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ি"য়ার &'া(াড*স বা আদশ*মান
এবং কেরানাভাইরাস 8মাকােবলা
িব#ব$াপী ছিড়েয় পড়েছ কেরানাভাইরাস। 3কািভড-১৯ এই মহামারী কীভােব ব$ি:, সমাজ, মানিবক
সহায়তাকারী সংি>?রা সব 3চেয় কাযBকর ভােব 3মাকােবলা করেত পােরন? দুেযBাগ 3মাকােবলায়
িGয়ার H$াIাডBস বা মানদJ কীভােব আমােদর িদক িনেদBশনা িদেত পাের?

ল" #ান ছিড়েয় +দই সবার কােছ

িবে2র িবিভ4 5ােন কেরানাভাইরােসর দু েয8াগ +মাকােবলায় ল" ফল<সূ অিভ#তা, কায8<ি@য়া ইতAািদ সংCহ কের দু েয8াগ +মাকােবলায় িনেয়ািজত অনAেদর মােঝ ছিড়েয় িদেG
িHয়ার। এই ডকুেমLিটর িবষেয় আপনার +কােনা মQবA বা পরামশ8 থাকেল অথবা আপনার অিজ8ত +কােনা অিভ#তা বা #ান অনAেদর সােথ +শয়ার করেত চাইেল, দয়া কের
+যাগােযাগ কUন handbook@spherestandards.org.

িদক িনেদ&শনািটর গঠন

কািরগির িদক-িনেদ&শনা বা .টকিনক/াল গাইেড3িটেক দু ’িট িবভােগ সাজােনা হেয়েছঃ
ক) <থম ভােগ রেয়েছ, একিট সফল এবং সামিBক দু েয&াগ .মাকােবলার জন/ EFপূ ণ& .মৗিলক নীিতমালা সমূ হ, আর
খ) িOতীয় অংেশ িQয়ার হ/াRবু েকর WASH ও TাU/ িবষয়ক চ/াXারেলােত উেZিখত <াসি[ক আদশ&মান এবং িদক িনেদ&শনা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

ক) সামি&ক কম'প)িত (Holistic approach)
মানিবক কম&কাে] িQয়ার একিট সামিBক এবং জনেকি^ক কম&প_িত বা এে<াচ এর <বত&ন কেরেছ। িQয়ার হ/াRবু েক রেয়েছ িতনিট ফাউেRশন চ/াXার
- মানিবক সনদপ`, সু রaা নীিতমালা এবং মানিবক সহায়তার মূ ল আদশ&মান। এই ফাউেRশন চ/াXারেলার আেলােকই পরবিত& চারিট .টকিনক/াল
১
চ/াXার িবbৃ ত হেয়েছ। কেরানাভাইরাস দু েয&াগ .মাকােবলার .aে` EFপূ ণ& িতনিট সামিBক উপাদান বা ফ/াdরস: <থমতঃ মানু ষ .ক মানু ষ িহেসেব
িবেবচনা করেত হেব, ধু মা` একিট সংখ/া বা .কইস িহেসেব নয়। িQয়ার হ/াRবু েকর সকল আেলাচনায়, সবার আেগ মানু েষর আg-ময&াদার বা human
dignity EF সহকাের আেলািচত হেয়েছ। িOতীয়তঃ, সংঘব_ সামািজক উেদ/াগ বা কিমউিনিটর এনেগজেমi অত/j EFপূ ণ,& এবং তৃতীয়তঃ,
কেরানাভাইরাস ছিড়েয় পড়া <িতেরাধ করেত িগেয় aিতBb জনেগাlীর অন/ান/ চািহদার কথা ভুেল .গেল চলেব না, মেন রাখেত হেব বৃ হmর জনেগাlীর
দীঘ&েময়াদী িচিকৎসা .সবার কথা।

১

কেরানাভাইরাস .কািভড-১৯ সqিক&ত

কেরানাভাইরাস, ভাইরােসর একিট বৃ হৎ পিরবার। সব8েশষ আিবXৃ ত কেরানাভাইরাস <থম িচিYত হয় চীেনর [বাই অ\ল ২০১৯ সােলর িডেসaর মােস। মানব শরীর এই
ভাইরাস bারা আ@াQ হেল +কািভড-১৯ +রাগ হয়। তীc সং@মেণ +কািভড-১৯ এর ফেল িনউেমািনয়া, 2াস যেfর তীc সং@মণ, মূ g তেfর ি@য়া বh হেয় যাওয়া সহ মৃ তুA
হেত পাের। িব2 jা5A সং5ার িহসাব অনু যায়ী ২৬ +শ +ফlয়াির ২০২০ পয8Q িব2বAাপী ৮১,০০০ মানু েষর মৃ তুA ঘেটেছ এই +কািভড-১৯ +রাগা@াQ হেয়।

