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Unofficial translation
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
নারসস াং ও রিডওয়াইফারর অরিেপ্তর
আই পি এইচ স্কুল র োড
মহোখোলী, ঢোকো-১২১২

www.dgnm.gov.bd
Strengthening the National Midwifery Program (SNMP)
Maternity services readiness checklist for COVID-19
রবিঃদ্রিঃ

প্ররতটি

উপজেলা স্বাস্থ্য কমজেক্স / ইউরনয়ন সাব-সসন্টার আলাদা

সেকরলস্ট বযবহার করদত হদব

Facility Information:
বিভাগঃ

জেলাঃ

উপজেলাঃ

হাসপাতাজলর নামঃ
হাসপাতাদলরিরনিঃ

 উপজেলা স্বাস্থ্য কমজেক্স

 ইউরনয়ন সাব-সসন্টার

পররেশস দনর তাররখিঃ

মূলযায়নকারীর েনয রনদেস শাবলী : যথাযথ ঊত্তজর /কলাদি টিক (✓) রেন
SNMP/DGNM 1

Sl.

No.

১।

Variable

Yes
/হযাাঁ

Hand wash station হাত জ ায়ার স্থ্ান
হাসপাতাজলর প্রজিশ পজে হাত জ ায়ার েনয সািান ও পাবনর
িযিস্থ্া আজে
হাসপাতাজল প্রজিজশর পুজিে জরাগী এিং জরাগীর আত্বীয় পবরেন
সঠিক ভাজি হাত জ ৌত কজরন
হাসপাতাজল প্রজিজশর পুজিে সকল কমেকতে া কমেচাবর সঠিক ভাজি
হাত জ ৌত কজরন

২।

Triage system

জনগন স্বাস্থ্যকেকে প্রকেকের প্রথম ফটকেই (স্বাস্থ্যকেকের
োহিকর/টটহেট হেতরণ কেে) তাপমাত্রা গ্রিন ও ইহতিাস কনয়া
উভয় মাধ্যকমই দ্রুত েকরানা করাগী েনাক্তেরন পদ্ধহত সম্পন্ন
েরা িয়।
(োস¦তকের সংক্রমকনর হিহ্ন ও লক্ষনগুহল হনণয়
ি েরা:
তাপমাত্রা (৩৮ হিহগ্র কসহিকগ্রট এর কেেী) োহে ও শ্বাসেষ্ট ।
যহি এমন লক্ষন থাকে, েযাক্তক্তর ভ্রমণহেত্তান্ত / ইহতিাস হনণয়
ি
েরা অথো োসস্থ্ানটট সংক্রহমত এলাো হিসাকে প্রহতকেিকন
উকেখ আকে হেনা অথো হেগত ১৪ হিকনর মকধ্য কোন
আক্রান্ত েযাক্তক্তর সংর্স্কে
ি আসার ইহতিাস আকে হেনা।
েরুরী বিভাগ যখন সংক্রমজনর প্রেম াপ হয় তখন হাসপাতাজলর
েরুরী বিভাজগ বচবকৎসা বনজত আসা সকল জরাগীর গুরুত্ব এিং
ঝুুঁবক বননেয় বিজিচনায় এজন রুবগর ইবতহাস জনয়া এিং োজমোবমটার
িযিহার করা হয়
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No/না

Not Applicable

Comment if

নদহ

হযাাঁ বা না এর পদে
সকান িন্তবয

(NA) / গ্রহন সযাগয

No/NA,

গুরুত্ব অনুসাজর সকল কমেকতে া, কমেচাবর এিং জরাগী ও জরাগীর
আত্বীয় পবরেজনর বচবকৎসা করা হয়

হাসপাতাজল পযোপ্ত ইনফ্রাজরড োজমোবমটার সরিরাহ আজে (যবদ
োজক তজি সংখযাটি িলুন)

যবদ জকানও ইনফ্রাজরড োজমোবমটার না োজক এিং হাসপাতাজল
বচবকৎসায় বডবেটাল িা কাজচর োজমোবমটার িযিহার কজর
তাপমাত্রা পবরমাপ করা হয় (আদশেভাজি িগজল ) এিং

োজমোবমটারটি িযিহাা্জরর পর ইোনল সবলউশন বদজয় পবরষ্কার করা
হয়
জকাবভড লক্ষন বনজয় আসা জরাগীরা একটি মাস্ক গ্রহণ কজর এিং
অ-লক্ষণেবনত জরাগীজদর কাে জেজক আলাদা কজর সরাসবর
হাসপাতাজলর জকাবভড বন োবরত ওয়াজডে পাঠিজয় জদওয়া হয়
বচবকৎসা জনওয়ার প্রেম াপ টিবকট কাউন্টাজর সকল কমেকতে া
কমেচাবর এিং জরাগী ও জরাগীর আত্বীয় পবরেন সামাবেক দূরত্ব
িোয় রাজখন (২ হাত িা/ ৩ বমটার)
৩।

