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সতক$ তার সাে◌থ ) * ে◌ল ি◌েফর ) * ল করার সাত. ি◌নয়মাবলী আমরা )*ে◌ল ি◌েফর আসব িঅধক সতক$ 
তা এবং দাি◌য়:ব; েহয় কারণ একসাে◌থই আমরা পারব েএক অপেরক সুিরAত রােখত। ছাE-ছাE◌ীে◌দর জনG 
১। Iতামার িযদ Kর, কাি◌শ বা সMদN হয় তােহল শীOই Iতামার বাবা মাে◌ক জানাে◌ব এবং )*ে◌ল আেসব না। 
২। Iতামার িযদ েমন হয় Iকান Iকাি◌ভড Iরাগীর সংTে◌শ$েএসছ তােহল শীOই Iতামার বাবা মাে◌ক জানাে◌ব 
এবং )*ে◌ল আেসব না। ৩। )*ে◌ল মা) েপর ভাে◌লা েকর মুখ এবং নাক Iেঢক রােখত েহব। মা) সরাে◌না 
যাে◌ব Wধ*মাE যখন ত*ি◌ম Iতামার সহপাXে◌দর Iেথক ১ ি◌মটার দরূ: এবং ি◌শAেকদর Iেথক ২ ি◌মটার দরূ: 
বজায় রােখব। ৪। সবসময় দরূ: বজায় রােখব, Iযখাে◌ন মানুে◌ষর ি◌ভড় Iদেখব ওই _◌ান িএেড়য় চেলব এবং 
Iতামার সহপাXে◌দর সাে◌থ Iকান রকম সংTে◌শ$বা �জেরয় ধেরব না। ৫। )*ে◌ল যাওয়ার েআগ হাত 
িপরb◌ার েকর ি◌েনব। ঘন ঘন হাত ধ*ে◌ত েহব বা সG◌াি◌নটাইজার বG◌াবহার কেরব; ঘন ঘন মুে◌খ এবং 
মাে◌) হাত ি◌েদব না। ৬। )*ল Iেবeর _◌ান িপরবত$ন কেরব না এবং Iতামার _◌ান িপরবত$ন কেরব না, 
Iতামার সহপাXে◌দর এবং ি◌শAেকদর সাে◌থ Iকান fকাে◌রর ি◌�জনশ আদান fদান কেরব না। ৭। সবসময় 
ি◌শAেকদর েআদশ Iেমন চেলব এবং সকল fকার ি◌েনদ$ ি◌শকা Iেমন চেলব। বাবা-মার জনG ১। )*ে◌ল 
আেসবন Wধ*মাE hরi:পূণ$fে◌য়ােজন এবং আিপন িযদ সু_ থাে◌কন। )*ে◌ল আেসল অবশGই মা) েপর 
থােকত েহব আর হাত সG◌াি◌নটাইজ কেরত েহব। ২। আপনার বাj◌া িযদ অসু_ থাে◌ক তােহল )*ে◌ল 
পাঠাে◌বন না। ৩। আপনার বাj◌া িযদ )*ে◌ল অসু_ েহয় েপড়, তােহল শীOই তাে◌ক )*ল Iেথক ি◌েনয় Iেযত 
েহব আর ডাl◌ােরক Iফান কেরত েহব। ৪। )*ে◌ল পাঠাে◌নার েআগ বাj◌ার তাপমাE◌া Iেমপ ি◌েনবন। ৫। 
বাj◌া িযদ )*ে◌ল না েআস তােহল অনুিপ_ি◌তর কারণ জানাে◌ত েহব; িযদ fে◌য়াজন হয় Iিমেডকল 
সা.$ি◌েফকট ি◌েদত েহব; এইসব ডক*ে◌মmস না থােকল বাj◌াে◌ক )*ে◌ল ঢ*েকত Iদওয়া েহব না। ৬। 
আপনার িযদ েমন হয় Iকান Iকাি◌ভড Iরাগীর সংTে◌শ$েএেসছন তােহল ডাl◌ােরক আর )*েলক জানাে◌বন। 
৭। সবসময় )*ে◌লর েইলকnি◌নক Iিরজo◌াে◌রর Iনা.শ hল Iচক কেরবন। 