এই ডকুেমLিট oতরীেত ডঃ এবা পাশা-র অবদােনর জনA িHয়ার কৃত#তা #াপন করেছ।

িQয়ার r/াRাড&স বা আদশ&মান এবং কেরানাভাইরাস .মাকােবলা

.ফsয়ারী ২০২০

১) মানিবক আg-ময&াদা (Human Dignity)
মানিবকতার সনদপ` (Humanitarian Charter)-এর মূ লনীিত সমূ হেক সমুvত .রেখ িQয়ার হ/াRবু কিট ব/বহার করেত হেব। সকল মানু েষর আgময&াদাপূ ণ& জীবেনর অিধকার রেয়েছ। মেন রাখেত হেব, সু রaা নীিতমালা এবং মানিবক সহায়তার মূ ল আদশ&মােনর িভিmই হেলা দু েয&াগ .মাকােবলা বা
সাড়দােনর সকল .aে` জনগেণর অjরভুিw ও জনসqৃ wতা িনিxত করা।

কেরানাভাইরাস সংyমন .মাকােবলা তখনই কায&কর হেব যখন সকল আyাj মানু ষজনেক িzিনং করা যােব এবং পরীaা কের অসু U পাওয়া .গেল িচিকৎসা .সবা .দয়া যােব। িচিকৎসা িনেত যারা িOধাি{ত তােদর খুঁেজ .বর করেত হেব। আমােদর িকছু সমািজক কুসং}ােরর কারেণ কেরানাভাইরােস
আyাj হেল ~বষম/মূ লক আচরেণর িশকার এই ভেয় অেনেকই তােদর .রােগর কথা <কাশ কের না। িবরত থােকন TাU/েসবা Bহন করা .থেক, সু U আচরণ
এবং TাU/কর অভ/াস গেড় তুলেত িনEৎসািহত .বাধ কেরন। এরকম পিরিUিতেত আyাjেদর অবUা .বাঝা এবং য€শীল হওয়া খুবই EFপূ ণ&। সু রaা
নীিতমালা ১ ও ২ এ পিরিUেত খুবই <াসি[ক। এ দু ই নীিতেতই মানু েষর আg-ময&াদা, সু রaা এবং সহায়তা পাবার অিধকার িনেয় িবশদভােব বলা হেয়েছ।
à সু রaা নীিত ১: মানু েষর িনরাপmা, আg-ময&াদা এবং অিধকার িনিxত করা, অিনে•র আশংকা আেছ এমন িবষয়েলা এিড়েয় চলা, এখােন সু রaা
ঝুঁিক, পিরিUিত িবে‚ষেণর EF, ƒশ&কাতর তথ/ ব/বUাপনা এবং কিমউিনিট সু রaা প_িতর (েযেলা জনTাU/ উে„শ/সমূ েহর সােথ সাম…স/পূ ণ&)
পৃ lেপাষকতা করা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।
à সু রaা নীিত ২: চািহদা-িভিmক, ~বষম/হীন এবং িনরেপa মানিবক সহায়তার <াপ/তা। এই নীিতেত মানিবক সনদপে` উেZিখত িQয়ােরর িতনিট
অিধকােরর মেধ/ একিট অিধকারঃ মানিবক সহায়তা পাবার অিধকার িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

