
সাস স-ক াভি-২ এর ভিস্তার এিং 
সংক্রমণ ভিয়ন্ত্রণণ িাণয়াসফটি 

এিং িাণয়াভসভ উভরটি

িাংলাণেশ িাণয়াসফটি এিং িাণয়াভসভ উভরটি কসাসাইটি



 ণরািার িাইরাস ছভ়িণয় প়িা এিং 
এই িাইরাণসর সংক্রমণ ভিয়ন্ত্রণ  রণ 
সাধারণ সণে ি া আর আমাণের যা
 রণ  হণি



ক াভিড -১৯  ীিাণি ছভ়িণয় পণ়ি

• সাস স-ক াভি-২ িাইরাসটি মূল সংক্রাভম কেণ সুস্থ
িযক্তিণ ছভ়িণয় পণ়ি। এণ অপণরর সাণে ঘভিষ্ঠ
কযাগাণযাণগ ো া িযক্তিণের মণধয (প্রায় ৬ ফুণির
মণধয) িাইরাসটি সংক্রাভম িযক্তির াভশ, হা াঁভে, 
 ণোপ েি এর সময় শ্বাস প্রশ্বাণসর মাধযণম িা হা 
ভমলাণিার সময় ছভ়িণয় প়িণ পাণর।

•  াভশ, হা াঁভের কফা াঁিাগুভল ভি িস্থ িযক্তির মুখ িা
িাণ র মণধয প্রণিশ রণ পাণর এিং ভিিঃশ্বাণসর
সাণে ফুসফুণস প্রণিশ রণ পাণর।

• মণি রাখণ হণি কয এই িাইরাসটি শুধুমাত্র  াভশ, 
হা াঁভে িা শ্বাস-প্রশ্বাণসর মাধযণমই িয়, এটি মল, প্রস্রাি, 
রি, এমিভ অশ্রুর মাধযণমও ছ়িাণ পাণর।



