মাঙ্কিপক্সের সময় কীভাক্সে লঙ্কি করক্সে হক্সে সস সম্পক্সকে ঙ্কিক্সদে শিা
েযেসাঙ্কয়ক প্রঙ্কেষ্ঠাক্সির জিয
নিচের নিচদে শিাগুচ া

চরাম্যাট, ড্রাই নিিার এবং

নর সেবাদাতাচদর জিয।

ম্ানিপক্স একটি স াোঁয়াচে সরাগ যা ম্ানিপক্স ভাইরাচের কারচে হয়। ভাইরাচে আক্রান্ত এম্ি সকাচিা বযনির
ফু েকুনি বা ক্ষচতর োচে েরােনর েংস্পচশের ম্াধ্যচম্ ভাইরােটি োধ্ারেত েবচেচয় সবনশ িায়।
ভাইরােটি কাপি, নব ািা, বা ম্ানিপচক্স আক্রান্ত বযনিচদর বযবহার করা অিযািয নজনিচের োচে
েংস্পচশের ম্াধ্যচম্ও িাচত পাচর। অিযক্সদর কাপড়ক্স াপড় িাড়া াড়া করার সময় ঙ্কেক্সশষ সােধািো
অেলম্বি করক্সে হক্সে কারণ োক্সে ভাইরাসটি থাকক্সে পাক্সর।
পনরষ্কার করা এবং ম্ানিপক্স ভাইরাে দূর করার জিয োধ্ারে নর নিটারচজন্ট এবং ড্রাই-নিনিং
ে চভন্টেম্ূহ বযবহার করা যাচব। নবচশষ সপাশাক, সযম্ি কনিউম্ পনরষ্কার করার জিয নিম্ নিনিং
বযবহার করা যাচব। নর েঠিকভাচব পনরষ্কার হচয় সগচ , নরর ম্াধ্যচম্ ভাইরােটি িাচিার আর
সকাচিা ঝুোঁ নক োকচব িা।
নিম্নন নিত উপাচয় বযনিগত েুরক্ষা োম্গ্রীেম্ূহ বযবহার করুি:
• একটি আোঁটোোঁট ম্াস্ক পরুি (একটি N95 বা KN95 ম্াস্ক হচ ভা হয়) যা আপিার িাক এবং
ম্ুি সেচক রািচব।
• ম্য় া কাপিচোপি িািাোিা করার েম্য় নিজচপাচজচব গ্লাভে পরুি।
• ম্য় া কাপিচোপি িািাোিা করার েম্য় আপিার কাপচির উপর একটি নিজচপাচজব বা
সধ্ায়ার সযাগয আবরে পরুি, সযম্ি স্বাস্থ্যচেবা প্রদািকারীচদর এক্সাম্ গাউি।
• কাপি ওয়ানশং সম্নশি বা ড্রাই-নিনিং সম্নশচি সোকাচিার পর আপিার গ্লাভে এবং আবরে বা
গাউি সফচ নদি (যনদ সধ্ায়ার সযাগয িা হয়)।
পনরষ্কার কাপিচোপি িািাোিা করার েম্য় আপিার গ্লাভে বা আবরে বা গাউি পরার দরকার সিই।
কাপি পনরষ্কার করার েম্য়:
• সেগুচ া যনদ সধ্ায়ার সযাগয বযাচগ পাঠাচিা হয়, তাহচ ম্য় া কাপচির োচে বযাগটিও ধ্ুচয়
সফ ুি।
• ম্য় া কাপি ঝাোঁকাচিা সেচক নবরত োকুি। যনদ সেগুচ া িািাচিার প্রচয়াজি হয়, সযম্ি দাগ
পনরষ্কার করার েম্য়, তাহচ সেটি উ চট সদয়ার বদচ োবধ্াচি গনিচয় নিি।
• কাপি োবধ্াচি ওয়ানশং সম্নশি বা পনরষ্কার করার সম্নশচি সোকাি।
• গরম্ জ বা উচ্চতম্ তাপম্াত্রার সেটিং বযবহার করুি।
• োধ্ারে নিটারচজন্ট বযবহার করুি। আপিাচক সিানরি বা রঙ নিরাপদ রাচি এম্ি নিে বযবহার
করচত হচব িা।

•
•
•

একটি জীবািুিাশক ওয়াইপ নদচয় সম্নশচির বাইচরর অংশ এবং ম্য় া কাপিচোপচির স্পশে স চগ
োকচত পাচর এম্ি সয সকাচিা কঠিি পৃষ্ঠ ম্ুচ সফ ুি।
পনরষ্কার নর শুকাচিার েম্য় েহ সেগুচ া স্পশে করার আচগ গ্লাভে এবং আবরে বা গাউি িুচ
সফ ুি।
ভাোঁজ করার জিয সকাচিা পৃষ্ঠত বযবহার করার আচগ একটি জীবািুিাশক ওয়াইপ নদচয় ম্ুচ
নিি।

পনরষ্কার এবং জীবােুম্ুি করার পেযেম্ূচহর একটি তান কার জিয, epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q নভনজট করুি।
পঙ্করঙ্কিঙ্কে অিুযায়ী NYC স্বািয দপ্তর োর সুপাঙ্করশগুঙ্কল পঙ্করেেেি করক্সে পাক্সর।
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