


 
হাইেজিনক আচরণ8িল সCান এবং িশ4াদান 

 
" হাত !ধায়ার স,ঠক পFিত �0�হার ক,ন এ�ং কখন কখন তা করে�ন তা িশেখ িনন ও িশ+,টেক 

িশিখেয় িদন ( ঘের িফের আসার সােথ সােথ, কািশ ও হািঁচ !দওয়ার পের, খাওয়ার আেগ ও পের 
এ�ং �াথ,ম �0�হার করার পের)।  এ,ট খ�ুই K,Lপূণ % তা �0াখ0া ক,ন৷ 

 
" সরাসির কল(Rubinetti)!থেক কখনও পািন পান না করেত িশিখেয় িদন; *িতিদন এক !�াতল 

খা�ার পািন িনেয় আসেত হে�, *িত,ট িশ+ !যন তার িনেজর পািনর পা-,ট !দেখ িচনেত হে�। 
" )ুল  �0ােগ *েয়াজনীয় Fazzoletti সেM িদন এ�ং �0�হােরর পের Fazzoletti িকভাে�, !কাথায় 

!ফলেত হে� িশিখেয় িদন৷ 
 

" িশ+েদর *েয়াজনীয় ি�িধিনেষধ সমূহ সOান করেত িশখান (�ােড় �ােড় হাত ধুেয় !ফলা এ�ং হাত 
জী�াণমুু; করা, অন0ান0 িশ3াথ>েদর !থেক শারীিরক দরূL �জায় রাখা, িনেদ%শনা অনযুািয় 
মুেখাশ (Mascherina) পিরধান করা, এমনিক িভড় এিড়েয় চলা, এমনিক )ুেলর �াইেরও)৷ িনয়Pণ 
না থাকেলও ি�ষয়Kেলা অভ0ােস পিরণত করা ৷ 

 
" )ুল �0ােগ এক,ট অিতির; মুেখাশ (Mascherina) িদন এ�ং এক,ট পাে- �Q কের রাখনু৷ 

 
" Mascherina অ�শ0ই স,ঠকভাে� �0�হার করেত হে�  (যােত নাক ও মখু ঢাকা থাকে�, কােনর 

সােথ সংযু; কের পিরধান করেত হে�, অ�শ0ই পিরSার ও জী�াণমুু; হেত হে�) 
 

" এইসকল সরু3া সাম1ী অন0 কােরা !থেক !নয়া যাে� না এ�ং অন0 কাউেক !দয়াও যাে� না; 
এি�িধ অন0েকান কারণ নয়, �0:;গচ সরু3ার জন0 ৷ 

 
 

সকেলর Dােথ !  িতপালনেযাগ5 >ুেলর িবিধমালা সমূহ : 
 

# )ুেলর �াইের:  Mascherina পিরধান কের )ুেলর ঘTা �াজােনার জন0 অেপ3া ক,ন, *ে�শপেথ 
থাকা িনেদ%শনা সমূহ অনুসরণ ক,ন৷ 

 
# িশ+েদর সােথ িপতা �া মাতা �া অন0 একজন *া8�য়) অিভভা�ক আসে�ন, যােক অ�শ0ই 

)ুল এলাকায় থাকাকালীন সা:জ%ক0াল মুেখাশ (Mascherina)পের থাকেত হে�৷ 
 

# !Uণীক3 পয %V যাতায়ােতর জন0 িশ+েদর অ�শ0ই িনেদ%িশত *ে�শ ,ট এ�ং *Wােনর ,ট 
অনসুরণ করেত হে� ৷ 

 
# িপতা-মাতা �া িশ+র সােথ আসা �0:; !কানও কারেণই !Uণীক3 এলাকায় *ে�শ করেত 

পারে�ন না৷ 
 

 
:সং,মণ সEিক!ত Dা*5 সমস5া: 

 
আপনার সFােনর Dাে*5র সােথ সEিক!ত "যেকান িবেশষ পিরি*িতেত >ুল 
কতৃ!পে4র সােথ "যাগােযাগ কGন৷ 