পভরণিণশ সাস স- ভি-২ এর স্থাভয়ত্ব

• িাইরাসটি ৭ ভেণির কিভশ ২২ ভডগ্রী, ১ ভেণির কিভশ ৩৭

ভডগ্রী এিং ১০ ভমভিণিরও কিভশ সময় ৫৬ ভডগ্রী

কসভিণগ্রণড  াপমাত্রায় কিাঁণে ো ণ পাণর।

• জীিাণুটি ৩০ ভমভিণির কিভশ সময়  াগজএিং টিসুযণ , 

 াণের উপভরিাণগ এিং  াপণ়ি ১ ভেণির কিভশ, ২ ভেণির

কিভশ  া াঁণে এিং িা ার কিাণি, ৪ ভেণির িা  ার কিভশ

ভিল এিং প্লাভিণ রপষৃ্ঠগুভলণ কিাঁণে ো ণ পাণর।

• মজার িযাপার হণলা মাণেরঅিযন্তণরর পণৃষ্ঠ ৪ ভেি এিং

িাইণরর পণৃষ্ঠ ৭ ভেি িা  ারও কিভশ সময় কিাঁণে ো ণ 

পাণর।



িযক্তি কেণ  িযক্তিণ  িাইরাস ছভ়িণয় প়িা এিং পরি ী সংক্রমণ িন্ধ  রার 

জিয সংক্রমণণর শঙৃ্খল িঙ্গ  রা

https://bdbiosafetysecurity.org/



❑ পরীক্ষাগাণর িমুিা পরীক্ষা ভিরীক্ষা  রণ 
আমাণের যা  রণ  হণি



জীিসুরক্ষা এিং জীিভিরাপত্তা

সাস স- ভি-২ কেণ  সমগ্র 
মহাভিণশ্বর সুরক্ষা
ভিক্তি   রা। 

সাস স- ভি-২ ভিরাপণে
রাখা যাণ  এটি সমগ্র
মহাভিশ্বণ  আক্রমণ 

 রণ  িা পাণর।



মূলনীতি

• সাস স- ভি-২ ভরেগ্রূপ-৩ এর অন্তগ স । 

• িাইরাণসর সংখযা িা়িাণিা ছা়িাই ভিভি াল ডায়াগিভি  

 ায সক্রমগুভল ভিএসএল-2 এর সম ুলয পরীক্ষাগাণর এিং 

ভিএসএল-3  পরীক্ষাগাণরর স ল পদ্ধভ ণ  পভরোভল  হওয়া 

উভে  । 

• কয  াজ সমূণহ  িাইরাণসর সংখযা িা়িাণিা প্রণয়াজি অেিা 

জজি িমুিা কেণ   ার ঘিত্ব িকৃ্তদ্ধ  রা প্রণয়াজি কসই স ল 

কক্ষণত্র ভিএসএল-3 পরীক্ষাগাণর স ল  ায স পভরোলিা  রা 

উভে ।

• ইমারক্তজং  যািাগভর  A পযাণোণজি। 

• এটি এ টি মারাত্ম  করাগজীিাণু। 

• সহণজই এ  িযক্তি কেণ  অিয িযক্তিণ  ছভ়িণয় যায়। 

• এটি জিসাধারণণর আ ঙ্ক এিং সামাক্তজ  ভিঘ্ন সটৃি  রণ  

পাণর। 

• এর মু াণিলায় জিস্বাণস্থযর ভিণশষ প্রস্তুভ র ও পেণক্ষণপর 

প্রণয়াজি। 

• ভিএসএল-3 সুরক্ষা এিং িজরোভরণ  এই জীিাণু ভিণয়  ায স 

পভরোলিা  রা আিশয 

জীিসুরক্ষা জীিভিরাপত্তা



নীতি

সাস স- ভি-২ সম্পভ স   াণজর জিযই

উ ্সগী ৃ  পরীক্ষাগাণর িমুিাগুভলর পরীক্ষা 

ভিরীক্ষা পভরোলিা  রা যাণি এিং কসই সাণে 

িাধয ামূল  প্রণয়াজিীয় সুণযাগ-সুভিধা,

পভর াোণমা, পরীক্ষাগার সরঞ্জাম এিং 

প্রভশভক্ষ   মী ো াও িাধয ামূল ।