Separate maternity area for COVIID positive
sign/symptom women (COVIID
িাদয়দের

জনয পৃথক maternity

রেহ্ন / উপসদগসর
রবভাদগর বযবস্থা)

হাসপাতাজল আলাদা ফ্লু কনোর / তাুঁিু স্থ্াপন কজরজে (প্রজয়ােজন)
হাসপাতাজল
ANC/PNC

আলাদা আইজসাজলশন ওয়াডে আজে
রুগীজদর েনয আলাদা রুম আজে জযখাজন

জগাপনীয়তার সবহত সজেহেনক জকাবভড মাজয়জদর জসিা জদয়া হয়
সজেহযুক্ত িা বনবিত COVIID সহ গভে িতী মবহলাজদর
প্রসিকালীন েরুবর জসিা পবরচালনার েনয পৃেক কক্ষ/রুম আজে
বমডওইয়াফ এিং নাবসেং স্টাফ উভয়ই প্রবতবদন COVIID পবেটিভ
জরাগী িা ভাল জরাগীজদর জসিা প্রদাজনর েনয কাে করজেন, অেিা
উভজয় নয়, শু ু নাসে
SNMP/DGNM 3

হাসপাতাজল জকাবভড জরাগীর প্রজিশদ্বার এিং অনযনয জরাগীর
প্রজিশদ্বার পৃেক হওয়ায় জসখাজন একেজনর জেজক অনয েন
সংক্রবমত হয়না

হাসপাতাজলর মাঝাবর জেজক গুরুতর COVIID পবেটিভ জরাগীর
জরফাজরল করার েনয িযিস্থ্া রজয়জে যার েনয আরও েটিল
েরুরী জসিার প্রজয়ােন

হালকা COVIID পবেটিভ লক্ষণ গভে িতী এিং প্রসূবত মবহলাজদর
self-isolation বিষজয় বশক্ষার িযিস্থ্া করার পজর িাব়িজত
4

পাঠাজনা জযজত পাজর

Out-patient antenatal care for non COVIID

symptomatic patients, separate from COVIID 19

patients (িবহঃবিভাজগ COVIID লক্ষণহীন antenatal জসিা

বনজত আসা জরাগীজদর COVIID পবেটিভ জরাগীজদর জেজক পৃেক
করা)
অবফস কাবলন সমজয় ANC corner জখালা োজক
স্বাস্থ্যকমীরা মাস্ক পজর, গাউন পজরনা
স্বাস্থ্যকমীরা প্রবতটি জরাগীর েনয আলাদা আলাদা gloves

িযিহার কজরন/ অেিা আলাদা আলাদা gloves িযিহার কজরনা
বকন্তু প্রবতিার হাত জ ৌত কজরন

অজপক্ষারত গভে িতী মাজয়রা সামাবেক দূরত্ব (বতন বমটার) িোয়
জরজখ িজসন

ANC রুজম পযোপ্ত সািান, পাবন ও হযান্ডসযাবনটাইোজরর িযিস্থ্া
আজে

স্বাস্থ্যকমীগণ সঠিক ভাজি হাত জ ৌতকরণ এিং PPE পবর ান
করা সংক্রান্ত প্রজের উত্তর বদজত সক্ষম

স্বাস্থ্যকমীগণ এএনবস / বপএনবস-জচক আজপর সময় সম্ভািয

COVIID 19 এর লক্ষণগুবলর জচককজরন (জ্বর, কাবশ, শ্বাসকজের
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লক্ষণ, COVIID-19 আক্রান্ত িযবক্তর সাজে জযাগাজযাগ করা) (এটি
প্রবতিার ট্রাইজে করা উবচত )

ANC সমস্ত উপাদান সম্পাবদত হয়
স্বাস্থ্যকমীগণ ANC জচকআজপর সময় গভে িতী মা জদর কজরানা –
জরাজগর সম্ভািয অেেননবতক এিং সামাবেক প্রভাজির কারজণ
প্রসিকালীন উজদ্বগ এিং হতাশা এিং নারীর প্রবত সবহংসতা সম্পজকে
বেজ্ঞাসা কজর
স্বাস্থ্যকমীগণ গভে িতী মা এিং পবরিাজরর সদসযজদর COVIID এর
বিরুজে প্রবতজরা মূলক িযিস্থ্া সম্পজকে পরামশে জদন
স্বাস্থ্যকমীগণ গভে িতী মা ও পবরিাজরর সদসযজদর হাসপাতাজল
জডবলভাবর সুবি ার গুরুত্ব সম্পজকে পরামশে জদন
সকল রুগীজদর েনয পযোপ্ত COVIID – ১৯ েবি সম্মবলত
বলফজলট সরিরাহ আজে
প্রবতটি জরাগী জচকআজপর পর সি বকেু ৫% বিবচং পাউডার
বদজয়