২) সংঘব_ সামািজক উেদ/াগ (Community engagement)
দু ব&ল TাU/িবিধ সংyামক ব/ািধছড়ােনার একিট অন/তম কারণ। কেরানা ভাইরাস †পেলেটর (droplets) মাধ/েম ছড়ায়। তাই, এর িবbার .রােধ হােতর
TাU/িবিধ িবেশষ কায&কর। এেaে` কিমউিনিটেক সqৃ w কের হাত .ধায়া .কি^ক TাU/িবিধর <সার কায&yম EFপূ ণ& ভূ িমকা পালন করেত পাের।
এরকম TাU/িবিধর <সার কায&yেমর সকল .যাগােযাগ ও িস_াjBহেণ কিমউিনিটেক পুেরাপুির ভােব সqৃ w করার মাধ/েম পারƒিরক .বাঝাপড়া এবং
আUা ~তির করা খুবই জEরী।
TাU/িবিধ <সার অবশ/ই িনয়িমত হাত .ধাওয়ার <িত .জার িদেত হেব। এছাড়াও কেরানাভাইরাস সংyমন .মাকােবলা সংyাj অন/ান/ িনরাপmা িবষয়াবিল
.যমন এেক অপেরর কাছ .থেক িনরাপদ দূ রF বজায় রাখার উপরও .জার িদেত হেব।
à হাত .ধায়া িনেয় আরও জানেতঃ TাU/িবিধর <সার আদশ&মান ১.১ (TাU/িবিধর <সার) এবং ১.২ (TাU/িবিধ উপকরণ) - Hygiene Promotion
Standards 1.1 (Hygiene promotion) and 1.2 (Hygiene items).
কিমউিনিটর দৃ ি•ভি[ এবং িব‡াস দু েয&াগ সাড়াদান বা .রসপ3 কায&yমেক Fরাি{ত বা বাঁধাBb করেত পাের। তাই, কিমউিনিটর িব‡াস এবং দৃ ি•ভি[
.বাঝা, .স অনু যায়ী কায&yম পিরচালনা করা খুবই EFপূ ণ&। .রােগর িবbার .রাধ করেত সামািজক রীিতনীিতর পিরবত&ন করেত হেত পাের, উদাহরণ
Tˆপ, পিরিচতজেনর সােথ সাaােত করমদ&ন িকংবা Uানীয় বাজাের প-পািখ এবং মাছ-মাংস িবyয় ও হbাjর ইত/ািদর িবক‰ .বর করা। এরকম .য
.কােনা পিরবত&েনর জন/ অবশ/ই কিমউিনিটর সােথ আেলাচনা করেত হেব, িস_াj Bহেণ তােদর অংশBহণ ও সqৃ wতা িনিxত করেত হেব। িনেজেদর
কিমউিনিটেত COVID-19 .রাগ <িতেরাধ করেত কিমউিনিটর সকল সদস/েক উŠাবনী িচjা করেত এবং উেদ/াগী হেত উৎসািহত করেত হেব। কিমউিনিট
আউটিরচ ওয়াক&ার যারা বাইের কাজ করেবন - আyাj ব/িw খুঁজেবন বা এরকম অন/ান/ কােজ সরাসির িনেয়ািজত থাকেবন, তােদর অবশ/ই যথাযত
<িশaণ থাকেত হেব। (আরও .দখুন িনেচর TাU/ আদশ&মান ২.১.৪)
একইভােব, কায&করী কিমউিনিট সqৃ wতার মাধ/েম জব এবং ভুল তথ/ Œত িচি•ত কের তা .রােধ ব/বUা Bহণ করা যায়। জব এবং ভুল তথ/ িবেশষ
কের শহর এলাকায় খুব Œত ছিড়েয় পেড়। তাই কিমউিনিট ও তার আBহী Žপ .যমন }ুল, •াব, নারীেদর Žপ বা গািড় চালক ইত/ািদেক জব এবং ভুল
তথ/ িচি•ত ও .রােধ কােজ লাগােনা জEরী। এেaে` পাবিলক .ƒস, িমিডয়া এবং <যু িwগত সহায়তাও .নয়া যায়। <যু িwর সাহােয/ আমরা খুব Œত
TাU/েসবা ও পিরচয&া সqেক& সিঠক তথ/ সরবরাহ করেত পাির। শহরা•েল .সেকRাির এবং টারিশয়াির (িOতীয় ও তৃতীয় bেরর) TাU/েসবা <দানকারীরা
হাসপাতল সমূ েহর কায&yম .বশী থােক, <াথিমক TাU/েসবা িদেত এইসব বড় হাসপাতালেলােক পৃ lেপাষকতা করেত হেব। সংyামক .রােগর পূ ব&াভাস
এবং এমারেজি3 .রƒ3 বা জEরী সাড়াদান কায&yেম তােদর কােজ লাগােনা যােব।
à কিমউিনিট এনেগজেমেiর জন/ .দখুন: WASH অধ/ায় পিরিচিত (Introduction to the WASH chapter) এবং WASH আদশ&মান ৬
পিরিচিত: (মহামারীেত WASH ভূ িমকা এবং TাU/েসবা Uাপন)
à শহরা•েলর িদক িনেদ&শনার জন/ .দখুন: িQয়ার কী? শহরা•েলর জন/ <েযাজ/ অংশ (Section on urban settings) এবং WASH অধ/ায়
পিরিচিত (Introduction to the WASH chapter) ও TাU/ অধ/ায় পিরিচিত (Introduction to the Health chapter)
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৩) aিতBU জনেগাlীর (community) মানিবক ও অন/ান/ িচিকৎসা চািহদা
à aিতBU ব/িwেদর সামািজক অবUানেক সু সংহত এবং মানিসক চাপ কিমেয় তােদর Tকীয়তােক সমুvত করেত মেনাসামািজক এবং উপশমক
(palliative) .সবা ব/াপক ভূ িমকা রােখ, .দখুন: TাU/ আদশ&মান ২.৬ এবং ২.৭ (Health standards 2.6 and 2.7.)
িQয়ার হ/াRবু েকর TাU/ িবষয়ক অন/ সবেলা আদশ&মানও কেরানাভাইরাস মহামারী .মাকােবলায় <াসি[ক। এেলার উZ/াখেযাগ/ - মাতৃ এবং <জনন
TাU/, অসংyামক .রাগ, আঘাত, িশেদর TাU/েসবা এবং অন/ান/ িবষয়াবলী। এসব TাU/ .সবা সংyিমত ব/িwষ সকেলর জন/ অব/াহত রাখেত হেব।
পিxম আি”কায় ২০১৪ সােলর ইেবালা মহামারী <িতেরােধ অেনক TাU/ কম&ীেক িনযু w করার ফেল Tাভািবক TাU/ .সবা কায&yমেলা অব/াহত রাখা স•ব
হয়িন। এর ফেল মাতৃমৃ তু/ .বেড় যায়, িশেদর িটকাদান কম&সূিচ aিতBU হয়, যা পেরর বছর .রােগর <াদু ভ&ােবর কারণ হেয় দাঁড়ায়। এছাড়াও অসংyামক
.রােগ আyাj .রাগীেদর িনয়িমত িচিকৎসা .দয়া স•ব হয়িন। .সবা ব– কের .দয়া TাU/েক^ এবং অ•লেলােত মৃ তু/র সংখ/া িছল উেZখেযাগ/।

