
বিবিন্ন বিল্প কারখানায় কর্মরতদের স্বাস্থ্যদেিা বনবিত করদে বনদেমিনা 

 

বিল্প কারখানায় কাদে য াগোদনর পূদিমেঃ 

১।  ানিাহদন আদরাহদনর পদূিম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, য র্নেঃ জ্বর, কাবি, শ্বাে কষ্ট এিং ডায়বরয়া আদে বকনা তা যেখদত 
হদি।  

২।  ানিাহদন িোর ের্য় পারস্পাবরক নূযনতর্ বতন ফটু িারীবরক েূরত্ব িোয় রাখদত হদি। 

৩।  াত্রার পূদিম েতুার তলা বিব ং পাউডার যগালাদনা পাবন বেদয় েীিানুর্ুক্ত করদত হদি।  

৪।  াত্রাকালীন ের্য় পবরিহনের্ূদহ র্াস্ক (োবেমকযাল র্াস্ক অথিা বতন পরত বিবিষ্ট কাপদের র্াস্ক,  া নাক ও 
র্ুখ িাদলািাদি যেদক রাখদি) িযিহার করদত 

৫।  াত্রার পূদিম এিং  াত্রাকালীন পদথ িার িার হ্যান্ড স্যাবনটাইোর বেদয় হাত পবরষ্কার করদিন। 

৬। গাবেবট  াত্রার পুদিম ৭০% এলদকাদহাল বেদয় েীিানু র্ুক্ত করদত হদি।    

৭। কারখানায় কর্মরতদের েন্য আিােন িযিস্থ্া বনবিত করদত হদি য খাদন িারীবরক েূরত্ব (নূযনতর্ বতন ফটু) 
িোয় যরদখ অিস্থ্ান করা  াদি।  

 

বিল্প কারখানায় কাে করার ের্য়েঃ  

১। প্রবতবেন কারখানায় প্রদিদির পুদিম স্বাস্থ্য পরীক্ষা করদত হদি। এর র্দযয উদেখদ াগয হদলা িরীদরর তাপর্াত্রা 
পবরর্াপ করা এিং জ্বর, কাবি, শ্বােকষ্ট, ডায়বরয়া আদে বকনা যেই ইবতহাে যনয়া।  

২।  বে কাউদক অসুস্থ্ পাওয়া  ায় তাহদল তাদক আইদোদলিদন রাখার িযিস্থ্া করদত হদি এিং কততমকদক্ষদক 
 থা থ ব বকৎোর িযিস্থ্া করদত হদি।  

৩। কারখানায় প্রদিিদ্বাদর প মাপ্ত েংখযক যিবেন ও োিাদনর িযিস্থ্া রাখদত হদি এিং কর্পদক্ষ ২০ যেদকন্ড হাত 
যযায়া বনবিত করদত হদি। হাত যর্াোর যক্ষদত্র একই যতায়াদল িা গার্ো যিয়ার করা  াদি না।  

৪। বিল্প কারখানায় কাে করার ের্য় িারীবরক েূরত্ব িোয় রাখদত হদি। প্রদয়ােনদিাদয বিফবটং িযিস্থ্া  ালু 
কদর িারীবরক েূরত্ব বনবিত করদত হদি। 

৫। কর্মস্থ্দল েকদলই অিশ্যই র্াস্ক পবরযান করদিন এিং ঘন ঘন োিান পাবন িা হ্যান্ড স্যাবনটাইোর বেদয় হাত 
পবরষ্কার করদিন। এ িযপাদর কততমপক্ষ োবেমকযাল র্াস্ক অথিা বতন পরত বিবিষ্ট কাপদের র্াস্ক এিং হ্যান্ড 
স্যাবনটাইোর েরিরাদহর িযাপাদর প্রদয়ােনীয় িযিস্থ্া গ্রহে করদিন। 



৬। কদরানা প্রবতদরাদয বিবিন্ন োযারন বনদেমিনােহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিবয কর্মীদের বনয়বর্ত র্দন কবরদয় বেদত হদি 
এিং তারা স্বাস্থ্য বিবযের্ূহ যর্দন  লদে বকনা তা র্বনটবরং করদত হদি।  

৭। যকান কর্মী কদরানা আক্রান্ত হদল তার ব বকৎোর ের্স্ত িযিস্থ্া কারখানা কততমপক্ষ বনবিত করদি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ম োট আক্রোন্তের প্রোয় ৮২% মরোগী  নোরোয়ণগঞ্জ, ঢোকো, গোজীপুর, ককন্ত োরগঞ্জ, নরক িংদী ও  কুিগঞ্জ এই ছয় 
মজলোয় পোওয়ো কগন্তয়ন্তছ। সুতরোিং এই মজলোয় অবকিত কোরখোনো  ূন্তের পকরচোলনোর মেন্তে কবন্ত ষ  তককতো 
অবলম্বন করো প্রন্তয়োজন।  


