
 
 

য�ার (িটিব) জনয্ গৃহব�ী (েহাম আইেসােলশন) 
 

আপনার ফুসফুস বা গলায় সি�য় িটিব েরাগ রেয়েছ। আপিন 
যখন কােশন, হাঁেচন, কথা বেলন, হােসন বা গান তখন বায়ুর    
মাধয্েম অনয্ানয্ বয্ি�েদর মেধয্ িটিবর জীবাণ ুছড়ােত পাের।   
 
চামচ বা কাঁটাচামচ, ে�ট, কাপ ভাগাভািগ করা, েপাশাক, িবছানার  
চাদর, আসবাবপ�, েশৗচাগার, বা হাত েমলােনার মাধয্েম িটিবর জীবাণ ুছড়ায় না।  
 
গহৃব�ী (েহাম আইেসােলশন) 
 
আপনার মেধয্ জীবাণ ুসং�ািমত হেল আপনার পাবিলক েহল্থ নাসর্ আপনােক বািড়েত থাকার পরামশর্ েদন। এটােক বেল গৃহব�ী (েহাম 
আইেসােলশন) থাকা। িটিব েরাগ ছড়ােনা ব� করেত এবং অনয্েদর সুরি�ত রাখেত গৃহব�ী (েহাম আইেসােলশন) থাকা খুবই জরির। 
এছাড়াও গৃহব�ী (েহাম আইেসােলশন) থাকেল, তা আপনার শরীরেক ওষুধপ� কাজ করার জনয্ সময় েদয় যােত আপিন আর না 
সং�ািমত থােকন। 

 
আপনার পাবিলক েহল্থ নাসর্ আপনােক িনয়িমত পরী�া কের েদখেবন আপিন েকমন আেছন। আপনার মেধয্ আর সং�মণ না থাকা 
িনধর্ারণ করেত আপনােক কেফর নমুনা িদেত বলা হেব। যখন আপনার কেফ আর িটিবর জীবাণ ুপাওয়া যােব না, আপনার নাসর্ 
আপনােক আপনার গৃহব�ী (েহাম আইেসােলশন) থাকা ব� কের আপনার িনয়িমত কাজকেমর্ িফের যাওয়ার জনয্ বলেত পােরন।  
 
আপনার পিরবার ও অনয্ানয্েদর সুরি�ত করন 
 
 বািড়েত থাকুন। যখন আপিন গৃহব�ী থােকন, তখন আপনার অবশয্ই কােজ, �ুেল বা উপাসনালেয় যাওয়া উিচত নয়। 

 
 যখন আপনার িটিব েরাগ িনণ�ত তখন আপনার সােথ েকবল তারাই থাকেবন যারা ইিতমেধয্ই আপনার সােথ বাস করিছেলন। 

 
 আপনার সােথ বাস করা 5 বছেরর কম বয়সী বা�ােক িটিব �িতেরাধী ওষুধ খাইেয় েযেত হেব যত�ণ না তােদর চূড়া� িটিব 

ি�ন েট� করা হে�। তােদর শরীর িটিবর জীবাণরু সােথ লড়াই করেত যেথ� শি�শালী নাও হেত পাের। ওষুধ তােদর অসু� 
হওয়া েথেক র�া করেব।  
 

 আপনার জানলা খুেল িদন। এটা িটিবর জীবাণেুক আপনার বািড় েথেক েবিরেয় েযেত সাহাযয্ করেব।   
 

 যখন আপিন কাশেবন বা হাঁচেবন, তখন আপনার মুখ ও নাক িটসুয্ বা আপনার জামার হাতা িদেয় েঢেক রাখুন। 
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 আপনার বািড়র মেধয্ েকান অিতিথেক আম�ণ জানােবন না বা 
অনয্েদর বািড় যােবন না। 
 

 েকান জনসাধারেণর বয্বহাযর্ �ােন যােবন না (উদাহরণ�রপ: কাজ,  
   �ুল, লাইে�রী, উপাসনার �ান, বয্া�,  
   কিমউিনিট েস�ার, ের�ুের�, কিফ শপ,  
   িসেনমা হল, মুিদখানার েদাকান, এবং শিপং মল)। 
 

