
 পিজ$ভ &কস ব*ব+হাপনা, ব*ব+হার সারাংশ।
4 !ফ#$য়াির, 2022= এর িডি+ =আইন নং 5 সহ মTণালয় " COVID = 19 6ীন সা89িফেকশন স=>ক?ত 
জর$রী বCবDহা এবং িশEা, FG ল এবং HিশEণ বCবDহায় কায9+ম পিরচালনার জনC " অনুেমাদন কেরেছ 
এবং FG েল !কায়ােরPাইন স=েক9  নতG ন িনয়ম চালু কেরেছ।. 

আমরা নতG ন বCবDহার সারসংেEপ তািলকা ভG S করলাম।: 

মTণালেয়র !Hস িবTিUেত !যমন বলা হেয়েছ, FG ল !কায়ােরPাইেনর জনC, িকVারগােড9 ন, Hাথিমক 
িবদCালয়, িনY ও উ\ মাধCিমক িবদCালেয় ঘেট যাওয়া িবষয় aিলর মেধC এক8 পাথ9কC bতির করা হয়। 

এেত Hিতcত হয় !য: 

• 3াক িবদ*ালেয়= 3াথিমক :শশব িশ;া পিরেষবা 
যিদ হয় 

        .    3াথিমক িবদ*ালেয়র জন* 

যিদ হয় 

  

1 &থেক 4 জন পয>? িশ;াথীA র COVID - 19 

পিজ$ভ হেল
একই িবভােগ পEাচ জেনরও অিধক COVID- 19 
পিজ$ভ িশ;াথীA র &;েJ

- পাঠদান FG েলই হেব অনলাইেন নয়। 

- িশEক এবং িশEািবদরা FFP2 মাe বCবহার 
করেবন COVID - 19 এর সব9েশষ িনিfত 
হওয়া পিজ8ভ !কস স=েক9  gাস সেচতন 
হওয়ার পের দশ িদেনর জনC। 

- উপসগ9 !দখা িদেল, এ8 বাধCতামূলক !য 
ছাjরা পরীEা করেব রCািপড এkেজন !টl 
অথবা !হাম !টl বা এক8 !মােলকG লার !টl.  

- যিদ এখেনা COVID - 19 এর উপসগ9 !দখা 
যায়, এই পরীEা পুনরায় করেত হেব COVID - 
19 পিজ8ভ বCািSর সােথ !শষ !যাগােযাগর 
পmাচ িদন পের, কার সংnেশ9 িছল তা িনিfত 
করা হেয়েছ।.   

- সামনা সামিন পাঠদান কায9+ম পmাচ িদেনর 
জনC Dহিগত থাকেব.  

- িশEক এবং িশEািবদরা FFP2 মাe বCবহার 
করেবন COVID - 19 এর সব9েশষ িনিfত 
হওয়া পিজ8ভ !কস স=েক9  gাস সেচতন 
হওয়ার পের দশ িদেনর জনC।.  

- উপসগ9 !দখা িদেল, এ8 বাধCতামূলক !য 
ছাjরা পরীEা করেব রCািপড এkেজন !টl 
অথবা !হাম !টl বা এক8 !মােলকG লার !টl.   

- যিদ এখেনা COVID - 19 এর উপসগ9 !দখা 
যায়, এই পরীEা পুনরায় করেত হেব COVID - 
19 পিজ8ভ বCািSর সােথ !শষ !যাগােযাগর 
পmাচ িদন পের, কার সংnেশ9 িছল তা িনিfত 
করা হেয়েছ।.  



