
ট্যান ট্ক সেনগ হােপাতাল, সেঙ্গাপুর ২০২০। েমস্ত অসিকার েংরসিত. েমস্ত তথ্য সম ২০২০ সহোবে েঠিক।

এই দস্তাবেবের সকানও অংশই পুনরুত্পাদন করা,অনুসলসপ করা, সেপরীতভাবে সমবন চলার,অসভবোািেত, সেতরণ,

োসণিেযকভাবে সশাষণ, প্রদসশ িত ো সকানও ডাট্াবেে, পুনরুদ্ধার সেবেবম েিিত ো সপ্ররণ, ট্যান ট্ক সেনগ

হােপাতাবলর পূে িঅনুমসত ছাডা সো সকানও আকাবর করা োাবে না। এই নসথ্বত প্রাপ্ত েমস্ত তথ্য এেং উপাদানগুসল

সকেল তবথ্যর উবেবশয এেং এঠট্ আপনার সনবের সচসকত্েক ো অনযানয সচসকত্েক সপশাদারবদর দ্বারা প্রদত্ত
সকানও পরামবশ ির সেকল্প সহোবে নয়।

আপসন এই তথ্যগুসল সক সকাবনা 
উপকাবর খুুঁবে সপবয়বছন?

আপসন এই োা পবডবছন সে েম্পবকি

আপনার সকানও মতামত থ্াকবল দয়া
কবর আমাবদর এই ইবমল ঠিকানায়

ইবমল করুন।

ক্লিক্লিক B2B (ক্লি ২ ক্লি)

ঠট্ঠট্এেএইচ সমসডবকল সেন্টার, স্তর B2 (সে ২)

সোাগাবোাগ:

৬৩৫৭৭০০০ (সকন্দ্রীয় হট্লাইন)

