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Guidance note - Delivery of assistance to families in light of COVID-19  

নির্দেনিকা নিাট - নকানিড ১৯ এর আর্ ার্ক পনরবারগুন র্ে সহায়ো সরবরাহ 

14th May 2020 
 

Objective and approaches  

উর্েিয এবং পদ্ধনে/পন্থা 

 

During low community transmission phase of COVID-19, all suspected and confirmed cases will be treated 

in an isolation facility to mitigate the risk of infection transmission. In a high community transmission 

scenario, bed availability will be prioritized for severe cases and mild and moderately symptomatic 

individuals will be encouraged to self-isolate and receive care at home.1 Elderly persons (> 60 years) will 

also be encouraged to self-isolate, and refrain from leaving the shelter to reduce the risk of becoming 

infected.  

ক োভিড ১৯ এর স্বল্প সংক্রমণ পর্ যোয়ে, সংক্রময়ণর ঝ ুঁ ভ  হ্রোস  রোর জন্য স ল সয়েহজন্  এবং ভন্শ্চিত 

হওেো সংক্রমণ ঘটন্ো এ টট ভবশ্চিন্ন স্বোস্থ্য কসবোয় য়ে ভিভ ৎসো প্রদোন্  রো হয়ব। উচ্চ সোমোশ্চজ  সংক্রমণ 

পভরভস্থ্ভতয়ত, ভবশ্চিন্ন স্বোস্থ্য কসবোয় য়ে ভবছোন্ো প্রোপযতোর কেয়ে গুরুতর করোগীয়দর অগ্রোভি োর কদওেো হয়ব 

এবং হোল ো এবং আংভি  গুরুতর  লেণর্ ক্ত বযশ্চক্তয়দর বোভ়িয়ত স্ব-ভবশ্চিন্ন হয়ত এবং র্ত্ন ভন্য়ত উৎসোভহত 

 রো হয়ব।১ প্রবীণ বযশ্চক্তয়দর (> ৬০ বছর) স্ব-ভবশ্চিন্ন হওেোর জন্যও উৎসোভহত  রো হয়ব এবং সংক্রভমত হওেোর 

ঝ ুঁ ভ   মোয়ত কিল্টোর কছয়়ি র্োওেো কেয়  ভবরত েো য়বন্।  

To minimise movements outside of their shelters to access humanitarian assistance, partners will support 

the most vulnerable families through provision of home-based care services including delivery of NFI 

packages to their shelters. Partners involved in NFI home delivery should take all possible steps to protect 

their staff, volunteers, and affected population and to minimize the spread of the infection.  

মোন্ভব  সহোেতোে পোওেোর জন্য তোয়দর কিল্টোয়রর বোইয়র িলোিল  মোয়ন্োর জন্য, অংিীজন্রো সবয়িয়ে 

ঝ ুঁ ভ পূণ য পভরবোরয়  তোয়দর কিল্টোয়র ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী পযোয় জ সরবরোহ সহ কিল্টোর-ভিভি  র্ত্ন 

কসবোর বযবস্থ্ো  য়র সহোেতো  রয়ব। ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী কিল্টোয়র সরবরোহ সোয়ে জভ়িত অংিীজন্য়দর 

তোয়দর  মী, কস্বিোয়সব  এবং েভতগ্রস্থ্ জন্গয়ণর স রেো এবং সংক্রময়ণর ভবস্তোর হ্রোস  রয়ত স ল সম্ভোবয 

পদয়েপ কন্ওেো উভিত।  

This guidance is based on WHO’s advices for infection prevention and control2 and other relevant global 

and local guidelines, and outlines basic protocols for all phases of a home-based NFI distribution, from 

planning to distribution to close out. Acknowledging the complex, challenging and fast-paced operating 

environment, partners are invited to adopt these recommendations to the extent possible. 

এই ভন্য়দযভি োটট ভবশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর সংক্রমণ প্রভতয়রোি ও ভন্েন্ত্রণ২ এবং অন্যোন্য প্রোসভি  ববভশ্ব  এবং স্থ্োন্ীে 

ভন্য়দযভি োগুভলর উপর ভিভি  য়র  রো হয়েয়ছ এবং  কিল্টোর -ভিভি  ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী ভবতরয়ণর 

স ল পর্ যোয়ের জন্য কমৌভল  ন্ীভতমোলোসময়ূহর রূপয়রখো,পভর ল্পন্ো কেয়  ভবতরণ কিষ  রো পর্ যন্ত ভন্য়দযি 

 
1 Health Sector CXB – “Home care and isolation support for persons with mild & moderate symptoms consistent with COVID-19 in 
Rohingya camps of Cox’s Bazar, Bangladesh” - Interim Concept Note, Version 1.6, as of 7 May 2020 
2 WHO – “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public”: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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 য়র। জটটল, ঝ ুঁ ভ পণূ য এবং দ্র তগভতয়ত  োজ  রোর পভরয়বয়ির জন্য স্বী ৃভত ভদয়ি, অংিীজন্য়দর র্ত কবিী 

সম্ভব্ এই স পোভরিগুভল কময়ন্ িলোর  জন্য আমন্ত্রন্ জোন্োয়ন্ো হয়ি।  

The main underlying approaches are:  

মূল অন্তভন্ যভহত পদ্ধভতসমহূ হ'লঃ 

✓ Adopt a Do-Not-Harm approach to minimize the risk of infection for staff members, 

volunteers, and camp residents; 

✓  মী , কস্বিোয়সব  এবং  যোয়ের বোভসেোয়দর সংক্রময়ণর ঝ ুঁ ভ  হ্রোস  রয়ত এ টট  োয়রো-

েভত-ন্ে উপোে অবলম্বন্  রুন্; 

✓ Increasing overall awareness and hygiene levels for staff members and volunteers; 

✓  মী  এবং কস্বিোয়সবীয়দর জন্য সোমভগ্র  সয়িতন্তো এবং স্বোস্থ্যভবভি স্তর বৃশ্চদ্ধ; 

✓ Adapt distribution protocols to eliminate close contact and reduce the potential spread of 

the infection.  