 জন-সাধারেণর যানবাহন বয্বহার করেবন না।  
(েযমন বাস, সাবওেয়, ে�ন, 
 ে�ন, এবং েনৗেকা)। 
 

গহৃব�ী থাকার িটপস্ 
 
 পিরবার ও ব�ুবা�বেদর সােথ েযাগােযাগ েরেখ চলনু – মানুেষর সে� কথা বলার জনয্ েফান বা কি�উটার বয্বহার করন। 

এটা আপনার একািক� েঘাচােত খুবই সাহাযয্ করেত পাের। 
 

 পিরবােরর েকান সদসয্ বা ব�ুেদর কাউেক মুিদখানার িজিনসপ� বা খাবার িনেয় আসার জনয্ বলনু।  
 

 আপনার বারা�া, বািড়র িপছেনর উেঠােন যান, অথবা অ� হাঁটাহাঁিটর জনয্ বাইের যান। অেনক মানুষই অেপ�াকৃত সু� েবাধ 
কেরন যখন তাঁরা িকছু�েণর জনয্ বাইের যান। যখন আপিন বাইের যােবন, আপনার মা� পরার �েয়াজন েনই, িক� অনয্ 
েলােকেদর েথেক দেূর থাকুন।  
 

 যখন আপিন আপনার �া�য্ েসবা �দানকারীর সােথ েদখা করেত বা িটিব পরী�ার জনয্ যােবন তখন মা� পরন। যিদ আপিন 
আপনার অয্াপেয়�েম� র�া করেত েযেত টয্াি� েনন তেব একিট মা� পরন এবং জানলাগিল খুেল রাখুন। মেন রাখেবন যখন 
আপিন সং�ামক থােকন তখন সবর্জনীন পিরবহন েনেবন না। 
 

 আপনার অনয্ েকান অয্াপেয়�েম� বা সা�াত তার পেরর এমন েকান সমেয় পুনঃিনধর্ারণ করন যখন আপিন আর সং�ামক 
থাকেবন না।  
 

 আপনার জরির িচিকৎসার জনয্ হাসপাতােল যাবার �েয়াজন হেল অিবলে� অয্া�েুল� ও জরির িবভােগর কম�েক বলনু েয 
আপনার িটিব আেছ। 

 

উপেরর েকান কারেণ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হেল আপনার পাবিলক েহল্থ নাসর্ বা DOT কম�েক বলুন। 
 
গহৃব�ী (েহাম আইেসােলশন) থাকার সমেয়র ৈদঘর্য্  
  
গৃহব�ী থাকার সমেয়র ৈদঘর্য্ �িতিট বয্ি�র জনয্ পৃথক হেয় থােক। আপনার পাবিলক েহল্থ নাসর্ আপনােক বেল েদেবন কখন আর 
আপনার গৃহব�ী থাকার �েয়াজন েনই এবং আপিন আপনার িনয়িমত কােজ িফের েযেত পােরন। সাধারণভােব, এিট আপনার কফ 
পরী�ার ফলাফল, 2 স�াহ বা তার েবিশ িদন ধের িটিবর ওষুধ সহয্ করা, এবং ভােলা েবাধ করার উপের িনভর্ র কের।  
 
এমনিক যখন আপিন ভােলা েবাধ কেরন, তখনও আপনার সকল িটিবর ওষুধপ� েখেয় যাওয়া জরির েযমনটা আপনার �া�য্ েসবা 
�দানকারী িনেদর্শ েদন। এিট জীবাণেুক �ংস করেব এবং আপনার িটিব িনরাময় করেব! 
 
গহৃব�ী (েহাম আইেসােলশন) থাকা স�েকর্  আপনার েকান �� বা উে�গ থাকেল, অনু�হ কের আপনার পাবিলক 
েহল্থ নাসর্ বা DOT কম�র সােথ কথা বলনু।  

              


