
English Bengali 
Basic protective measures against the new coronavirus 
COVID-19 
 
1. Wash your hands frequently (no less than 30 seconds) or 
clean your hands with an alcohol-based hand rub. 
 
2. Maintain social distancing. Maintain at least 1 metre (3 
feet) distance between yourself and anyone who is coughing or 
sneezing. 
 
3. Avoid touching eyes, nose and mouth. Hands touch many 
surfaces and can pick up viruses. Once contaminated, hands can 
transfer the virus to your eyes, nose or mouth. From there, the 
virus can enter your body and can make you sick. 
 
4. Practice respiratory hygiene. Make sure you, and the 
people around you, follow good respiratory hygiene. This 
means covering your mouth and nose with your bent elbow or 
tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the used 
tissue immediately. 
 
5. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek 
medical care early, calling 112. Stay home if you feel 
unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, 
seek medical attention and call in advance. Follow the 
directions of your local health authority.  
 

নতুন কেরানভাiরাস COVID-19 eর িব েd pাথিমক সুরkা বয্বsা 
 
 
1. আপনার ঘন ঘন আপনার হাত ধুেয় িনন (30 েসেকেnর কম নয়) বা aয্ালেকাহল 
িভিtক হােতর ঘষা িদেয় আপনার হাত পির ার ক ন। 
 
2. সামািজক দরূt বজায় রাখা িনেজর eবং কািশ বা হাঁিচ হয় eমন কারo মেধয্ anত 
1 িমটার (3 ফুট) দরূt বজায় রাখুন। 
 
3. েচাখ, নাক eবং মুখ sশর্ করা eিড়েয় চলুন। হাত িল aেনক িল পৃ েক sশর্ 

কের eবং ভাiরাস তুলেত পাের। দিূষত হেয় েগেল, হাত িল আপনার েচাখ, নাক বা 

মুেখ ভাiরাস sানাnর করেত পাের। েসখান েথেক ভাiরাসিট আপনার েদেহ pেবশ 

করেত পাের eবং আপনােক aসুs করেত পাের। 
 
4) াস-p ােসর sাsয্কর aভয্াস ক ন। িনি ত েহান েয আপিন eবং আপনার 

চারপােশর েলােকরা ভাল াস p ােসর হাiিজন aনুসরণ কেরন। eর aথর্ আপনার 
যখন কািশ বা হাঁিচ হয় তখন আপনার বাকঁােনা কনুi বা িটসুয্ িদেয় আপনার মুখ eবং 
নাকিট coveringে◌েক রাখুন। তারপের aিবলেm বয্ব ত িটসুয্ িল িন িt ক ন। 
 
 
5. যিদ আপনার jর, কািশ eবং াস িনেত সমসয্া হয় তেব তাড়াতািড় িচিকtসা যt 
িনন, 112 নmের েফান ক ন you যিদ আপিন aসুs েবাধ কেরন তেব বািড়েত 
থাkন। আপনার যিদ jর, কািশ eবং াস িনেত সমসয্া হয় তেব িচিকtসার পরামশর্ 

িনন eবং আেগ েথেকi কল ক ন। আপনার sানীয় sাsয্ কতৃর্ পেkর িনেদর্শাবলী 

aনুসরণ ক ন। 
 