✓ সংক্রময়ণর সম্ভোবয ভবস্তোর  এবং  মোয়ত ঘভন্ষ্ঠ সংস্পি য দরূ  রয়ত ভবতরণ ন্ীভতমোলোসমূহ 

অবলম্বন্  রুন্। 

The guidance provides recommendations for each phase of home delivery:  

ভন্য়দযভি োটট কিল্টোর-ভিভি  স ল পর্ যোয়ের ভবতরয়ণর জন্য স পোভরি প্রদোন্  য়রঃ 

- Stage 1: Planning home delivery (managers and supervisors) 

প্রেম পর্ যোেঃ কিল্টোয়র সরবরোহ  রোর পভর ল্পন্ো (মযোয়ন্জোর এবং স পোরিোইজোর বৃে) 

- Stage 2: Orienting staff members and volunteers (managers and supervisors)  

ভিতীে পর্ যোেঃ  মী এবং কস্বিোয়সব য়দর ওভরয়েন্ট  রো (মযোয়ন্জোর এবং স পোরিোইজোর বেৃ) 

- Stage 3: At warehouse/office prior to home delivery (supervisors and staff members) 

তৃতীে পর্ যোেঃ কিল্টোয়র সরবরোহ  রোর আয়গ গুদোম / অভিয়স (স পোরিোইজোর এবং  মী সদসয 

বৃে) 

- Stage 4: During home delivery (staff members and volunteers) 

িতুে য পর্ যোেঃ কিল্টোয়র সরবরোহ  রোর সমে ( মী সদসয এবং কস্বিোয়সব  বৃে) 

- Stage 5: After home delivery (staff members and volunteers) 

পঞ্চম পর্ যোেঃ কিল্টোয়র সরবরোহ  রোর পয়র ( মী সদসয এবং কস্বিোয়সব  বৃে) 

 

Some of the following recommendations, especially Stages 3, 4 and 5 may be further developed in form of 

IECs to facilitate the dissemination to staff members and volunteers, and/or further developed by different 

Sectors/agencies. This guidance should be used in combination with guidelines from other sectors 

developed globally and locally. It may be updated as the situation evolves globally and specifically in the 

Rohingya Response.  

 মী সদসযয়দর ও কস্বিোয়সব য়দর প্রিোয়রর স ভবিোয়ে য এবং / অেবো আরও ভবভিন্ন কসক্টর / এয়জশ্চি িোরো পূণঃ 

সং লন্  রোর জন্য ভন্ম্নভলভখত  য়ে টট স পোভরি, ভবয়িষত ৩, ৪ এবং ৫ পর্ যোে তেয-ভিেো-কর্োগোয়র্োগ 

(আইভসভস) আ োয়র পূণঃ সং লন্  রো কর্য়ত পোয়র। এই ভন্য়দযভি োটট ভবশ্ববযোপী এবং স্থ্োন্ীেিোয়ব সং ভলত 

অন্যোন্য কসক্টয়রর ভন্য়দযভি োর সোয়ে এ য়ে বযবহোর  রো উভিত। ভবশ্ববযোপী এবং ভবয়িষত করোভহিো সো়িোদোয়ন্ 

সৃষ্ট পভরভস্থ্ভতর সোয়ে এটট হোলন্োগোদ  রো হয়ত পোয়র। 
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Stage 1: Planning home delivery  

প্রেম পর্ যোেঃ নিল্টার্র সরবরাহ করার পনরকল্পিা 

Who: Managers and supervisors 

ক ঃ মযোয়ন্জোর এবং স পোরিোইজোরবেৃ 

▪ Plan informing the family in advance on date, time and modality of the delivery through community 

representatives, volunteers or staff members. When possible, adopt community outreach 

strategies that minimize physical interaction, for example using loudspeakers, radio listening 

groups, etc.;  

সোমোয়জর প্রভতভন্ভি, কস্বিোয়সব  বো স্টোি সদসযয়দর মোিযয়ম সরবরোয়হর তোভরখ, সমে এবং পদ্ধভত 

সেয় য পভরবোরয়  আয়গই অবভহত  রোর পভর ল্পন্ো  রুন্। সম্ভব হয়ল, সমোশ্চজ  প্রিোর ক ৌিল 

অবলম্বন্  রুন্ র্ো িোরীভর  সংস্পি য হ্রোস  য়র, উদোহরণস্বরূপ লোউডস্পস্প োর, করভডও করোতো কগোষ্ঠী 

ইতযোভদ বযবহোর  রুন্; 

▪ As hand washing for households is challenging to be enforced, consider adopting verification and 

accountability procedures that eliminate sharing/touching the same items such as pens, paper and 

electronic devices. For example, identification can be done visually against UNHCR/GoB 

identification cards and/or Family Attestations; confirmation of delivery can be obtained asking 

staff members and volunteers to collect the Progress Number on cards to be verified against 

registration data at a later stage, instead of collecting fingerprint and signature. Discuss alternative 

accountability protocols with your donor;  

কর্য়হতু পভরবোয়রর জন্য হোত কিোেোর ভবষেটট কজোর  রো র্োে ন্ো, তোই র্োিোই রণ এবং জবোবভদভহতো 

পদ্ধভত গ্রহণ ভবয়বিন্ো  রুন্ র্ো  লম,  োগজ এবং ইয়ল ট্রভন্  উপ রয়ণর ময়তো এ ই 

আইয়টমগুভল সহিোভগতো  রো / স্পি য  রো দরূ  য়র। উদোহরণস্বরূপ, সন্োক্ত রণ ইউএন্এইিভসআর 

/ বোংলোয়দি সর োর প্রদি সন্োক্ত োরী  োডয এবং / অেবো পোভরবোভর  সতযোেয়ন্র মোিযয়ম  রো কর্য়ত 

পোয়র;  মী সদসযয়দর এবং কস্বিোয়সবীয়দর উপ োরয়িোগীর আি য়লর ছোপ এবং স্বোের সংগ্রহ ন্ো 

 য়র পরবতী পর্ যোয়ে ভন্বন্ধ রণ তয়েযর মোিযয়ম র্োিোই  রয়ত  োয়ডযর অগ্রগভত ন্ম্বর সংগ্রহ  রয়ত 

বলোর মোিযয়ম সরবোরোহ  োর্ য র  রো কর্য়ত পোয়র। আপন্োর দোতোর সোয়ে জবোবভদভহতোর ভব ল্প  

ন্ীভতমোলোসমহূ আয়লোিন্ো  রুন্; 

▪ Plan the distributions so to have small teams of critical volunteers/staff members only. It is strongly 

advised that at least one member for each delivery team is female to mitigate the risk of protection 

and sexual exploitation and abuse cases;   

ভবতরণ  রোর পভর ল্পন্ো এমন্ িোয়ব  রুন্ র্োয়ত স্বল্প সংখয  দে কস্বিোয়সব  /  মী সদসযয়দর  

কছোট দল েোয় । এয়েয়ে কজোর পরোমি য কদওেো হয়ি কর্, স রেো এবং কর্ৌন্ কিোষণ এবং ভন্র্ যোতয়ন্র 