অনলাইন তথ্য সদখবত আপনার স্মাট্িব ান 

সদবয় সকউআর সকাডঠট্ স্ক্যান করুন অথ্ো এই 

সলবে 

তথ্যগুসলর

ইিসুক্লিি পেি
ইিজেকশি এিং সংরক্ষণ এর প্রস্তুক্লির েিয ক্লিজদেশািি 

পেি কযাে/ 

ঢাকিা
রািাজরর

ক্লিক্লে

ইিসুক্লিি

ক্লরোর্োর/

েিাধার

প াে

উইজডা/

স্ক্রিি

ইিজেক

শি িাটি

প াে

ক্লসজিক্টর

/ক্লিি োচক

সুুঁইজের

িাইজরর

কযাে

সুুঁইজের

পর্িজরর

কযাে

সুুঁই প্রক্লিরক্ষামূি

ক স ি

এজডাস্ক্রিজিািস্ক্রে ক্লির্াগ



ধাে ১: প্রস্তুি হওো

ক) আপনার হাত িুবয় ভাল কবর শুসকবয় সনন।

খ) আপনার েরঞ্জামগুবলা একিিত করুন।

ইনেুসলন সপবনর গাবয় সময়াদ সশষ হওয়ার

তাসরখ সদবখ সনন।

সপনঠট্ সখালার ৪ েপ্তাহ পবর ো উদপাদনকাসরর

সনবদিশনা অনুোায়ী স বল সদন।

ধাে ২: পেি এর সুুঁই পঢাকাি

ধাে ৩: সুরক্ষা ের ক্ষা করুি

আেক্লি যক্লদ প ািাজট ইিসুক্লিি িযিহার কজরি, সোমন নবভাসমক্সR, সনম্নসলসখত

িাপগুবলা অনুেরণ করুন।

আেক্লি যক্লদ েক্লরস্কার/স্বচ্ছ ইিসুক্লিি িযিহার কজরি, তাহবল িাপ-২-এ োান

গ) আপনার হাবতর তালুর মাবে সপনঠট্শুইজেঅন্তত

১০ োর ঘুসরবয়/সরাল কবর সনন।

ঘ) সোভাবে সদখাবনা হবয়বছ সেভাবে সপনট্া ১০ োর

উেজর এিং ি জচ েরান।

এঠট্ োেবপনশনবক ভালভাবে সমশবত সদয়।

োকাবেন না।

ক) প্রসতোর একঠট্ নতুন েুুঁই েযেহার

করুন। নতুন েুুঁইবয়র উপর সথ্বক

প্রসতরিামূলক েীল তুবল স লনু।

েুুঁইঠট্ ভালভাবে ঘুসরবয় ঘুসরবয় লাগান।

খ) োইবরর কযাপঠট্ খুবল স লুন।

স বল সদবেন না।

গ) সভতবরর কযাপঠট্ খুলুন এেং

স বল সদন।

ক) সডাে সেবলক্টর/সনে িাচকঠট্ ঘুসরবয় “2”-এ সনবয় আেুন।

খ) সপনঠট্ খাডা কবর ি্রুন।

সডাে উইবডা/িিবন "0" না উিা পো িন্ত ইনবেকশন

সোতাম ঠট্প সদবয় িবর রাখুন।

গ) এক স া ুঁট্া ইনেুসলন েুুঁইবয়র ডগায় প্রতীয়মান হবে।

অনযথ্ায়, েুুঁইঠট্ পসরেতিন করুন এেং িাপঠট্ ৩ োবরর

সেসশ পুনরােসৃত্ত করবেন না। োসদ ইনেুসলবনর সকান

স া ুঁট্া সদখা না োায়, তাহবল সপনঠট্ ত্রুঠট্পূণ ি, এেং

একঠট্ নতুন সপন েযেহার করবত হবে।



ধাে ৪: ইিসুক্লিি প াে ক্লিি োচি করুি

ইনেুসলবনর ইনবেকশন সদয়ার েেবচবয় প্রচসলত োয়গা

হবে সপট্। নাভী সথ্বক কমপবি ২আঙুবলর দরূবে (প্রায়

২.৫ সথ্বক ৫ সেসন্টসমট্ার) ইনবেকশন সদন। প্রসতঠট্

ইবঞ্জকশন পূে িেতী োয়গা সথ্বক ২আঙু্গবলর েযেিাবন

হওয়া উসচত (প্রায় ২ সথ্বক ৩ সেসন্টসমট্ার)।

একই োয়গায় োরোর ইনেুসলবনর ইনবেকশন সদবেন না।

ধাে ৬: ক্লকর্াজি ইিসুক্লিি ইিজেকশি ক্লদজিি

ক) এলবকাহল সোয়াে (swab) েযােহার কবর ইনবেকশন

সদয়ার োয়গাঠট্ পসরষ্কার কবর সনন।

খ) এক ভাে চামডা সচমঠট্ সদবয় িরুন।

সোভাবে সদখাবনা হবয়বছ সেভাবে অনয হাত সদবয়

সেসরঞ্জঠট্ িবর রাখুন। আপসন সডাে উইবডা/িিনঠট্

সদখবত পাবেন সক না তা সনিিত করুন। ৯০ সডসি

সকানাকুসন ভাবে চামারার সভতর েুুঁচ ঢুসকবয় সদন। সডাে

উইবডাবত "0" প্রদসশ িত না হওয়া পো িন্ত ইনবেকশন

সোতামঠট্ চাপুন। েুুঁই সের করারআবগ ১০ পো িন্ত গুনুন।

একই েমবয় সেসরঞ্জ এেং চামডা সছবড সদন।

গ) একঠট্ আঙুল সদবয় ৫ সেবকবডর েনয ইনবেকশবনর

োয়গায় হালকা চাপ প্রবয়াগ করুন।

ইনবেকশবনর োয়গাঠট্ ঘষবেন না।

ধাে ৭: ক র্াজি সুুঁই পির করজিি

ক) েুুঁইবয়র িাইজরর কযাপঠট্ আোর

লাসগবয় সদন।

খ) োইবরর কযাপঠট্ েযেহার কবর ঘুসরবয়

ঘুসরবয় েুুঁইঠট্ খুলুন।

গ) সোভাবে সদখাবনা হবয়বছ সেভাবে েুুঁইঠট্

খুলুন।

ক) সডাে সেবলক্টর/সনে িাচকঠট্ ঘুসরবয় প্রবয়ােনীয় সডাে

সনে িাচন করুন।

োসদ আপনার প্রবয়ােবনর সচবয় সেসশ সডাে সনবয়

স বলন, তাহবল ডায়াল ঘুসরবয় “0” সত স বর োান এেং

আোর ঘুরান।

ধাে ৫: পকাথাে ইিসুক্লিি ইিজেকশি ক্লদজি হে

ধাে ৮: ক্লিষ্পক্লি এিং সংরক্ষণ

ক) েযেহৃত সেসরঞ্জগুসল একঠট্ ঢাকনাওয়ালা শক্ত

প্লাসেবকর পাবি স বল সদন।

সেসরঞ্জগুবলা পুনরায় েযেহার করবেন না।

খ) েূবো ির আবলা সথ্বক দবূর একঠট্ িাণ্ডা, শুকবনা

োয়গায় সখালা ইনেুসলন রাখুন।

না সখালা ইনেুসলন সিবে রাখবত হবে।