• িনK মাধ*িমক এবং উM মাধ*িমক িবদ*ালেয়র জন* 
যিদ হয়  

1 &থেক 4 জন পয>? িশ;াথীA র COVID - 19 

পিজ$ভ হেল
একই িবভােগ পEাচ জেনরও অিধক COVID- 19 
পিজ$ভ িশ;াথীA র &;েJ

- gাস যথা িনয়েম চলেব িশEক এবং ছাjেদর 

উপিoিতেত,যােদর বয়স ছয় বছেরর !বিশ 

তােদর FFP2 মাe বCবহার করেত হেব এবং  
COVID- 19 - এর সব9েশষ িনিfত হওয়া 
পিজ8ভ !কস স=েক9  জানার পর দশ িদন 

পযp9 মাe বCবহার করেত হেব  

- উপসগ9 !দখা িদেল, এ8 বাধCতামূলক !য 
ছাjরা পরীEা করেব রCািপড এkেজন !টl 
অথবা !হাম !টl বা এক8 !মােলকG লার !টl.  
যিদ এখেনা COVID - 19 এর উপসগ9 !দখা 
যায়, এই পরীEা পুনরায় করেত হেব COVID - 
19 পিজ8ভ বCািSর সােথ !শষ !যাগােযাগর 
পmাচ িদন পের, কার সংnেশ9 িছল তা িনিfত 
করা হেয়েছ।.   

- যারা 120 িদেনর কম সময় ধের ভCাকিসন 
স=ৃণ9 কেরেছন বা 120 িদেনর কম সময় ধের 
সুDহ হেয়েছন বা যারা ভCাকিসেনর বGrার !ডাজ 
স=s কেরেছন, তারা gােস থাকেত পারেব। 
িশEক এবং ছয় বছেরর !বিশ বয়সী িশEাথীt রা 
দশ িদেনর জনC FFP2 মাe বCবহার কের gােস 
অংশ িনেত পারেব।;  

- অনCানC সকল িশEাথীt েদর পmাচ িদেনর জনC 
সমিuত িডিজটাল িশEাদান কায9+ম চলেব।.

Nােস থাকার জন*, &কবল Oীন পাস/সবPজ সা$?িফেকট &দখােত হেব, যা এক$ &মাবাইল অ◌্যােপর 
মাধ*েম &চক করা হেব।

একই Nােস একজন ছােJর পিজ$ভ হেল যা 
করেত হেব

একই &Xণীর িশ;াথীA েদর মেধ* দুই বা তেতািধক 
পিজ$ভ হেল যা করেত হেব



[া+হ* িবিধ 
িকVার গােড9 ন এবং  Hাথিমক িবদCালেয় পিজ8ভ পmাচ বা তেতািধক !Eেj এবং  িনv মাধCিমক ও উ\ 
মাধCিমক িবদCালেয় পিজ8ভ দুই বা তেতািধক !Eেj, পিরেষবা বCবDহা8 িশw এবং ছাjেদর জনC HেযাজC। 
x x পয9েবEেণ থাকেত হেব xাDহC িবষয়ক িনয়েম। (autosorveglianza). 

িযিন পিজ8ভ বCিSর সােথ ঘিনy ভােব !যাগােযাগ কেরেছন িতিন ভাইরােস সং+ািমত হেয়েছ িকনা তা 
পরীEা করার জনC বািড়েত অেপEা করেত পােরন, তেব বাইের !যেয় " সাধারণ ভােব " !বেচ থাকার স{াবনা 
রেয়েছ।িকছG  িনয়ম মানC করেত হেব : 

* পিজ8ভ বCিSর সােথ ঘিনy !যাগােযােগর পর পmাচ িদেনর জনC ( যােক 8কা !দওয়া হেয়েছ বা 120 

িদেনর কম সময় সুo হেয়েছ, বা িযিন ত| তীয় !ডাজ !পেয়েছন ) !কান !কায়ােরPাইন পালন না কেরই চেল 

!যেত পােরন, তেব অবশCই  এক8 x-িনণ9য় করেত হেব।তার xােDহCর অবoা অবগত হওয়ার জনC ; 

* এক8 }ত অ◌্যাkেজন !টr বা molecolare (আনিবক অ◌্যাkেজন !টr) উপসগ9 aিল Hথম 

উপিoিতেত ( ঠা�া সহ) সাস9 -কভ- 2 অ◌্যাkেজন সনাS করার জনC িনধ9ারণ করা  হয় এবং,যিদ এখেনা 
উপসগ9 !দখা যায়, !শষ ঘিনy !যাগােযােগর তািরেখর পর প�ম িদেন !কািভড 19 িনিfত হওয়ার জনC 
পরীEা করেত হেব।. 

