
বায়ুচলাচল ও এয়ার কন্ডিশন্িং

আপনার ঝঁুকি মলূ্ায়ননর অঙ্গ কিনেনে আইনত: েিল িম্মচারীর এটা কনকচিত িরার প্রনয়াজন যানত আপনার 
ে্েোর যােতীয় ঘেরা জায়গায় যনেষ্ট তাজা োতাে চলাচল েজায় োনি। আপকন পুনরায় ঘ�ালার েময় 
তাজা োতাে অন্তরু্ম ক্ত িরনল (িানতর, মনু�র ও জায়গার মত অন্ান্ প্রশমননর েনঙ্গ) তা েংক্রমনের ঝঁুকি 
িমায় এেং আপনার িম্মস্থলনি/ে্েোনি ঘিাকরড-কনরাপদ িরনত োিায্ িনর। 

অত্াবশ্ক যাচাইতান্লকা

R তাজা বাতাস/বায়ুচলাচল ককি এতটা গুরুত্বপরূ্ণ কসটা বঝুে ন্িি। রেননর করতনর তাজা োতাে 
ঢুিনত কদনল তা রাইরাে িো োিা োতাে েরানত ও এর েনত্ব িমানত এেং িনরানারাইরাে 
(COVID-19) েংক্রমে প্রকতনরানে োিায্ িরনত পানর। এই রাইরানে আক্রান্ত ঘিউ শ্ােপ্রশ্াে 
কননল, িো েলনল, িাশনল ো িাঁচনল তাঁরা এই রাইরাে োিা িো ত্াগ িনরন – কু্দ্রতর 
ঘ�াঁটাগুকল োতানে ঘরনে োিনত পানর। ঘিউ এই রাইরাে োিা িোগুকল শ্ানের েনঙ্গ ঘটনন কননল 
তাঁরা েংক্রকমত িনত পানরন।

R প্াকৃন্তক বায়ুচলাচঝলর ন্িঝক কেয়াল রােুি। আংকশি ো েমূ্ে্ম ঘ�ালা যায় এমন দরজা, জানালা 
ও শুদ্ধ োতাে চলাচনলর প্রনেশপে কদনয় তাজা োতাে প্রোকিত িনত কদন। েণ্ায় 10 কমকনট দরজা 
ঘ�ালা রা�নলও তা ত�াৎ গনে কদনত পানর। 

R যান্্রিক বায়ুচলাচঝলর ন্িঝক কেয়াল রােুি। োইনর ঘেনি তাজা োতাে েনয় আননত পা�া ও 
নালীপে ে্েিার িরুন। যাক্রিি োয়ুচলাচল কি েনে্মাচ্চ মাত্ায় ঘেট িরা আনে এেং রানলারানে 
রক্োনেক্ে িরা িয়? এিটি রানলা স্্ান্াড্ম  িল েণ্ায় 6 োর োয়ু পকরেত্ম ন (6ACH) িরা।

R আপিার কর্ণস্থঝলর/ব্বসার রঝ্্কার যাবতীয় জায়গা সম্পঝক্ণ  ভাবুি। িমমীনদর ের ো 
টয়নলনটর মত রেননর করতনরর যােতীয় জায়গার িো ঘ�য়াল িরুন। 

R কয ককািও একবাঝর কতজি কলাক প্ন্তটি জায়গা ব্বহার কঝরি? এবং কতক্ষর ্ঝর? ঘিানও 
জায়গায় ঠিিমত োয়ুচলাচল না িরনল এেং এিাকেি ে্কক্ত তা ে্েিার িরনল ঝঁুকি ঘেনে যায়। 
ঘিানও জায়গায় যত ঘেকশ েময় িাটাননা িনে ঝঁুকিও তত ঘেকশ োেনে। আপনানি আপনার 
িম্মস্থনলর মনে্িার েিল স্থানন ঘলািেং�্া কনয়্রিে িরনত িনে, তনে কেনশষ িনর ঘোট / েদ্ধ 
জায়গাগুকলনত – ঘয ঘিানও মিূুনত্ম  েে্মাকেি অননুমাকদত ঘলািেং�্া ঘদ�াননা কনশান ে্েিার িরনেন 
না ঘিন? ে্স্ত জায়গাগুকলনত, ঘযমন িমমীনদর েনর, ঘলানিনদরনি িম েময় িাটানত উৎোি কদন।