সংগ্রণহর অঞ্চল কেণ  িমুিাগুভল পরীক্ষাগাণর 

পভরিহণণর সময় অিশযই টিপল পযাণ ক্তজং ভিভধ 

অিুসরণ  ণর পযাণ জ  রণ  হণি এিং 

ভিএসএল 3 ভিয়ম িীভ  অিুসরণ  ণর সাস স- ভি-

২ সম্পভ স   াণজর জিযই  উ ্সগী ৃ  

ভিএসএল 2 পরীক্ষাগারটিণ  িমুিাগুভলর

 ায সক্রম পভরোলিা  রণ  হণি এিং ভিএসএল 3 

সমমাণির িাণয়াভসভ উভরটি অিুসরণ  ণর

সুরভক্ষ  িমুিাগুভল প্রণয়াজণি সংরক্ষি  রণ  

হণি।

জীিসুরক্ষা জীিভিরাপত্তা



জীিসুরক্ষা িযিস্থা

• সমস্ত প্রক্তক্রয়া ঝুাঁ ভ  ভিধ সারণণর ভিভত্তণ  এিং 

কযণ ািও প্রাসভঙ্গ  কপ্রাণিা ল েক্ষ ার সাণে সম্পন্ন 

 রণ  পাণর এমি  মীণের দ্বারা সম্পােি  রণ  

হণি।

• সমস্ত িমুিার প্রােভম  প্রক্তক্রয়া রণ(জীিাণু ভিক্তিয় 

হওয়ার আণগ) এ টি জিধ া প্রাপ্ত িাণয়ালক্তজ যাল 

কসফটি  যাভিণিি িযিহার  ণর সম্পােি রা উভে ।

• জীিাণুর সংখযা িা িাভ়িণয় ডায়াগিভি  লযািণরিভরর 

 াজ ভিএসএল2 পরীক্ষাগাণর ভিএসএল3 এর সম ুলয 

সুভিধা এিং পদ্ধভ ণ  পভরোলিা  রা উভে ।



জীিসুরক্ষা িযিস্থা

• কয সমস্ত ডায়াণগািভি  কিভিংগুভলণ  জীিাণুগুভলর সংখযা 

িা়িাণিার প্রণয়াজি হয়  া ভিএসএল3 পরীক্ষাগাণর  রা 

উভে ।

• এিণিলপড  িাইরাণসর ভিরুণদ্ধ  ায স াভর া পরীক্ষাগাণর 

প্রমাভণ  হণয়ণছ এমি জীিাণুিাশ  িযিহার  রা উভে । 

• সণেহজি  িা ভিক্তি  ক স কেণ  করাগীর িমুিাগুভল UN 

3373, " যািাগভর-ভি" ভহসাণি স্থািান্তভর   রা উভে । 

িাইরাল  ালোর িা আইসণলণিড  িাইরাস   যািাগভর-এ , 

UN2814, "সংক্রাম  পোে স, যা মািুষণ  আক্রান্ত  ণর" 

ভহসাণি পভরিহণ  রা উভে । 

• ভিএসএল2/3 কেণ  সমস্ত িজসয অণিািযাভিংণয়র পণর 

পভরিহি  রা উভে ।



জীিভিরাপত্তা িযিস্থা

• সাধারণ ভিরাপত্তা : প্রণিশাভধ ার প্রাপ্ত  মীণের

মণধয প্রণিশ সীমািদ্ধ  রা উভে । লযাণি ক উ 

উপভস্থ  িা ো ণল েরজা অিশযই  ালািদ্ধ  

ো ণি, সমস্ত কিাণরজ ইউভিি  ালািদ্ধ 

 রণ  হণি, প্রণ য ণ  আইভড  াডস িযিহার 

 রণ  হণি,ই যাভে।

•  মীণের ভিিসরণযাগয া : ভিস্ ৃ  িযা গ্রাউন্ড 

 েন্ত, কমভড যাল ক্তিভিং, ভিয়ভম  আেরণ 

িজরোভর, অযালণ াহল/ড্রাগ ক্তিভিং, 

পয সায়ক্রভম  পুিরায়  েন্ত



জীিভিরাপত্তা িযিস্থা

• কমণিভরয়াল  ণরাল এিং অযা াউণিভিভলটি : 

