
আপনার মাস্ক কি আপনাকি কনরাপকে রাখকে?
আপনি হয়ত�ো এমি কম্মতষেতরে কোজ কতেি, 
যেখোতি নিতয়োগক�্ম োে কতেোিো ভোইেোস যেতক 
সেুষেোে জি্য আপিোতক যেসনপতেটে প্রদোি কেো 
উনি�। 

উচ্চ ঝঁুকিপরূ্ণ ির্ণস্থলে িরমীলের  
জন্য উচ্চ রালনর ররসকপলরটর 
সরুক্ার প্রল�াজন।

কোতদে ঝঁুনক যেনি? েোেো নিত্োক্ত ে্যনক্ততদে নিতয় 
কোজ কতে:

 � েোতদে শ্োসকতটেে যেোগ আতে েো আতে েতে 
সতদেহ কেো হয় (স্োস্্যতসেোয় এ ধেতিে যেোগী নিতয় কোজ কেো কমমীেো)।

 � পেস্পতেে কোেোকোনে অেস্োি কতে েোতদে কোজ কেত� হয় (যেমি, উ�্পোদি নিতপে েোেো কোজ কতেি)। 

 � খেু কোতে যেতক জিগণতক নিতয় কোজ কেত� হয় (যেমি, পনেেহি)।

রাস্ক ও ররসকপলরটলরর রল্্য পার্ণি্য িী?

“মোস্ক” িব্দটি এখি খেু জিনপ্রয়, নকন্তু এে মোতি আপনি েো ভোেতেি �ো িোও হত� পোতে। সকে প্রকোে মোস্ক কতেোিো ভোইেোস 
যেতক একই ধেতিে সেুষেো প্রদোি কতে িো। িোট্মটি ডোউিতেোড করুি: যেসনপতেটে, মোস্ক ও যেস নিল্ড।

মাস্ক: উৎস নিয়ন্ত্রণ—অি্যদের সরুক্া দেয়

 � ভোইেোস েড়োতিো প্রন�তেোধ কেত� সোহোে্য কতে (যে পতে আতে �োতক সেুনষে� েোতখ িো)।

 � পনেধোিকোেীে যেতক েড় কণো যেে হওয়ো প্রন�তেোধ কতে।

 � যেোট ও ষুেদ্র কণো আটকোতিোে যষেতরে কোে্মকনে নেল্োে যিই।

 � সেকোে েো মোি নিধ্মোেণকোেী সংস্োতদে দ্োেো নিয়ন্রি� েো প্র�্যোনয়� িয়।

দরসনিদরটর: িনরধািকারীদক সুরনক্ত রাদে

 � উচ্চ ঝঁুনকে কোতজ কম্মে� কমমীতদে জি্য আেি্যক।

 � নেল্োে ও নেট—যেসনপতেটে যে কোজ কতে �ো নিনচি� কেোে জি্য দটুি সেতিতয় গুরুত্বপণূ্ম কোজ।

 � কমমী শ্োস যিয়োে সময় েোয়ুত� েনড়তয় েোকো েড়, যেোট ও ষুেদ্র ভোইেোস কণো যেতক সুেনষে� কতে।



 � মতুখ যেতটে েোকত� হতে, েোত� েো�োস মোতস্কে মধ্য নদতয় নেল্োে িো হতয় িেোিে কেত� িো পোতে।

 � গুণমোি ও কোে্মকোে�ো নিনচি� কেোে জি্য মোনক্ম ি েুক্তেোত্রেে সেকোনে সংস্োগুতেো-ক�্্ম ক প্র�্যোনয়�।

 � যপিোগ� সেুষেো এেং স্োস্্য প্রিোসি (Occupational Safety and Health Administration) অিুসোতে উপেকু্ত মোস্ক 
নিনচি� কেোে জি্য যসগুতেো মোিসম্ম� নকিো �োে পেীষেো এেং এটিে ে্যেহোে এেং কীভোতে এটি পেত� ও খুেত� 
হয় এেং এে সীমোেদ্ধ�ো সম্পতক্ম  নিতয়োগক�্ম োতদেতক প্রনিষেণ নদত� হতে।

 � িম্বে নদতয় নিননি� কেো েোতক, যেমি N95, N100, এে মোতি হে এগুতেোে নেল্োতেে কোে্মকোে�ো। এইসে নেল্োে 
িটে কেো েোয় েো পুিেোয় ে্যেহোে কেো েোয় এমি যেসনপতেটতেে অংি।