ঘটন্োগুভলর ঝ ুঁ ভ  হ্রোস  রয়ত প্রভত সরবরোহ দয়ল  মপয়ে এ জন্ মভহলো সদসয রোখো; 

▪ Assign one person per task, such as one for carrying and handling the NFI package and one for 

checking the UNHCR/GoB identification card and/or Family Attestation and filling the beneficiary 

list on paper/electronic device, to avoid physical contact and cross-handling items; 

প্রভত  োয়জর জন্য এ জন্  য়র কলো  ভন্র্ ক্ত  রুন্। কর্মন্ িোরীভর  সংস্পি য এবং এ োভি  

কলোয় র মোিযয়ম উঠোয়ন্ো-ন্োমোয়ন্ো এ়িোয়ত ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী (এন্এিআই) পযোয় জ বহন্ 

এবং উঠোয়ন্ো-ন্োমোয়ন্োর জন্য এ জন্ এবং ইউএন্এইিভসআর/বোংলোয়দি সর োয়রর (শ্চজওভব) 

পভরিেপে এবং / অেবো পোভরবোভর  সতযোেন্ পরীেো  রো এবং  োগজ / ববদ যভত ভডিোইয়স 

উপ োরয়িোগীর তোভল ো পরূণ  রোর জন্য এ জন্ ; 
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▪ When possible and appropriate, coordinate with other Sector and partners to conduct multi-

sectorial home delivery with the aim to minimize families’ exposure;  

পভরবোরগুভলর সংস্পি যয়  হ্রোস  রোর লয়েয র্খন্ সম্ভব এবং উপর্ ক্ত হে, কিল্টোয়র -মোভল্ট-

কসক্টভরেোল সরবরোহ পভরিোলন্ো  রোর জন্য অন্যোন্য কসক্টর এবং অংিীদোরয়দর সোয়ে সমন্বে  রুন্; 

▪ Each person involved in distribution should be provided with two or more reusable masks (not 

surgical/medical graded masks). If required for their role, provide staff with Personal Protective 

Equipment (PPE); 

ভবতরয়ণ জভ়িত প্রয়তয  বযশ্চক্তয়  দ টট বো তয়তোভি  প ন্রোে বযবহোরয়র্োগয মোস্ক সরবরোহ  রো উভিত 

(সোশ্চজয োল / কমভডয় ল কগ্রডর্ ক্ত ম য়খোি ন্ে) । র্ভদ তোয়দর  তযবয পোলয়ন্র জন্য প্রয়েোজন্ হে, 

 মীয়দর বযশ্চক্তগত স রেো সরঞ্জোম (ভপভপই) সরবরোহ  রুন্; 

▪ When possible, the NFI package should include IEC materials on - but not limited to - COVID-19 and 

suggested practices for infection prevention and control, content of the package, care and 

maintenance of the items, recommendations for self-isolation, and how to provide feedback and 

access complaint mechanism. IEC should also display protection messages including sexual 

exploitation and abuse reporting protocols;  

র্খন্ সম্ভব হে, ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী পযোয় জটটয়ত তেয-ভিেো-কর্োগোয়র্োগ(আইইভস) 

উপ রণগুভল অন্তিুযক্ত  রো উভিত - তয়ব ক োভিড -১৯  এবং সংক্রমণ প্রভতয়রোি ও ভন্েন্ত্রণ, 

পযোয় য়জর শ্চজভন্সপয়ের ভববরণ, শ্চজভন্সপেসময়ূহর র্ত্ন এবং রেণোয়বেণ, স্ব-ভবশ্চিন্নতোর জন্য 

প্রস্তোভবত অন্ িীলন্ এবং  ীিোয়ব অভিমত জোন্োয়বন্ এবং অভিয়র্োগ প্রদোয়ন্র প্রশ্চক্রেোে প্রয়বি 

 রয়বন্-তোয়তই সীমোবদ্ধ ন্ে । তেয-ভিেো-কর্োগোয়র্োগ(আইইভস)  স রেো বোতযো সহ কর্ৌন্ কিোষণ এবং 

ভন্র্ যোতন্ প্রভতয়বদন্ ন্ীভতমোলোসমূহ প্রদি যন্  রো উভিত; 

▪ As hand washing can be challenging in the field, plan to provide all teams with a mobile hand 

washing solution such as:  

কর্য়হতু মোয়ঠ হোত কিোেো অন্ িীলন্  ষ্টসোিয/প্রভতবন্ধ তোপূণ য হয়ত পোয়র, তোই সমস্ত দলয়  এ টট 

স্থ্োন্োন্তর উপয়র্োগী(কমোবোইল) হোত কিোেোর সমোিোন্ প্রদোন্  রোর পভর ল্পন্ো  রুন্ কর্মন্ঃ  

- Preferred option: alcohol-based hand sanitizer (min. 60% alcohol)3;  

অগ্রোভি োরঃ অযোলয় োহল-ভিভি  হোত জীবোন্ ম ক্ত োর  (নূ্যন্তম ৬০% অযোলয় োহল)৩; 

- Alternative options: portable bar of soap, soapy water4 or chlorinated water5 (least 

recommended). 

ভব ল্প বযবস্থ্োঃ স্থ্োন্োস্তরয়র্োগয সোবোন্ , সোবোন্ পোভন্৪ বো কলোভরন্র্ ক্ত পোভন্৫ ( মপয়ে 

স পোভরি ৃত)। 

▪ Adopt additional measures to keep the warehouses, offices, other workspaces and vehicles clean 

and disinfected following Health Sector guidelines6, especially for frequently touched surfaces;  

স্বোস্থ্য কসক্টয়রর ভন্য়দযভি োগুভল অন্ সরণ  য়র গুদোম, অভিস, অন্যোন্য  োয়জর স্থ্োন্সমূহ এবং 

র্োন্বোহন্ পভরষ্কোর এবং জীবোণ ম ক্ত রোখয়ত অভতভরক্ত বযবস্থ্ো গ্রহণ  রুন্, ভবয়িষত ঘন্ ঘন্ স্পি য  রো 

পৃয়ষ্ঠর জন্য; 

 
3 CDC – Hand washing and use of hand sanitizer: https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 
4 CDC – “How to make soapy water“:https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-soapy.pdf 
5 WASH Sector CXB - “Technical guidance on disinfection procedures for COVID-19 response (non-health settings) - v. 02”: 
https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd 
6 Health Sector CXB – “Infection Prevention and Control measures at non-medical workplaces to minimize the spread of the COVID-
19 - Recommendations to all humanitarian partner organizations in Cox’s Bazar Rohingya Response”: 
https://drive.google.com/open?id=1u8CtLmEm7YN0WN9KM-iJ4XcppjBMZlSy 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-soapy.pdf
https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd
https://drive.google.com/open?id=1u8CtLmEm7YN0WN9KM-iJ4XcppjBMZlSy


 

  
 
 

Shelter/NFI Sector - Guidance note - Delivery of assistance to families in light of COVID-19 

 

 

5 

▪ Provide all workspaces with infrared thermometers.  