জজভি  পোণে সর  াভল া, কিাণরজ, িযিহার, 

স্থািান্তর এিং ধ্বংসণ  িযা   রার জিয ভিভেসি 

িযক্তিণ  মণিািী   রা।

• পভরিহি ভিরাপত্তা : জজভি  পোে স পভরিহি 

িীভ   ায স র হণ  হণি যা স্থািীয় িা

আন্তজসাভ  িাণি পভরিহণির জিয ভিভেসি 

প্রণয়াজিীয় িীভ  এিং পদ্ধভ  ভিণেসশ  ণর।

•  েয ভিরাপত্তা : এমি পাসওয়াডস িযিহার  রুি 

যা আপিার মণি রাখা সহজ এিং অণিযর পণক্ষ 

অিুমাি  রা অসম্ভি। 



সাস স- ভি-২ িমুিা হাসপা াল কেণ  লযাি 
পয সন্ত ভ িাণি িহি  রণিি

Specimen Bag

Transport 

containers
Ziploc



পরীক্ষাগাণরর কমণঝ, কিঞ্চ সারণফস িা 
কযণ াণিা পষৃ্ঠ ল জীিাণু মুি  রা

• ৫ ভমভিণির মণধয ১:৯৯ অিুপাণ ভমভি ঘণর

িযিহৃ ভিণে দ্বারা িাইরাসটি ভিক্তিয়  রা কযণ 

পাণর।

•  াই পরীক্ষাগাণরর কমণঝ, কিঞ্চ সারণফস িা 

কযণ াণিা পষৃ্ঠ ল ভিে ভেণয় জীিাণু মুি  রা 

কযণ  পাণর।

• ১৫ ভমভিণির মণধয ১:৪৯ অিুপাণ ভমভি 

দ্রভিিু হা কধায়ার সািাি দ্বারা িাইরাসটি

ভিক্তিয়  রা কযণ পাণর।



জৈববৈ্য বযবস্থাপনা

•  রল িজসয আেশ স  ম স পদ্ধভ অিুসরি  ণর
ভিষ্পভত্ত  রার আণগ অিশযই অণিাণিড িা ভিে
ভেণয় টিিণমি  রণ হণি

• সমস্ত সংক্রাম  কঠিন বৈ্য িাণয়াহাজাডস িযাণগ 
পযা   রা উভে  এিং অণিাণিি  রা উভে ।

• ধারাণলা িজসযগুভল ভিণশষিাণি জ রী
শাপ সসণ ািাইণিণর কফণল ভেণ হণি



জৈববৈ্য বযবস্থাপনা

• অণিািযািড  রা উপ রণগুভল ইিভসিাণরি  রার 
জিয  ভেভ  ্সা িজসয িযিস্থাপিা সংস্থায় কপ্ররণ  রা 
উভে ।

• যভে সম্ভি িা হয়, সমস্ত সংক্রাম  িজসয, জভমণয়
িাণরণখ, ভিধ সাভর ভপণির মণধয কফণল, প্রাভ ষ্ঠাভি , 
স্থািীয় এিং জা ীয় িীভ মালা অিুসরণ  ণর
ভেণিরিা ভেণিই পুভ়িণয় কফলণ হণি।

• শাপ সসণ ািাইণিণর কফলা িজসযগুভল ইিভসিাণরি 
 রার জিয  ভেভ  ্সা িজসয িযিস্থাপিা সংস্থায় 
কপ্ররণ  রা উভে ।



িজসয পযাণ ক্তজং  রার উপ রণ এখি   
িাংলাণেণশই উ ্পাভে  হয় 



িযক্তিগ  সুরক্ষামলূ  
সরঞ্জাণমর যোযে িযিহার



িমুিা স্থািান্তর এিং পভরিহি

• Use appropriate PPE and safety 
carrier

X
Local International

Ziplock



সাস স-ক াভি-২ এর িমুিা প্রণসভসং

• Specimens processing: Use of 
PPE

Biosafety Level 2



অিয এলা া সমূহ

Biosafety Level 2



িযক্তিগ সুরক্ষামূল সরঞ্জাম পরা এিং খুণল
কফলার ধারািাভহ  া

ভপভপই পরার ধারািাভহ  া

ভপভপই খুণল কফলার ধারািাভহ  া



গ্লািস এর সটে িযিহার
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খুণল কফলা



গাউি এর সটে িযিহার

গাউি পরা

খুণল কফলা
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 িারঅলএর সটে িযিহার

 িারঅল পরা

 িারঅল খুণল কফলার ধারািাভহ  া



সাক্তজস াল এিং  াপ়ি ভেণয় জ ভর মাে
এর সটে িযিহার



N95 মাে এর সটে িযিহার



িযক্তিগ  সুরক্ষামূল  সরঞ্জাণমর যোযে িযিহার

N95 PAPR



মুখমন্ডণলর সটে সুরক্ষা



অিুসরণ  রা জরুরী



অিুসরণ  রা জরুরী



অিুসরণ  রা জরুরী



অিুসরণ  রা জরুরী



অিুসরণ  রা জরুরী



অিুসরণ  রা জরুরী



ভিরাপণে ল ডাউি কশষ  রণ  কেশগুভলণ যা 
 রণ  হণি



Conclusion



অনেক অনেক 
ধেযবাদ
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