কর োনো ভোই োস সংক্রমণ (ককোভভড-১৯): ভিশুরে মোনভসক চোপ মুক্ত োখরে কী ক রেন
যেক োক ো মো সি চোকে সিশুরো বড়কের চোইকে সিন্নিোকব প্রসেক্রিয়ো যেখোয়; েোরো বোবো-মোক
আ কড় ধকর রোখকে চোয়, উসিগ্ন হকয় েকড়, স কেক গুটিকয় রোকখ, রোগ কর, অসির হকয় উকে স িংবো
সবছো োয় প্রস্রোব কর।
সিশুর মো সি চোেেস ে এই প্রসেক্রিয়োগুক োর প্রসে আেস িোহকেের হোে বোসড়কয় সে , েোকের
থোগুক ো ম সেকয় আন্তসর েোর িোকথ শু ু , েোকেরক এ িু যবসি িোক োবোিো সে এবিং েোকের
প্রসে মক োকেোগী যহো ।

সবরূে েসরসিসেকে সিশুরো বড়কের িোক োবোিো আর মক োকেোগ এ িু যবসি চোয়। এই িময় আকর িু
যবসি িময় সেকয় েোকের প্রসে মক োকেোগী যহো ।
সিশুকের
ব ু ।

থোগুক ো ম

েসে িুকেোগ থোক

সেকয় শু ু , েোকেরক

েকব সিশুটিক

আশ্বস্ত

যখ কে সে এবিং েোক

রু

এবিং েোকের প্রসে িেয় হকয়

থো

চোেমুক্ত রোখু ।

েেেূর িম্ভব, করো ো িোইরোি িিংিমকের ি
েেোকয়
য সিশুক েোর মো-বোবো এবিং েসরবোকরর
িোকথই রোখু এবিং েোকেরক েসরবোর বো েত্নপ্রেো
োরীকের োছ যথক আ োেো রো যথক সবরে
রোখু । হোিেোেোক িসেয, য োয়োকরন্টোই বো যেক োক ো োরক েসে আ োেো রকেই হয় েকব
যিস ক ো বো অ ে মোধেকমর িোহোকেে যেোগোকেোগ রক্ষো রু এবিং সিশুকের স য়সমে আশ্বস্ত
রু ।

প্রসেসে
োর স য়সমে রুটি আর েসর ল্প োমোস
োেগুক ো েেেূর িম্ভব আকগর মেই বেোয়
রোখোর যচষ্টো রু অথবো প্রকয়োে হক
েু েসরকবকি েু রুটি মে োে কর যেকে সিশুকের
িোহোেে রু ; যেম স্কুক েোওয়ো, েড়োক খো রো, স রোেকে যখ ো এবিং বোড়সে চোেমুক্ত থো ো।

েো হকে যি সবষকয় সিশুক েোর বয়ি উেকেোগী কর প্র ৃ ে িেে েথে প্রেো
রু , েোকেরক
প্রসে ূ েসরসিসের বেোখেো সে এবিং স িোকব যি স কেক ঝু স িঁ মুক্ত রোখকে েোরকব এবিং িিংিমে
যথক েূকর থো কব যিগুক ো িহে িোষোয় বুক্রঝকয় ব ু ।
িিংিমকের েসরেসে িম্পক য েোক আগোম েথে েোস কয় রোখু এবিং সিশুর স রোেত্তো সবষকয় েোক
আশ্বস্ত রু । যেম – সিশু বো েোর েসরবোকরর য উ েসে অিুি যবোধ কর এবিং হোিেোেোক
িসেযর প্রকয়োে হয় েকব যিটি সিশুক আকগ যথক েোস কয় সে , যিই িোকথ েো ো যে একে
আেিংস ে হবোর স ছু য ই, েোকের িুিেোর ে ে সচস ৎি প্রকয়োে ীয় বেবিো গ্রহে রকব ।
Prepared based on ‘Helping children cope with stress during the 2019-nCoV outbreak, WHO (2020)’