স ল  ম যস্থ্য়ল ইন্ফ্রোয়রড েোয়ম যোভমটোর সরবরোহ  রুন্। 

 

Stage 2: Orient staff members and volunteers 

ভিতীে পর্ যোেঃ  মী এবং নেচ্ছার্সবকর্দর ওনরর্য়ন্ট 

করা  

Who: Managers and supervisors 

ক ঃ মযোয়ন্জোর এবং স পোরিোইজোরবেৃ 

▪ An orientation on COVID-19 and home delivery should be provided to all staff members and 

volunteers involved in home distributions, including description of the disease, symptoms, 

transmissibility, severity and WHO’s key prevention messages to be followed at all times; 

কিল্টোয়র সরবরোয়হর সোয়ে জভ়িত সমস্ত  মী  এবং কস্বিোয়সবীয়দরয়  করোয়গর বণ যন্ো, উপসগ য, 

সংক্রমণয়র্োগযতো, তীব্রতো এবং ভবশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর মূল প্রভতয়রোয়ির বোতযোগুভলর ভববরণ সম্বভলত 

ক োভিড -১৯ এবং কিল্টোয়র সরবরোয়হর উপর এ টট ওভরয়েয়ন্টিন্ প্রদোন্  রো উভিত এবং সব যদো 

অন্ সরণ  রো উভিত; 

▪ Training should be provided to all staff members and volunteers on safe home delivery protocols 

included in this guidance note and/or organizations’ own SOPs, including instructions on new roles 

and responsibilities and correct use of face masks and PPE (if provided);  

ন্তুন্ িূভম ো ও দোভেত্ব সেভ যত ভন্য়দযিোবলী এবং সটঠ  মোস্ক ও ভপভপই (র্ভদ সরবরোহ  রো হে) 

পভরিোন্ সহ এই ভন্য়দযভি ো কন্োট এবং / অেবো সংস্থ্োগুভলর ভন্জস্ব এসওভপগুভলয়ত অন্তিুযক্ত কিল্টোয়র 

ভন্রোপদ সরবরোহ ন্ীভতমোলোসময়ূহর উপর সমস্ত  মী এবং কস্বিোয়সব য়দর প্রভিেণ  প্রদোন্  রয়ত 

হয়ব; 

• Staff members and volunteers regardless of their position should receive orientation on protection 

mainstreaming, PSEA and Code of Conduct;  

 মী  এবং কস্বিোয়সব রো তোয়দর পদমর্ যদো ভন্ভব যয়িয়ষ স রেো মূলিোরো রণ, ভপএসইএ এবং 

আিরণভবভির উপর ওভরয়েয়ন্টিন্ গ্রহণ  রো উভিত,;  

▪ All people engaged in delivery services should follow the suggested practices for infection 

prevention and control:  

ভবতরণ পভরয়ষবোে ভন্র্ ক্ত সমস্ত কলোয় র সংক্রমণ করোি এবং ভন্েন্ত্রয়ণর জন্য প্রস্তোভবত অন্ িীলন্গুভল 

অন্ সরণ  রো উভিত: 

- Maintain physical distance of at least 1 meter (3’) from others;  

অন্যয়দর কেয়   মপয়ে ১ ভমটোর (৩ ি ট) িোভররী  দরূত্ব বজোে রোখ ন্; 
 

- Wash your hands regularly with clean water and soap for at least 20 seconds, with soapy 

water, chlorinated water or applying an alcohol-based hand sanitizer (recommended 

option). Hand hygiene should be performed before every delivery, before and after using 

the latrine and whenever hands look dirty;   

পভরষ্কোর পোভন্ এবং সোবোন্ ভদয়ে  মপয়ে ২০ কসয় য়ের জন্য আপন্োর হোত 

ভন্েভমতপভরস্কোর  রুন্, সোবোন্ পোভন্, কলোভরন্র্ ক্ত পোভন্ বো অযোলয় োহল ভিভি  হোত 

জীবোন্ ম ক্ত োর  (স পোভরি ৃত ভব ল্প) বযবহোর  য়র হোত ি য়ে ভন্ন্। প্রভতটট ভবতরয়ণর আয়গ 

হোত পভরস্কোর  রুন্, পোেখোন্ো বযবহোয়রর আয়গ এবং পয়র এবং র্খন্ই হোত কদখয়ত কন্োংরো 

ময়ন্ হয়ব তখন্ হোত কিৌত  রুন্; 
 

- Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands; 
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হোত কিৌত ন্ো  য়র আপন্োর কিোখ, ন্ো  এবং ম খ স্পি য  রো এভ়িয়ে িল ন্; 

- When coughing or sneezing, cover your mouth with tissue and throw it into closed bin or in 

a plastic bag immediately. Keep the plastic bag closed at all times. If you do not have a 

tissue, cough or sneeze into your flexed elbow; 

 োভি বো হো ুঁভি কদওেোর সমে আপন্োর ম খটট টটস য ভদয়ে কেয়  রোখ ন্ এবং এটট অভবলয়ম্ব বন্ধ 

ঝ ভ়িয়ত বো প্লোভস্টয় র বযোয়গ কিয়ল ভদন্। প্লোভস্টয় র বযোগটট সব যদো বন্ধ রোখ ন্। আপন্োর র্ভদ 

টটস য ন্ো েোয়   োভি বো হো ুঁভি ভদয়ত িোুঁজ  রো  ন্ ই বযবহোর  রুন্; 
 

- Do not spit; 

ে তু কিলয়বন্ ন্ো; 
 

- Do not greet each other with handshakes or embraces; 

 রমদযন্ বো আভলিন্ ভদয়ে এয়  অপরয়  অভিবোদন্  রয়বন্ ন্ো; 
 

- Collect solid waste in a plastic bag and keep it closed at all times. Do not throw garbage on 

the ground; wash your hands after disposing garbage. 