খ) িচিকৎসা সাড়াদান (Medical response)
WASH এবং TাU/ অধ/ায়িলেত কেরানা ভাইরােসর িচিকৎসা সqেক& িদক িনেদ&শনা আেছ।
১) WASH অধ/ায়
দয়া কের TাU/িবিধর <সার অংেশ (Hygiene Promotion section) মূ ল কম&সুিচ এবং সূ চক িনেয় .য িদকিনেদ&না .দয়া হেয়েছ তা ব/বহার কEন।
à আদশ&মান ১.১ (TাU/িবিধর <সার) অনু যায়ী পািন, স/ািনেটশন এবং TাU/িবিধ সqিক&ত জনTাU/ িবষয়ক ঝুঁিক সqেক& জনগণ সেচতন থাকেব

এবং এিল —াস করার জন/ ব/িw, পিরবার এবং কিমউিনিট পয&ােয় ব/বUা Bহন করেব।
à আদশ&মান ১.২ (TাU/িবিধ উপকরণ) অনু যায়ী হাইিজন, মানব

TাU/, ময&াদা এবং মানব কল/াণেক সমথ&ন করার জন/ উপযু w
উপকরণেলা aিতBU .লােকরা পােব এবং ব/বহার করেত
পারেব।
à WASH আদশ&মান ৬ (TাU/েসবা Uাপনা বা .সিটংিলেত
WASH) অনু যায়ী .রােগর <াদু ভ&াব চলাকালীন সময় হেত E

কের সকল TাU/েসবা .সিটংিলেত WASH সংyমণ .রাধ এবং
িনয়˜েণর নূ /নতম আদশ&মান বজায় রাখেত হেব। এই