R প্ন্তটি এলাকায় ককাি ককাি কাজ / ন্রিয়াকলাপ ঘঝট থাঝক? ঘিানও িাজ িরনত গরীর শ্ােিানয্মর 
প্রনয়াজন িনল (িাকয়ি শ্রম, কচৎিার িরা) ঘেেে কক্রয়ািলাপ পয্মাপ্ত োয়ুচলাচনলর এলািায় িরনত 
িনে, অন্ ঘিানও এলািায় েকরনয় কননত িনে (ঘযমন ঘ�ালা জায়গায়) ো এিলা িরনত িনে 

R আপিার কর্ণস্থঝলর ককািও ববন্শষ্্ ন্ক বায়ুচলাচলঝক প্ভান্বত কঝর? েেেে য্রিপাকত ো 
েরঞ্াম োতাে চলাচনল োো েৃকষ্ট িরনত পানর – ঘেরিমটা িনল োতানের প্রোি িীরানে 
োোনেন তা কেনেচনা িরুন।

R কযোঝি ভাল বায়ুচলাচল হয় িা কসোঝি কেস্ক বা ন্সন্লং ফ্াি চালাঝবি িা –  
তা ঘিেল রাইরাে িোগুকলনি পকরচাকলত িরানে



R আপিার বায়ুচলাচঝলর ব্বস্থাটি ন্ক জটিল প্কৃন্তর? কিেু পুরননা রেননর, েহুতল রেননর 
ো পে্ কনম্মানের জন্ ঘয ে্েস্থাগুকলর নিশা িরা িনয়নে ঘেই েে ঘক্নত্ এটা িনত পানর. 
ঘেটা িনল চাট্ম াড্ম  ইন্সটিটিউশন অে কেক্ডং োকর্ম নেে ইকঞ্কনয়াে্ম(CIBSE) -এর কননদ্মশনা ঘদন� 
কনন, নয়নতা আপনানি েম্াে্ েংক্রমনের ঝঁুকি িমাননার জন্ কেনশষনঞের পরামশ্ম প্রদান িরনত 
ঘিানও ঘরকটিনলশন ইকঞ্কনয়ারনি কননয় আেনত িনত পানর। https://www.cibse.org/coronavirus-
covid-19/emerging-from-lockdown 

R তাজা োতাে ঘঢািার গুরুত্ব েম্নি্ম  আপিার িঝলর সঝগে কথা বলুি এেং তাঁনদরনি এটা িরার 
কিেু ে্েিাকরি উপায় ঘদক�নয় কদন।

অকতকরক্ত ঘিানও তে্ HSE এর িাে ঘেনি পাওয়া যানে https://www.hse.gov.uk/coronavirus/
equipment-and-machinery/air-conditioning-and-ventilation/index.htm 

আকতনেয়তা ে্েোগুকল BEAMA এর এই েিজ ইনন�াগ্াক�ি ে্েিার িরনত পানর 
https://www.beama.org.uk/resourceLibrary/beama-covid-19-ventilation-guidance-
infographic--hospitality-.html 
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www.sheffield.gov.uk/coronavirus-business

উপনযাগী ঘপাস্ার ও যাচাইতাকলিার জন্ আমানদর ে্েোকয়ি েংস্থানগুকলর ঘপজটি ঘদন� কনন- 
ইংনরকজ ও অন্ান্ 9টি রাষায় পাওয়া যানে 

www.sheffield.gov.uk/coronavirusbusinessresources