পরীEা aিল অনুেমািদত Hাইেভট !কD aিলেতও করা !যেত পাের তেব !য অপােরটর িবে�ষণ এবং িনণ9েয়র 

কাজ কের তােক অবশCই Dহানীয় Asl- এ !নেগ8ভ িরেপাট9  পাঠােত হেব  যােত x- পয9েবEণ !শষ হেত পাের। 

L' autosorveglianza ( x- নজরদাির) bবধ যােদর  120 িদেনর কম সমেয় 8কা !নওয়া এবং সুo হওয়া 
বা যারা Hাথিমক 8কা !কাস9 ( Hথম এবং ি�তীয় !ডাজ) স=s কেরেছন, এক8 বGrার !ডাজ িনেয়েছন 
তােদর জনC,তানাহেল !কায়ােরPাইন করেত হেব,যা !শষ হেব এক8 !নেগ8ভ িরেপােট9 র মাধCেম।
!কায়ােরPাইন !থেক িফের আসার পেরর পmাচ িদেনর জনC, ছয় বছর বা তার  !বিশ বয়সী িশEাথীt রা ffp2 
মাe পরেত হেব।. 

- িশEক িশEাথীt  সহ উপিoত সকেল FFP2 
টাইপ মাe বCবহার কের িশEাদান কায9+ম 
অবCাহত থাকেব

- ভCাকিসন !দওয়া এবং যারা 120 িদেনর কম 
সমেয়র মেধC সুo হেয়েছন বা Hাথিমক এবং 
ি�তীয় ভCাকিসন করা হেয়েছ,যােদর বGrার !ডাজ 
করা হেয়েছ এবং যােদর ভCাকিসেনর িবিধ 
িনেষধ আেছ অথ9াৎ অবCহিত সা89িফেকট 
!পেয়েছন তারা দশ িদেনর জনC FFP2 মাe 
বCবহার কের উপিoিতেত িশEা কায9+ম 
চািলেয় যােবন ;অনCানC সকল ছাj ছাjীেদর 
জনC,FG ল কায9+ম পmাচ িদেনর জনC সমিuত 
িডিজটাল িশEাদান চলেব।

Nােস থাকার জন*, &কবল Oীন পাস/সবPজ সা$?িফেকট &দখােত হেব, যা এক$ &মাবাইল অ◌্যােপর 
মাধ*েম &চক করা হেব।



ইটািলেত িবেদশীেদর 3চলন  
িবেদশ !থেক আসা এবং অনুেমািদত ভCাকিসন সহ সুo  হওয়ার সা89িফেকট বা ভCাকিসেনশেনর অিধকারী 
সকল !লাকেদর ( Pfizer, Astra Zeneca Janhnsen , Moderna )বা ইটািলেত সমতG লC িহসােব xীক| ত 
( Covishield -Serum Institute of India-, এর লাইেস�ি+ত পণC Astra Zeneca, R-CoVI (R-
Pharm), এর লাইেস�ি+ত পণC Astra Zeneca ,Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), এর 
লাইেস�ি+ত পণC Astra Zeneca ),  

যিদ 8কা !কাস9 সমািUর পর বা সুo হওয়ার ছয় মােসর !বিশ সময় অিতবািহত হয়, তেব Green Pass 

Rafforzato(6ীন পাস) এর মাধCেম    এবং এর পেরও রCািপড অ◌্যাkেজন !টl ( 48- ঘPা bবধতা ) বা 
molecolare ( আনিবক !টl  72- ঘPা bবধতা )স=s করার পের পিরেসবা এবং দরকাির কায9 aিলেত 

অনুমিত !দওে◌য়া হয়। এ8 তােদর !Eেjও HেযাজC যারা অননুেমািদত ভCাকিসন িদেয়েছন বা ইটািলেত 

সমতG লC িহসােব xীক| ত নয়,সব9দা িনন9েয়র পের।