আদশ&মানিট COVID-19 সাড়াদােন সরাসির এবং পুেরাপুির
ব/বহার করা উিচত। এিট TাU/িবিধর <চার এবং কিমউিনিটর
সােথ কাজ করার িবষয়িটও তুেল ধের। এই িচ`িট একিট
মহামারী চলাকালীন কিমউিনিট/সমাজ-িভিmক মূ ল ওয়াশ কম&সূিচ
িনেয় সংেaেপ ধারণা .দয়। COVID-19 এর .aে` িকছু িনিদ&•
পদেaপ Bহণ করেত হেব .যমনঃ হােতর TাU/িবিধ .মেন চলা।
à TাU/ িবষয়ক কম&সূিচর জন/, সংyমক ব/ািধ আদশ&মান ২.১.১
.থেক ২.১.৪ (Communicable diseases standards 2.1.1 to
2.1.4 (িনেচ .দখুন)

২) TাU/ অধ/ায় (Health Chapter))
TাU/ অধ/ায়িট দু ’িট অংেশ িবভw: i) TাU/ ব/বUা এবং ii) অত/াবশ/কীয় TাU/েসবা
i)

TাU/ ব/বUা (Health system)

একিট কায&করী TাU/ ব/বUা .য .কান সংকট .মাকােবলায় সকল ধরেণর TাU/েসবার চািহদা পূ রণ করেত পাের। এমনিক বড় আকােরর .কান .রােগর
<াদু ভ&াব চলাকালীন সমেয়ও অন/ান/ TাU/েসবা কায&yম অব/াহত রাখেত পাের। জাতীয় পয&ায় .থেক E কের আ•িলক, .জলা, কিমউিনিট, পিরবার পয&j,
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সশ™ বািহনী এবং <াইেভট .সdর সকল পয&ােয়র, সবাইেক িনেয় TাU/ ব/বUা। মানিবক সহায়তা <দােন অBািধকার িনধ&ারণ করেত TাU/ ব/বUার ওপর
দু েয&াগিটর <ভাব .বাঝা অত/j EFপূ ণ&।
কেরানাভাইরাস মহামারী .মাকােবলায় TাU/ ব/বUার অংেশর পাঁচিট আদশ&মানই সব&াংেশ <াসি[ক ও <েযাজ/। তেব, িনেšাw িবষয়েলার উপর িবেশষ
.জার িদেত হেব:
à TাU/ ব/বUা আদশ&মান ১.১ (TাU/ .সবা <দান) - Health systems standard 1.1 (Health service delivery): এেত <াপ/তা,
Bহণেযাগ/তা, yয়aমতা, জনেগাlী পয&ােয় য€, যেথাপযু w ও িনরাপদ সু েযাগ-সু িবধা এবং সংyমণ <িতেরাধ ও িনয়˜ণ (Infection Prevention
and Control - IPC) িবষয়ক িনেদ&িশকা অjভু&w রেয়েছ।
à TাU/ ব/বUা আদশ&মান ১.২ (TাU/ .সবাদানকারী কম&ীবািহনী) - Health systems standard 1.2 (Healthcare workforce): এেত অjভু&w
TাU/েসবার ণগত মান সqেক& িনেদ&িশকা রেয়েছ, .যখােন িবেশষ সাড়া <দােনর জন/ .সবাদানকারীেদর যথাযথ <িশaেণর <িত লaণীয়ভােব
EF আেরাপ করা হেয়েছ।
à TাU/ ব/বUা আদশ&মান ১.৩ (অত/াবশ/কীয় ওষু ধ এবং িচিকৎসা সর…ােম <াপ/তা) - Health systems standard 1.3 (Access to essential
medicines and medical devices).
à TাU/ ব/বUার আদশ&মান ১.৫ (TাU/ িবষয়ক তথ/) - Health systems standard 1.5 (Health information): এেত .রাগ তœাবধান িবষেয়
একিট অধ/ায় রেয়েছ; সােথ যু w আেছ সংyামক ব/ািধর আদশ&মান ২.১.২ (তœাবধান, <াদু ভ&াব সনাwকরণ এবং Œত সাড়াদান)।

