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অআআধডধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা ফদ ফথরক ২১
অগস্ট কার ৯ টা ফথরক ২২ অগস্ট কার ৯ মন্তর
থ রাৎ ২৪ ঘন্টায় ১৮ জন কর করযরেন
 এয ভরে ম্ভাব্য ফযাগী ৭ জন
 পুরযারনা ফযাগী ১০ জন
 ১ জন ফপানকরকাযী ধিকুনগুধনয়া ম্পধকরত ধফধবন্ন
তথ্য জানরত ফিরয়রেন

র ফকন্দ্র
জনস্বাস্থ্য জরুযী কামক্রভ
র
জনস্বাস্থ্য ধফলয়ক ফম ফকান জরুযী প্ররয়াজরন জরুযী কামক্রভ
ফকন্দ্র (Emergency Operation Centre - EOC ) াড়া
র ফকন্দ্র
ফদয়ায জন্য ফ রদা প্রস্তুত। জনস্বাস্থ্য জরুযী কামক্রভ
(Public Health Emergency Operation Centre PHEOC) র এভন একটি স্থ্ান ফমখারন প্রধধিত জনস্বাস্থ্য

র
র
ধফরলজ্ঞবৃন্দ ধফধবন্ন তথ্য মরফিণ
ও মাররািনা
করয ধফধবন্ন
জানা এফং জানা জনস্বাস্থ্য জরুযী ধযধস্থ্ধত ধফলয়ক ঘটনা
ফভাকারফরায জরুযী এফং দ্রুত ধদ্ধান্ত ধনরত ারয।
র
ধএআিআওধ জনস্বাস্থ্য ধফলয়ক জরুযী কামক্ররভয
ব্যফস্থ্ানা,
ঝ ুঁধক ধফরেলণ, ফভাকারফরায প্রস্তুধত, াড়া ফদয়া এফং ঝ ুঁধক
ফথরক পূফ রাফস্থ্ায় ফপযায উায় ধনরয় কাজ করয।
র ফকন্দ্র কখন িালু কযা য়ঃ
জনস্বাস্থ্য জরুযী কামক্রভ
জনস্বাস্থ্য ধফলয়ক ফকান হুভধক ফা ঝ ুঁধক না থাকররও জনস্বাস্থ্য
সুযিায জন্য ধএআিআওধ’য কভী ফাধনী দা প্রস্তুত থারক।
ভাঠ মায়র ফথরক াধাযণ জনগণ, ধিধকৎক,
যকাযী ফা
স্থ্ানীয় কর্তরি ফথরক াঠারনা তরথ্যয ধবধিরত
আওধ’য
র
মরফিণ
ফডরেয ভােরভ ফকান ম্ভাব্য ঝ ুঁধক ম্পরকর ফকন্দ্রীয়
আওধ ফধত য়।
র ধযিাধরত য়; মরফিণ
র
র
ধএআিআওধ ধতনটি মারয়
মায়,
র
র
তকরতা মায় ও াড়া মায়।
র
র
মরফিণ
মায়ঃ
র
এ মারয়
আওধ’য কভীফাধনী জনস্বাস্থ্য ংক্রান্ত ফম
ফকান
জরুযী ফস্থ্া ম্পরকর তকর দৃধি যারখন ফমন প্রাথধভক ফস্থ্ায়
তা নাক্ত করয মায় এফং প্ররয়াজনীয় দরি
ফনয়া মায় ।
এখানে বিবিন্ন ঘটোর ওপর তর্ক েজরদাবর র্রা য়।
র
তকরতা মায়ঃ
র
র যফতী ধা, এ মারয়
র ফকান ঘটনায়
এটি মরফিণ
মারয়য
াড়া ফদয়ায জন্য প্রস্তুধতমূরক দরি ফনয়া য়।
এখানে
বিবিন্ন ধফলরয়য বিনলজ্ঞগণরক ম্পৃক্ত করয তারদয ভতাভত
ধনরয় পরিতীনত বর্িানি জরুযী ফস্থ্া ম ার্ানিা র্রা যায়
র ধযকল্পনা কযা য়।
তার কামক্রভ
র
াড়া মায়ঃ
র একজন ঘটনা ব্যফস্থ্াক ধনরয়াগ কযা য় এফং তায
এ মারয়
র কর কভী ঘটনা ফভাকারফরায়
ফনর্তরে তকরতা মারয়য
ধনরয়াধজত য় । ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠারনয ারথ রমাধগতামূরক
র স্থ্াধত কযা য়।
কামক্রভ
জরুযী জনস্বাস্থ্য ঘটনায হ্রা ফা বৃধদ্ধ নুমায়ী জরুযী ফস্থ্া
র
ফভাকারফরায এ মায়গুররা
প্ররয়াজন নুমায়ী ধযফধতরত রত
ারয।
র
মরফিণ
মায়র

তকরতা মায়র

স্বাস্থ্য ধধদপ্তরযয টরাআন ১৬২৬৩ নম্বরয স্বাস্থ্য ফাতায়রন ধিকুনগুধনয়া ধফলরয় ২৪ ঘন্টা তথ্য ারফন
ধিকুনগুধনয়া ন্মরে ধফস্তাধযত জানরত এআ ওরয়ফাআ ধবধজট করুন
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াড়া মায়র
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