প্লোভস্টয় র বযোয়গ িক্ত বজযয সংগ্রহ  রুন্ এবং এটট সব যদো বন্ধ রোখ ন্। মেলো আবজযন্ো মোটটয়ত 

কিলয়বন্ ন্ো; মেলো আবজযন্ো কিলোর পয়র আপন্োর হোত ি য়ে কিল ন্। 

▪ Staff members and volunteers falling in one of the following categories should not engage in any 

distribution activity:  

 মী এবং কস্বিোয়সব য়দর ময়িয ক উ র্ভদ  ভন্ম্নভলভখত প্র োরগুভলর ময়িয এ টটও অন্ িব  য়র 

তয়ব তোয়  ক োন্ ভবতরণ  োর্ যক্রয়মর সোয়ে জভ়িত  রয়বন্ ন্ো: 

- Staff or volunteers who have a family member who may have COVID-19 living in the same 

household or in self-isolation;  

-  মী বো কস্বিোয়সব  র্োয়দর পভরবোয়রর ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত সদসয রয়েয়ছ এবং এ ই 

পভরবোয়র অেবো স্ব-ভবশ্চিন্ন হয়ে বোস  রয়ছ; 

- Staff or volunteers who have come in close contact with a confirmed COVID-19 patient in 

the previous two weeks. S/he should not report to work and should self-quarantine at 

home for two weeks;  

 মী বো কস্বিোয়সব  র্োরো ভবগত দ ই সপ্তোয়হ ক োন্ ভন্শ্চিত ক োভিড-১৯আক্রোন্ত করোগীর সোয়ে 

ঘভন্ষ্ঠ সংস্পয়ি য এয়সয়ছন্। ভতভন্  ম যস্থ্য়ল কর্োগদোন্  রয়বন্ ন্ো এবং বোভ়িয়ত দ ই সপ্তোয়হর 

জন্য ভন্জ ঘয়র েো য়বন্, ক োেোও কবর হয়বন্ ন্ো;  

- Staff or volunteers who show one or more symptoms related to COVID-19 (high 

temperature, new persistent cough, shortness of breath). S/he should not report to work; 

s/he should stay home and self-isolate or seek medical care in case of severe symptoms; 

 মী বো কস্বিোয়সব য়দর  োয়রো ক োভিড-১৯ সেভ যত এ  বো এ োভি  লেণ কদখো কগয়ল 

(উচ্চ তোপমোেো, ন্তুন্ ক্রমোগত  োভি, শ্বোস ষ্ট) ভতভন্  ম যস্থ্য়ল কর্োগদোন্  রয়বন্ ন্ো; গুরুতর 

লেণগুভলর কেয়ে তোয়  বোভ়িয়ত েো য়ত হয়ব এবং স্ব-ভবশ্চিন্ন হওেো বো ভিভ ৎসো কসবো 

কন্ওেো উভিত; 

- Staff or volunteers who are particularly vulnerable to COVID-19 (by virtue of age, 

clinical/health condition or pregnant). 

 মী বো কস্বিোয়সব রো ভবয়িষত ক োভিড-১৯ (বেয়সর  োরয়ণ, ভলভন্ োল / স্বোস্থ্যগত অবস্থ্োর 

 োরয়ণ বো গিযবতী) এর প্রভত ঝ ুঁ ভ পূণ য। 
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▪ Staff members and volunteers should be clearly informed on protocols to follow in case they or 

their family members get sick;  

 মী এবং কস্বিোয়সব য়দর  পভরষ্কোরিোয়ব অবভহত  রয়ত হয়ব যে র্ভদ তোরো বো তোয়দর পভরবোয়রর 

সদসযরো অস স্থ্ হে কস কেয়ে তোয়দর ন্ীভতমোলোসমূহ অন্ সরণ  রয়ত হয়ব; 

 

 

Stage 3: At warehouse/office prior to home delivery 

তৃতীে পর্ যোেঃ নিল্টার্র সরবরাহ করার আর্ে গুদাম / 

অনির্স 

Who: Supervisors and staff members 

ক ঃ স পোরিোইজোর এবং  মী বৃে 

 

▪ Staff members should be encouraged to reach the workspace using individual modes of 

transportation, maintaining distance in shared vehicles and avoid public transport when possible; 

 মীয়দর ভন্জস্ব পভরবহণ বযবস্থ্োপন্োে সহিোভগতো  রো র্োন্বোহয়ন্র ময়িয দরূত্ব বজোে করয়খ 

 ম যস্থ্য়ল কপৌৌঁছোয়ন্োর জন্য এবং সম্ভব হয়ল সোিোরণ পভরবহন্ এ়িোয়ত উৎসোহ প্রদোন্  রয়ত হয়ব।  

▪ All persons should wash or clean their hands before entering and leaving the workspace;  

 ম যস্থ্য়ল প্রয়বি ও প্রস্থ্োন্  রোর আয়গ সমস্ত বযশ্চক্তর হোত কিোেো বো পভরষ্কোর  রয়ত হয়ব; 

▪ Body temperature should be measured with an infrared thermometer for all persons entering the 

workspace or prior to engaging for home delivery. If the person is found with fever, s/he should not 

be allowed to enter the workspace, advised to return home and self-isolate or seek medical care in 

case of severe symptoms; 

 ম যস্থ্য়ল কর্োগ কদওেোর আয়গ বো কিল্টোয়র ভগয়ে ভবতরণ  োজ শুরু  রোর পূয়ব য  ইন্ফ্রোয়রড 

েোয়ম যোভমটোর ভদয়ে সমস্ত বযশ্চক্তর িরীয়রর তোপমোেো পভরমোপ  রয়ত হয়ব। র্ভদ ক োন্ বযশ্চক্তর িরীয়র 

জ্বর পোওেো র্োে, তয়ব তোয়   ম যয়েয়ে প্রয়বয়ির অন্ মভত কদওেো উভিত ন্ে, গুরুতর লেণগুভলর 

কেয়ে বোভ়িয়ত ভিয়র স্ব-ভবশ্চিন্ন হয়ে র্োওেোর বো ভিভ ৎসো কসবো কন্ওেোর পরোমি য ভদয়ত হয়ব; 

▪ Prepare the NFIs in individual packages, possibly inside a basket, bag or similar. If provided by your 

organization, use gloves while handling the items;  

পৃে  পৃে  পযোয় য়জ ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রীসমূহ প্রস্তুত  রুন্, সম্ভবত এ টট ঝ ভ়ি, বযোগ বো 

অন্ রূপ ভ ছুর ভিতয়র। র্ভদ আপন্োর সংস্থ্ো সরবরোহ  য়র তয়ব আইয়টমগুভল স্থ্োন্োন্তয়রর সমে গ্লোিস 

বযবহোর  রুন্;  

▪ Clean and disinfect any materials, equipment and tools that will be used during delivery, such as 

