동절기 및 연말. 연시 방역 수칙
শীত এবং বছরের শেষ। নতুন বছরের প্রতিরোধের নীতি
① (기본 원칙) 연말 모임 · 행사는 취소하거나 비대면 비접촉으로 전환, 불요불급한 외출 자제
(প্রাথমিক নীতি) বছরের শেষের সভা এবং ইভেন্টগুলি বাতিল বা মুখোমুখি সাক্ষাৎ পরিহার ও
অপ্রয়োজনে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকা
② (부득이한 외출 시) 실내 상시 마스크 착용, 다른 사람과 거리두기, 손씻기 등 방문 장소 및
동선 별로 생활방역 수칙 철저히 준수
② (অনিবার্য বাইরে বেরোনোর ক্ষেত্রে) সর্বদা বাড়ির ভিতরে মুখোশ পরুন, অন্যের থে
কে দূরত্ব বজায় রাখুন, হাত ধৌত করুন, যেমন পরিদর্শনের স্থান এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে জীব
নযাপনের প্রতিরোধের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মান্য করুন

공통 সাধারণ
O 실내및 2m 이상 거리 유지가 어려운 실외에서 마스크 착용
বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে মুখোশ পরুন যেখানে 2 মি বা তার বেশি দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন
·

마스크 착용 의무화 및 과태료 부과대상 시설은 별도 확인

বাধ্যতামূলক মাক্স পরিধান এবং জরিমানা আরোপ এর ক্ষেত্রে সুবিধার বিষয়টি ভিন্নভাবে যাচাই করুন।
o 필수적인 경우가 아닌 불요불급 한 외출 자제, 비대면 · 비접촉으로 모임 · 행사 진행
অকারণে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে মুখোমুখি না হওয়া, যোগাযোগ ছাড়াই সভা এবং ইভেন্টগুলি থেকে বি
রত থাকুন
o 발열, 호흡기 증상 등 의심 증상이 있는 경우, 선별 진료소를 방문하여 검사
আপনার যদি জ্বর বা শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণগুলির মতো সন্দেহজনক লক্ষণ থাকে তবে পরীক্ষার জন্
য ক্লিনিকে যান
o 타인과 접촉 최소화 및 사람 많은 다중 이용 시설 이용 자제
অন্যের সাথে যোগাযোগ হ্রাস করুন এবং বহু লোক ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা গুলো ব্যবহার করা থেক
ে বিরত থাকুন

1. 숙소에서 생활 할 때

"숙소에서 모임없이 안전하게 즐기세요!"

হোস্টেলে থাকাকালীন

"আপনার থাকার জায়গায় মিটিং না করে নিরাপদে উপভোগ ক

রুন!"
o 연말 · 연시 기간은 소규모로 보내기
বছরের শেষ এবং নতুন বছরের ছুটির দিন গুলি স্বল্প পরিসরে পালন করুন
o 손이 많이 닿는 곳 (리모컨, 손잡이 등)은 하루에 1 번 이상 소독
খুব বেশি স্পর্শ করা হয় এমন জায়গাগুলি (রিমোট কন্ট্রোল, হাতল প্রভৃতি) দিনে একবার জীবাণুমুক্ত
করুন
o 연말 · 새해 인사는 영상 통화 등 마음으로 함께하기
বছরের শেষ এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা ভিডিও কল পভৃতি এর মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে একত্রে করুন
।

2. 부득이하게 외출 할 때

"외층은 가급적 짧게, 혼잡하지 않은 곳으로!"

অনিবার্যভাবে বাইরে যাওয়ার সময়

"যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে এমন জায়গা

য় যান যাতে ভিড় নেই!"
o 혼잡하지 않은 시간 선택하여 가급적 머무르는 시간 최소화
ভিড় নেই এমন সময় বাছাই করে যতটা সম্ভব আপনার অবস্থান সময় কে হ্রাস করুন
o 밀폐 · 밀집 · 밀접 장소는 가지 않기
বন্ধ, জনবহুল বা নিকটবর্তী স্থানে যাবেন না

3 대중 교통 이용하여 이동할 때

"대중 교통 이용시 엔 마스크, 거리두기는 필수!"

গণপরিবহন ব্যবহার করে যাতায়াত করার সময়

“গণপরিবহন ব্যবহার করার সময় মাস্ক

পরিধান এবং দূরত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য”
o 가급적 좌석 예약은 비대면 서비스 (사전 온라인 예약, 모바일 체크인 등) 이용
যতোটুকু সম্ভব হয় আসন সংরক্ষণের জন্য মুখোমুখি সাক্ষাৎ পরিহারের সেবা (অগ্রিম অনলাইন রিজা
র্ভেশন, মোবাইল চেক-ইন, ইত্যাদি) ব্যবহার করুন
• 좌석 예매시 가급적 한 좌석 띄워 예매
আসন অগ্রিম কেনার সময় যতটা সম্ভব আসন সংরক্ষণ করুন (বোকিং দিন)
o 가급적 휴게소 방문 자제, 방문시 체류 시간 최소화 및 공용 공간에서의 음식 섭취 자제
যতটা সম্ভব বিশ্রামাগারে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন, পরিদর্শন করার সময় অবস্থানের সময়কে হ্রাস করু
ন এবং জনসাধারণের ব্যবহারের স্থানে খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন
o 객실 내 대화 · 통화 자제, 꼭 필요한 통화는 기차 통로 이용하여 작은 목소리로 통화
কেবিনে কথা বলা.

