কি বাি করুন, সিাসঙ্কি রসগুঙ্কে একটি পঙ্কিষ্কাি বযার্গ িাখুন এবং আবৃর্ট ঙ্কগর্য় ভাাঁি করুন।   
• প্রকািয কাপড় রধ্ায়াি িায়গায় কাটার্না সময় সীঙ্কমত করুন। সম্ভব হর্ে, রধ্ায়াি মর্ধ্য সময় বাি কর্ি 

বাঙ্কড়র্ত যান এবং আপনাি কাপড়গুঙ্কে শুর্কান, অ্বা অনযর্েি সংস্পর্িে আসা এড়ার্ত বাইর্ি যান। 
 
রয বস্তুগুঙ্কে রমঙ্কির্ন রধ্ায়া যায় না: 

• রসগুঙ্কে একটি ঙ্কসি বা বা্টার্ব ঙ্কিটাির্িন্ট ঙ্কের্য় রধ্ান। 
• রযগুঙ্কে আপনাি ফুসকুঙ্কড় বা ঘার্য়ি সংস্পর্িে এর্সঙ্কছে রসগুঙ্কে পঙ্কিষ্কাি করুন বা িীবােুমুি করুন (রযমন 

ঘঙ্কড়, রবল্ট টুঙ্কপ) মাঙ্ককে ন এনভায়িনর্মন্টাে রপ্রার্টকিন এর্িঙ্কিি (U.S. Environmental Protection 
Agency, EPA) তাঙ্কেকায় উপঙ্কিত উপযুি িীবােুনািক বযবহাি কর্ি, (তাঙ্কেকাটি bit.ly/epa-
disinfectants-list এ উপেব্ধ)। 

• রসগুঙ্কে 21 ঙ্কের্নি িনয একটি ঙ্কসে কিা প্লাঙ্কির্কি বযার্গ রির্খ ঙ্কেন যঙ্কে রসগুঙ্কে বাঙ্কড়র্ত রধ্ায়া না যায়। 
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