NFI bags/baskets, electronic devices, paper and pens;7 

ভবতরণ োয়ল বযবহৃত হয়ব এমন্  উপ রণ, র্ন্ত্রপোভত এবং সরঞ্জোমগুভল কর্মন্, ভন্তয প্রয়েোজন্ীে 

সোমগ্রী বযোগ / ঝ ভ়ি, ববদ যভতj র্ন্ত্র,  োগজ এবং  লমসমূহ৭ পভরষ্কোর এবং জীবোণ ম ক্ত  রুন্; 

▪ Preferably, every staff should be provided with individual set of tools needed, for example pens, 

paper, electronic devices to avoid sharing and cross contamination;  

সহিোভগতো এবং আন্তঃ সংক্রমন্ এ়িোয়ত অগ্রোভি োর ভহসোয়ব, প্রভতটট  মীয়দর প্রয়েোজন্ীে 

সরঞ্জোমগুভলর এ টট পৃে  কসট সরবরোহ  রয়ত হয়ব, উদোহরণস্বরূপ  লম,  োগজ, ববদ যভতন্ র্ন্ত্র  

ইতযোভদ; 

 
7 Instructions for safe disinfection - Cox's Bazar WASH Sector technical guidance on disinfection procedures for COVID-19 response 
(non-health settings) - v. 02: https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd 

https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd
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Prepare and bring enough hand sanitizer or other alternatives for mobile hand washing (bar of 

soap, soapy water or chlorinated water) and to disinfect equipment upon completion of delivery (to 

leave in the vehicle);  

▪ স্থ্োন্োন্তর কর্োগয হোত কিোেোর জন্য পর্ যোপ্ত হোত জীবোন্ ম ক্ত োর  বো অন্যোন্য ভব ল্পসমূহ (সোবোয়ন্র 

বোর, সোবোন্ পোভন্ বো কলোভরন্র্ ক্ত পোভন্) প্রস্তুত  রুন্ এবং ভবতরণ কিয়ষ (র্োন্বোহয়ন্ করয়খ র্োওেোর 

জন্য) সরঞ্জোমগুভল জীবোণ ম ক্ত  রয়ত; 

▪ When using an organization vehicle to move from the workspace to the affected community, keep 

distance in the car from others, for example leaving one seat free from the next person, and drive 

keeping windows open to ensure natural ventilation when possible.8 

 ম যয়েে কেয়  আক্রোন্ত জন্গয়ণর ভদয়  র্োওেোর জন্য সংগঠয়ন্র ক োন্ র্োন্বোহন্ বযবহোর  রোর 

সমে, গোভ়িয়ত অয়ন্যর  োছ কেয়  দরূত্ব রোখ ন্, উদোহরণস্বরূপ, পরবতী বযশ্চক্তর  োছ কেয়  এ টট 

আসন্ খোভল রোখ ন্, এবং সম্ভব হয়ল প্রো ৃভত  বোে িলোিল ভন্শ্চিত  রোর জন্য জোন্োলো কখোলো রোখ ন্;৮  

 

Stage 4: During home delivery 

িতুে য পর্ যোেঃ নিল্টার্র সরবরাহ করার সময়  

Who: Staff members and volunteers 

ক ঃ  মী এবং কস্বিোয়সব বৃে 

▪ All people engaged in delivery should adhere to the suggested practices and protocols for COVID-19 

infection prevention and control throughout the delivery procedure, as instructed during training 

and orientation;  

ভবতরয়ণর সোয়ে র্ ক্ত স লয়  প্রভিেণ ও ওভরয়েয়ন্টিয়ন্র সমে ভন্য়দযভিত সরবরোহ পদ্ধভতয়ত 

ক োভিড -১৯ সংক্রমণ প্রভতয়রোি ও ভন্েন্ত্রয়ণর জন্য প্রস্তোভবত অন্ িীলন্ এবং ন্ীভতমোলোগুভল কময়ন্ 

িলয়ত হয়ব; 

▪ Wash or sanitize your hands before handling a new package;  

ন্তুন্ পযোয় জসমূহ স্থ্োন্োন্তর  রোর আয়গ আপন্োর হোত ি য়ে ভন্ন্ বো জীবোণ ম ক্ত  রুন্; 

▪ Use masks and PPE as provided by your organization and as instructed during training and 

orientation. Wear a cloth mask at all times during the delivery process;  

▪ আপন্োর সংস্থ্োর সরবরোহ  রো ম য়খোি এবং বযশ্চক্তগত স রেো সরঞ্জোম (ভপভপই) প্রভিেণ এবং 

ভদ ভন্য়দযিন্োর সমে ভন্য়দযভিত ভন্েয়ম বযবহোর  রুন্। ভবতরণ প্রশ্চক্রেো িলো োলীন্ সময়ে এ টট 

 োপয়়ির ম য়খোি পভরিোন্  রুন্; 

▪ Upon reaching the shelter, call the person receiving the package by voice, then step back from the 

door at least 1 meter (3”);  

কিল্টোয়র কপৌৌঁয়ছ, পযোয় জ গ্রহণ োরী বযশ্চক্তয়  ম য়খ ডো  ন্, তোরপয়র দরজো কেয়   মপয়ে ১ ভমটোর 

(৩ ি ট)ভপছয়ন্ সয়র আস ন্; 

▪ Do not go into the shelter for any reason and wait for a member of the household to open the 

door. All members of the delivery team should stay outside the shelter for the whole duration of 

the delivery. If no answer is received, schedule a new delivery time;  

ক োন্  োরয়ণ কিল্টোয়রর ভিতয়র প্রয়বি ন্ো  য়র পভরবোয়রর ক োন্ সদসয এয়স দরজো কখোলোর জন্য 

অয়পেো  রুন্। ভবতরণ োলীন্ দয়লর স ল সদসয কিল্টোয়রর বোইয়র অবস্থ্োন্  রয়ব। র্ভদ ক োন্ 

উির পোওেো ন্ো র্োে তয়ব ভবতরয়ণর ন্তুন্ সমে ভন্ি যোরণ  রুন্; 

 
8 Additional measures can be found in WHO CXB – “9 rules for humanitarian workers to reduce risk of covid-19 transmission 
when traveling to camps in Ukhiya and Teknaf”: https://drive.google.com/open?id=1f_VaR5KRTy1bQM81hxjQpTwfJoqSvfJA  

https://drive.google.com/open?id=1f_VaR5KRTy1bQM81hxjQpTwfJoqSvfJA
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▪ Introduce yourself and explain why you are there. Inform the person that the changes in delivery 

procedures are to eliminate direct physical contact, and that your objective is to take precautions 

to keep them and other families safe. Explain that the same procedure is followed for all home 

deliveries;  