কথা বলা থেকে বিরত থাকা, খুব প্রয়োজন এ ফোন করার সময় ট্রেনের করিডরে

আস্তে আস্তে ফোনে কথা বলুন।
o 교통 수단 (차량) 내 음식 섭취 금지
যানবাহনে কোনোরূপ খাদ্য গ্রহণ করা নিষেধ

4.

연말 · 연시 등 모임

“모임은 가급적 취소해요”

বছরের শেষ এবং নতুন বছরের ছুটির মত সভা গুলি যতটা সম্ভব বাতিল করুন
o 단체 모임은하지 않고 비 대면 즐길 거리 찾기
গ্রুপ সভা না করে সরাসরি উপস্থিত না হয়ে উপভোগ করার বিনোদন সন্ধান করুন
o 동거하지 않는 지인과의 모임이 필요한 경우 온라인 등 비 대면 방식으로 개최
পরিচিতদের মধ্যে যারা আলাদা বসবাস করেন প্রয়োজনীয় মিটিং এর ক্ষেত্রে অনলাইন প্রভৃতি সরাসরি
সাক্ষাৎ না করার পদ্ধতিতে মিটিং আয়োজন করুন
o 불가피하게 대면 모임을하는 경우에도 식사는 최대한 자제, 대면 모임 시간 최소화하기
অনিবার্যভাবে আপনার মুখোমুখি সভা হলেও, যথাসম্ভব খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং মুখোমুখি সভার
সময়টি হ্রাস করুন
· 방역 관리자 지정 및 참가자 명단 확보, 행사 당일 발열 등 증상이있는 참가자는 참석 중단 및 방역 담
당자에게 통보
কোয়ারেন্টাইন ম্যানেজারের দায়িত্ব অর্পণ এবং অংশগ্রহণকারীদের লিস্ট সংরক্ষণ, অনুষ্ঠানের দিনে
জ্বরের মত লক্ষণ সহ অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং কোয়ারেন্টিনের দায়ি
ত্বে থাকা ব্যক্তিকে অবহিত করবেন

5.

음식점 · 카페 등에서 식사 할 때

"외식 할 경우 거리 유지, 대화 자제, 손 위생

만은 지켜주세요 "
রেস্তোরাঁ. ক্যাফে ইত্যাদিতে খাওয়ার সময়

“বাইরে খাবার সময় দূরত্ব বজায় রাখুন, ক

থা বলা থেকে বিরত থাকুন এবং হাতের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন”
o 식당 카페는 혼잡하지 않은 장소 · 시간대에 방문 또는 포장 · 배달 활용
রেস্তোরাঁ ক্যাফে ভিড় নয় এমন স্থান এবং সময়ে যাওয়া অথবা প্যাকেট . বিতরণ ব্যবহার করুন
o 음식 섭취 외 시간에는 상시 마스크 착용
খাবার গ্রহণের সময় ছাড়া সব সময় মাক্স পরিধান করে থাকা
o 음식을 가지러가는 등 이동시, 대기시 마스크 상시 착용하고 일행이 아닌 다른 사람들과 2m 이상 거리
유지
খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় এবং অপেক্ষা করার সময় সর্বদা মাক্স পরিধান করা এবং পার্টি ছাড়া অন্য ল
োকের সাথে দুই মিটারের বেশি দূরত্ব বজায় রাখা।
o 지그재그 또는 한 방향으로 착석, 개별 공간에서 개인별 식사
জিগজ্যাগে বা এক দিক থেকে বসা, ব্যক্তিগত জায়গাতে পৃথক ভাবে খাবার খাওয়া
o 음식은 개별 식기에 덜어 먹고 식기류, 술잔 등은 개별 사용
খাবার পৃথক টেবিলে রেখে খাওয়া, মদ প্রভৃতির কাপ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করুন
o 식사시 대화 등 침방울이튀는 행위 및 신체 접촉 (악수, 포옹 등) 자제
খাওয়ার সময় কথোপকথন যেমন লালা ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন এবং শারীরিক যোগাযোগ (হ্যান্ড
সেক, আলিঙ্গন ইত্যাদি থেকে) বিরত থাকুন

6. 귀가 후

"귀가 후 아프면 검사 받으세요 "

বাড়িতে যাওয়ার পরে “বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর অসুস্থ হলে পরীক্ষা করুন”
o 귀가 후, 흐르는 물과 비누로 30 초 이상 손 씻기 등 개인 방역 철저
বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর প্রবাহমান পানি এবং সাবান দিয়ে 30 সেকেন্ডের বেশি হাত ধৌত করা খুব ভাল
োভাবে
o 발열 및 호흡기 증상 여부 관찰 및 외출 자제
জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করুন এবং বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন
· 귀가 후 38도 이상 고열 지속, 증상 악화시 콜센터 (1339, 지역 번호 +120) 나 보건소 문의
বাড়িতে ফিরে আসার পর 38 ডিগ্রির বেশি জ্বর থাকলে এবং লক্ষণগুলি আরো খারাপ হলে কল সেন্টারে
কল করুন (1339, আঞ্চলিক নাম্বার +120) অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