ii) অত/াবশ/কীয় TাU/েসবা - সংyামক ব/ািধিবষয়ক অধ/ায় (Essential healthcare – Section on Communicable diseases)
সংyামক ব/ািধ অংেশর চারিট আদশ&মােনর (TাU/ মানসমূ হ ২.১.১ - ২.১.৪) সবেলাই অত/j <াসি[ক। এর মেধ/ রেয়েছ <িতেরাধ (২.১.১), তœাবধান,
<াদু ভ&াব সনাwকরণ এবং Œত সাড়াদান (২.১.২); .রাগ িনণ&য় ও .রাগ ব/বUাপনা (২.১.৩), এবং <াদু ভ&াব সqিক&ত <•িত এবং সাড়াদান (২.১.৪)। তেব,
িনেšাw িবষয়েলার ওপর িবেশষ দৃ ি• িদেত হেবঃ
à আদশ&মান ২.১.১ (<িতেরাধ): সংyামক ব/ািধ <িতেরােধ TাU/েসবা ও তেথ/র লভ/তা। এই আদশ&মান সংঘব_ সামািজক উেদ/াগ বা কিমউিনিট
এনেগজেমiর সােথ সqিক&ত। মূ ল করণীয়-২, আতž ও জব িবষেয় ব/বUা Bহণ, কিমউিনিট সদস/ বা জনসাধারণেক .বাঝা ও তােদর সqৃ w
করার সােথ সqিক&ত। <িতেরাধ এবং িনয়˜ণ ব/বUা িবষয়ক মূ ল করণীয় ৪ এবং ৫-ও সমান ভােব EFপূ ণ&। ঝুঁিক িনˆপণ, আjঃখাত
<িতেরাধ ব/বUা, TাU/ সেচতনতা িবষয়ক <চারণা ও িটকাদান (যিদ পাওয়া যায়, বত&মােন অনু েমািদত .কান িটকা .নই) িবষয়ক িদক
িনেদ&শনােলা পড়ুন।
à আদশ&মান ২.১.২ (তœাবধান, <াদু ভ&াব সনাwকরণ এবং Œত সাড়াদান) - Standard 2.1.2 (Surveillance, outbreak detection and
early response): তœাবধান এবং <িতেবদন ~তিরর ব/বUা <াদু ভ&াব সনাwকরণ এবং Œত সাড়াদােন সহায়ক ভূ িমকা পালন কের। এই
আদশ&মানেক সামিBক ভােব .খয়াল রাখেত হেব, মানিটর সােথ TাU/ ব/বUা আদশ&মান ১.৫ (TাU/ তথ/, উপের .দখুন) এর সংেযাগ রেয়েছ।
à আদশ&মান ২.১.৩ (েরাগ িনণ&য় ও .সবা ব/বUাপনা) - Standard 2.1.3 (Diagnosis and care management): মূ ল করণীয়েলা (Key
Actions – KA) অত/j EFপূ ণ&। সু ƒ• ঝুঁিক সqিক&ত .যাগােযাগ ও বাত&া িবিনময় (KA-১), <িমত .রাগ ব/বUাপনা িবিধসমূ হ (KA-২) এবং
পয&াŸ গেবষণাগার এবং .রাগ িনণ&য় সaমতা (KA-৩) ইত/ািদ মূ ল করণীয়র অjভূ &w। দীঘ&েময়াদী .সবা যােত িবি ত না হয় তা িনxত করার
িবষেয়ও EF .দয়া হেয়েছ মূ ল করণীয় চার-এ (KA-৪)। এই আদশ&মানেলার উেZখেযাগ/ িনেদ&িশকাসমূ হ হে¡ঃ িচিকৎসা িবিধসমূ হ; তী¢
শাসতে˜র সংyমণ (তেব, িOতীয় পয&ােয়র ব/াকেটিরয়া সংyমণ ছাড়া অন/ .কান ভাইরাল সংyমেণর .aে` অ/ািiবাােয়ািটক এর <েয়াজন .নই),
এবং ল/াবেরটিরেত পরীaার ব/বUা করা।
à আদশ&মান ২.১.৪ (<াদু ভ&াব সqিক&ত <•িত এবং সাড়াদান) - Standard 2.1.4 (Outbreak preparedness and response): <থম মূ ল
করনীয় (KA-১) <•িত এবং সাড়াদান পিরক‰না িবষয়ক; িনয়˜েণর উপায়াসমূ হ (KA-২), সর…াম সরবরাহ এবং সাড়াদােনর সaমতা (KA-৩)
এবং সম{য় (KA-৪)। িনেদ&িশকাসমূ েহর মেধ/ অjভূ &w রেয়েছ <াদু ভ&াব সqিক&ত <•িত এবং সাড়াদান পিরক‰না; <াদু ভ&াব িনয়˜ণ, মৃ তু/ হার
(Case fatality rate) (এখন পয&j .কািভড-১৯-এ মৃ তু/ হার ২%), এবং িশর য€।
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