ভন্য়জর পভরিে প্রদোন্  রুন্ এবং আপভন্ ক ন্ এখোয়ন্ এয়সয়ছন্ তো বযোখযো  রুন্। কসই বযশ্চক্তয়  

অবভহত  রুন্ কর্ ভবতরণ পদ্ধভতয়ত পভরবতযন্গুভল হ'ল প্রতযে িোরীভর  সংস্পি য দরূ  রো এবং 

আপন্োর উয়েিয হল এবং অন্যোন্য পভরবোরয়  স রভেত রোখোর জন্য সত যতো অবলম্বন্  রো । 

কিল্টোয়র স ল প্র োর সরবরোয়হর জন্য এ ই পদ্ধভত অন্ সরণ  রো হে তো বযোখযো  রুন্; 

▪ Ask the receiving person to provide proof of identification of the intended receiver by showing the 

UNHCR/GoB personal identification card and/or the Family Attestation, and verify it against the 

FCN number on your list. Verification should be done visually maintain physical distance, and the 

card/attestation should remain in the owner’s hands only;  

গ্রোহ য়  ইউএন্এইিভসআর / বোংলোয়দি সর োয়রর বযশ্চক্তগত পভরিেপে এবং / অেবো পোভরবোভর  

সতযোেন্ কদভখয়ে লভেত গ্রহীতোর সন্োক্ত রয়ণর প্রমোণ সরবরোহ  রয়ত বল ন্ এবং এটটয়  আপন্োর 

তোভল োর এিভসএন্ ন্ম্বয়রর সোয়ে র্োিোই  রুন্। র্োিোই রণ দৃিযত িোরীভর  দরূত্ব বজোে করয়খ 

 রয়ত হয়ব, এবং  োডয / সতযোেন্টট ক বলমোে মোভলয় র হোয়ত েো য়ব; 

▪ Once identification is completed, inform the family member that only one person in the household 

will receive the package. This can be the intended receiver of the assistance or a family member;  

সন্োক্ত রণ কিষ হয়ল পভরবোয়রর সদসযয়  জোন্োন্ কর্ পভরবোয়রর ক বলমোে এ জন্ পযোয় জটট 

গ্রহণ  রয়ত পোরয়বন্। এটট লভেত গ্রভহতো ভন্য়জ বো পভরবোয়রর ক োন্ সদসয হয়ত পোয়র; 

▪ Inform the person about the purpose and content of the package, and accountability measures for 

your organization;  

পযোয় য়জর উয়েিয এবং শ্চজভন্সপয়ের ভববরণ এবং আপন্োর সংস্থ্োর জন্য জবোবভদভহতো বযবস্থ্ো 

সেয় য বযশ্চক্তয়  অবভহত  রুন্; 

▪ Upon verbal confirmation that the household member agrees to receive the package and 

understand its purpose and content, leave the package near the entrance of the shelter 

maintaining physical distance and then back away. If needed, ask the receiver to step back while 

delivering the package to the doorstep. Do not hand off the items directly to the person;  

পভরবোয়রর সদসয পযোয় জটট গ্রহণ  রয়ত এবং তোর উয়েিয এবং শ্চজভন্সপয়ের ভববরণ ব ঝয়ত সম্মত 

হয়েয়ছ তো কমৌভখ  ভন্শ্চিত হওেোর পয়র, িোরীভর  দরূত্ব বজোে করয়খ পযোয় জটটয়  কিল্টোয়রর 

প্রয়বিিোয়রর  োয়ছ করয়খ ভদন্ এবং তোরপয়রই ভপছয়ন্ সয়র আস ন্। প্রয়েোজয়ন্ পযোয় জটট 

কদোরয়গো়িোে কপৌৌঁয়ছ কদওেোর সমে গ্রভহতোয়  ভপছয়ন্ ভিয়র কর্য়ত বল ন্। আইয়টমগুভল সরোসভর 

বযশ্চক্তর হোয়ত তুয়ল কদয়বন্ ন্ো; 

▪ Make sure the items are retrieved by the household member, checked and brought into the 

shelter;  

ভন্শ্চিত  রুন্ কর্ শ্চজভন্সপেগুভল পভরবোয়রর সদসয গ্রহণ  য়রয়ছ, র্োিোই  য়রয়ছ এবং কিল্টোয়রর 

ভিতয়র কন্ওেো হয়েয়ছ; 

▪ For confirmation of receipt, ask the household member to confirm reception verbally, and then 

complete the procedure according to your organization’s protocol, either on paper or through 

electronic device. If requested by your organization, log the UNHCR/GoB Family Attestation and/or 

identification card’s FCN Number. Inform the household that you are confirming the reception of 

the NFIs on their behalf, as they should not touch pen, paper or electronic device; 
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প্রোভপ্ত ভন্শ্চিত রয়ণর জন্য, পভরবোয়রর সদসযয়  কমৌভখ িোয়ব প্রোভপ্ত ভন্শ্চিত  রয়ত বল ন্, এবং 

তোরপয়র  োগজ বো ইয়ল ট্রভন্  ভডিোইয়সর মোিযয়ম আপন্োর সংস্থ্োর ন্ীভতমোলো অন্ র্োেী প্রশ্চক্রেোটট 

সেূণ য  রুন্। র্ভদ আপন্োর সংস্থ্োর িোরো অন্ য়রোি  রো হে, তয়ব ইউএন্এইিভসআর / শ্চজওভব 

পভরবোর সতযোেন্পেটট এবং / অেবো সন্োক্ত োরী  োয়ডযর এিভসএন্ ন্ম্বরটট সোরন্ীবদ্ধ/ভলভপবদ্ধ 

 রুন্। কসই পভরবোরয়  অবভহত  রুন্ কর্, তোরো ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী ব য়ঝ কপয়েয়ছ তো  আপভন্ 

তোয়দর পে কেয়  ভন্শ্চিত  রয়ছন্  োরণ তোরো  লম,  োগজ বো ববদ যভতন্ র্ন্ত্র স্পি য  রয়ত পোরয়ব 

ন্ো; 

▪ Advise the household members to wash their hands with clean water and soap after handling and 

opening the package.  