 � িটে কেো েোয় েতে যেতেে কেো N95 মোস্ক এখি আতেোিিোয় আতে।

 � পিুেোয় ে্যেহোেতেোগ্য যেসনপতেটে নহসোতে নিননি�, ইেোত্োনরিক্স এেং েোয় ুযিোধক যেসনপতেটে িোনে� (PAPR) 
আতেো সেুনষে� কোেণ এগুনে ভোতেোভোতে নেল্োে ধতে েোখত� পোতে, আপিোে মখু আতেো ভোতেো কতে যেতক নদত� 
পোতে এেং দীর্মতময়োদী ে্যেহোতেে জি্য সোশ্রয়ী।

িরমীরা রিাকিড-19 ররলি সরুক্ার জন্য তালের কনল�াগিত্ণ ালের ররলি 
প্রল�াজনী� ররসকপলরটর সুরক্া পালছেন না।

OSHA আইি অিসুোতে, এসতেে দোয় নিতয়োগক�্ম োতদে:

 � যেসনপতেটে ও অি্যোি্য PPE এে ে্যেস্ো কেো।

 � যসগুনেে জি্য অে্ম প্রদোি।

 � কমমীতদে নেট হতছে নকিো �ো যদখো।

 � কমমীতদেতক যসগুনেে ঠিকমত�ো ে্যেহোে কেত� যিখোতিো।

সেবর্া� 
2 

ঘ�া

ব� িনেয়াগকতর্ া 
তােদর কম�েদর যতটা 
�েয়াজন েসমেত 
পযর্া� েরসিপেরটির 
িফ�ার সুরক্ষা 
�দান করেছ না।

এর ফেল 
কম�রা অরিক্ষত 
থােক।

বাকীরা ��পূণর্ 
প�িতেত েরসিপেরটর 
পির�ার কের পুনরায় 
বয্বহার কের যিদও 
েস�েলা ন� কের েফলার 
কথা এবং েকবল একবার 
বয্বহােরর জনয্ই ৈতির।

এর ফেল এ�েলার 
কাযর্করতা কেম 
যায়।

�দত্ত েরসিপেরটর�েলা 
মুেখ �কমেতা লােগ 
িকনা ব� কম�েদর 
এজাতীয় িফট-েট� 
করা হয়িন বা তােদর 
�িশক্ষণ �দান করা 
হয়িন।

এ কারেণ কম�রা 
িবপেদর ঝঁুিকেত 
রেয়েছ।

এই সব কারণ 
িমেল কম�রা 

মারাত্মক ঝঁুিকর 
মুেখ রেয়েছ।

সতকর্ তা



দরসনিদরটদরর অভাব

 � যকন্দীয় সেকোে পে্মোপ্ত যেসনপতেটে যে ত�নে হতয়তে �োে নিচিয়�ো নদতছে িো এেং এই অন�মোেী িেোকোেীি কোতজে 
যেোকতদে সেুনষে� েোখত� ে্যেহৃ� হতয়তে।

 � নিতয়োগক�্ম োেো এই সেঞ্োম �োেো েন্ধ কতে যেতখতেি এেং কমমীতদে েোন�ে কেত� হতে এমি সেঞ্োম আেোে ে্যেহোে 
কেত� েোধ্য কেো হতছে।

 � ইউনিয়িগুতেো পিুেোয় ে্যেহোেতেোগ্য ে্যনক্তগ� যেসনপতেটে ত�নেে দোনে জোিোতছে।

 � পিুেোয় ে্যেহোেতেোগ্য যেসনপতেটে N95 যেসনপতেটেগুতেোে যেতক আতেো ভোতেো সেুষেো প্রদোি কতে ও সহতজ স্যোনিটোইজ 
কেোে েোয় এেং N95 এে যেতক দোম কম।

যেসনপতেটে সেুষেো এেং PPE (যেমি গ্োভস, গোউি, সোনজ্মক্যোে মোস্ক, যেস নিল্ড) ে্যেহোে কেতেও িোেীনেক দেূত্ব, েোধো, 
জীেোণুিোি কেোে নেনধ যমতি িেত� হতে।

আপিোে নিতয়োগক�্ম ো আপিোে সেুষেোে জি্য পে্মোপ্ত ে্যেস্ো িোও নিতয় েোকত� পোতে। কম্মতষেতরে 
আপিোে সেুনষে� েোকোে অনধকোে এেং কীভোতে আপিোে সহকমমীতদে সোতে সনম্মনে� 
পদতষেপ কম্মতষেতরেে সেুষেো এেং জীেি েোঁিোত� পোতে �ো সম্পতক্ম  আতেো জোিিু।

িম্মকষেকরে সরুকষেত থািার অকিিার আপনার আকে।