পযোয় জটট স্থ্োন্োস্তর/গ্রহণ ও কখোলোর পয়র পভরবোয়রর সদসযয়দর পভরষ্কোর পোভন্ এবং সোবোন্ ভদয়ে হোত 

কিোেোর পরোমি য ভদন্। 

 

Stage 5: After home delivery 

পঞ্চম পর্ যোেঃ নিল্টার্র সরবরাহ করার পর্র 

Who: Staff members and volunteers 

ক ঃ  মী এবং কস্বিোয়সব বৃে 

▪ If possible, clean and disinfect any equipment and tools used during delivery, such as bags, 

tarpaulins, electronic devices, pens, etc., before putting them back in the vehicle;  

র্ভদ সম্ভব হে তয়ব সরবরোহ িলো োলীন্ বযবহৃত কর্ ক োন্ র্ন্ত্রপোভত এবং সরঞ্জোমোভদ কর্মন্, বযোগ, 

কতরপল, ববদ যভতন্ র্ন্ত্র,  লম ইতযোভদয়  গো়িীয়ত ভিভরয়ে কন্ওেোর আয়গ পভরষ্কোর ও জীবোণ ম ক্ত 

 রুন্; 

▪ All garbage should be put collected in closed bags and safely disposed at the warehouse/office;  

সমস্ত আবজযন্ো বন্ধ বযোগগুভলয়ত সংগ্রহ  রুন্ এবং ভন্রোপয়দ গুদোম / অভিয়স ভন্ষ্পভি  রুন্; 

▪ After collecting the garbage and disinfecting the equipment, staff members and volunteers should 

wash or sanitize their hands before entering the vehicle; 

আবজযন্ো সংগ্রহ ও র্ন্ত্রপোভতগুভল জীবোণ ম ক্ত  রোর পয়র,  মী এবং কস্বিোয়সব য়দর গো়িীয়ত 

প্রয়বয়ির আয়গ তোয়দর হোত কিোেো বো জীবোণ ম ক্ত  রয়ত হয়ব; 

▪ If possible, staff members and volunteers should use the same vehicle they used on their way to 

the delivery;  

র্ভদ সম্ভব হে,  মী এবং কস্বিোয়সব বেৃ সরবরোয়হর জন্য আসোর সময়ে বযবহৃত এ ই গোভ়ি 

বযবহোর  রয়ব; 

▪ Once back at the warehouse/office, clean and disinfect the vehicles used to transport NFI packages 

and staff members/volunteers. 9 

গুদোম/অভিয়স কিরত আসোর পর, ভন্তয প্রয়েোজন্ীে সোমগ্রী পযোয় জ এবং  মী / কস্বিোয়সব য়দর 

বহয়ন্ বযবহৃত পভরবহন্গুভল পভরষ্কোর এবং জীবোণ ম ক্ত  রুন্।৯ 

 

 

 

 

 
9 CDC – “Cleaning and Disinfection for Non-emergency Transport Vehicles”: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
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Further readings & references  

• CDC – “Cleaning and disinfection for non-emergency transport vehicles”: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-
vehicles.html 

▪ CDC – “How to make mild (0.05%) chlorine solution”: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-
solution-liquid-mild.pdf 

▪ CDC – “How to make soapy water“:https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-
soapy.pdf 

▪ CDC – “When and How to Wash Your Hands”: https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-
handwashing.html 

▪ CwC WG CXB - “Strategy, Key Messages and IEC Materials for COVID-19 (host and Rohyingya 
communities)”: https://drive.google.com/open?id=1Wjng-27m9QB5qZo9OKDdcdIAQoltkdIe 

▪ Health Sector CXB – “Home care and isolation support for persons with mild & moderate symptoms 
consistent with COVID-19 in Rohingya camps of Cox’s Bazar, Bangladesh” - Interim Concept Note, 
Version 1.6, as of 7 May 2020 

▪ Health Sector CXB – “Infection Prevention and Control measures at non-medical workplaces to 

minimize the spread of the COVID-19 Recommendations to all humanitarian partner 
organizations in Cox’s Bazar Rohingya Response”: 
https://drive.google.com/open?id=1u8CtLmEm7YN0WN9KM-iJ4XcppjBMZlSy  

▪ Various Sectors CXB - Recommendation for distributions in light of COVID-19”: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fi
les/final_recomendations_for_distributions_covid19_17march2020_bangla.pdf 

▪ WaSH Sector CXB – “Technical guidance on accountability in distribution procedures for COVID-19 
response - v. 01”: https://drive.google.com/open?id=1zvdcjMb59Quvy_6iyj_urzJqneeFhhjF  

▪ WaSH Sector CXB – “Technical guidance on disinfection procedures for COVID-19 response (non-
health settings) - v. 02”: 
https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd 

▪ WFP – “Interim recommendations for adjusting food distribution standard operating procedures in 
the context of the covid-19 outbreak”: 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
03/Final%20Interim%20IASC%20Guidance%20on%20COVID-
19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20-%20Food%20Distribution.pdf 

▪ WHO – “Getting your workplace ready for COVID-19”: https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf  

▪ WHO – “Home care for patients with COVID-19 presenting with mild symptoms and management 
of their contacts“:https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-
suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-
of-contacts 

▪ WHO - “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks”: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-
how-to-use-masks  

▪ WHO – “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)”: 
https://drive.google.com/open?id=1W6_4fT5FhgFwsjAPZRhouVx8Mlv0Z9cC  

▪ WHO Bangladesh – “Guidance on wearing homemade cloth masks”: 
https://drive.google.com/open?id=1JbI73nC8Q_HwtrTfqCdT5UaE8rzYAgLJ  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-mild.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-mild.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-soapy.pdf
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-soapy.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://drive.google.com/open?id=1Wjng-27m9QB5qZo9OKDdcdIAQoltkdIe
https://drive.google.com/open?id=1u8CtLmEm7YN0WN9KM-iJ4XcppjBMZlSy
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_recomendations_for_distributions_covid19_17march2020_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/final_recomendations_for_distributions_covid19_17march2020_bangla.pdf
https://drive.google.com/open?id=1zvdcjMb59Quvy_6iyj_urzJqneeFhhjF
https://drive.google.com/open?id=1gM8OwM4d7Y3ZEXcJiM07wRorVwAetrhd
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Final%20Interim%20IASC%20Guidance%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20-%20Food%20Distribution.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Final%20Interim%20IASC%20Guidance%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20-%20Food%20Distribution.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Final%20Interim%20IASC%20Guidance%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20-%20Food%20Distribution.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://drive.google.com/open?id=1W6_4fT5FhgFwsjAPZRhouVx8Mlv0Z9cC
https://drive.google.com/open?id=1JbI73nC8Q_HwtrTfqCdT5UaE8rzYAgLJ
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So we are not using self isolating this needs to be changed to person that is physically distancing from other 
family members 