ুজয় জফলা হয়

হাসপাতাল কতৃে পক্ষ গভে িতী মাজয়জদর পযোপ্ত পবরমাজন (আয়রন,
ফবলক অযাবসড, কযালবসয়াম) সরিরাহ করজে, যাজত গভে িতী
মাজয়জদর হাসপাতাজল কম আসজত হয়
৫।

Outpatient antenatal / Clinical Management of
Rape (CMR) COVIID symptomatic patients
িবহে বিভাজগ

জকাবভড উপসজগের জরাগী/ গভে কালীন

/জরপ জকস

বচবকৎসা িযিস্থ্াপনা

COVIID ANC গাইডলাইন আজে এিং এটি অনুসরণ করা হজে
অবফসকালীন সময় ANC corner জখালা োজক
বমডওইয়াফ সম্পুনে সুরক্ষা বপবপই

পবর ান কজরন

জরাগীরা মাস্ক িযিহার কজরন

SNMP/DGNM 5

COVIID পবেটিভ অজপক্ষামান রুবগজদর স্থ্ান জেজক COVIID
জনজগটিভ মাজয়জদর িসার স্থ্ান
যবদ রুগীজদর

পৃেক

COVIID লক্ষণগুবল মাঝাবর িা গুরুতর হয় তজি

তাজক মবহলা আইজসালাশন ওয়াজডে জপ্ররণ করা হয় অেিা উন্নত
বচবকৎসার েনয অনযত্র জরফার করা হয়
যবদ জরাগীর লক্ষণগুবল হালকা হয় এিং রুগী িাসায় আইজসাজলশজন
োকজত চায় তজি তাজক িাব়িজত োকজত িলার অনুমবত জদয়া হয়
বমডওইয়াফগন তার গ্লাভস খুজল জরাগীজদর মজ য জেজ়ি জদয়
ANC সমস্ত কাযেক্রম সম্পাবদত হয়
স্বাস্থ্যকমীগণ ANC জচকআজপর সময় গভে িতী মা জদর কজরানা –
জরাজগর সম্ভািয অেেননবতক এিং সামাবেক প্রভাজির কারজণ
প্রসিকালীন উজদ্বগ এিং হতাশা এিং নারীর প্রবত সবহংসতা সম্পজকে
বেজ্ঞাসা কজর
বমডওইয়াফরা গভে িতী মা এিং পবরিাজরর সদসযজদর self-

isolation সম্পজকে পরামশে জদন যাজত COVIID কম ে়িায়
বমডওইয়াফ গভে িতী মা ও পবরিাজরর সদসযজদর হাসপাতাজল
নরমাল জডবলভাবর সুবি া ও গুরুত্ব সম্পজকে পরামশে জদন

হাসপাতাল কতৃে পক্ষ গভে িতী মাজয়জদর পযোপ্ত পবরমাজন (আয়রন,
ফবলক অযাবসড, কযালবসয়াম) সরিরাহ করজে, যাজত গভে িতী
মাজয়জদর হাসপাতাজল কম আসজত হয়
প্রবতটি জরাগী জচকআজপর পর সি বকেু ৫% বিবচং পাউডার বদজয়
পবরস্কার করা
৬।

হয়

In patient antenatal, Intrapartum routine and

emergency/ complicated care for Non-COVIID
patients (কবভড উপসগবিহীন ভবতে রুবগর / গভে কালীন

/

প্রসিকালীন দদনবেন এিং েরুরী ও েটিল অিস্থ্ার জসিা প্রদাজন)
জলিার পযেজিক্ষন রুজম পযোপ্ত সািান, পাবন ও হযান্ডসযাবনটাইোর
আজে
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জডবলভাবর রুজম পযোপ্ত সািান, পাবন ও হযান্ডসযাবনটাইোর আজে
Post-Partum জচকআপরুজম পযোপ্ত সািান, পাবন ও
হযান্ডসযাবনটাইোর আজে
জকাবভড ১৯ জরাগীজক আলাদা রাখা এিং অনয স্বাস্থ্যকমীজদর
সংক্রবমত না করার বিষজয় স্বাস্থ্যকমীজদর জ্ঞান আজে
স্বাস্থ্যকমীগন প্রবতটি জরাগী জদখার পর িা জকাজনা বেবনস
স্পশে করার পজর হাত জু য় জফজলন
জলিার রুজমর সকল স্বাস্থ্যকমীগন মাস্ক, গগলস, গাউন এিং
জগ্লাভস পজরন
স্বাস্থ্যকমীগন প্রবতটি জরাগী জদখার পর জগ্লাভস পবরিতে ন কজরন
জয ওয়াজডে জকাবভড ১৯ জরাগীজক োজক না জসই ওয়াজডের
স্বাস্থ্যকমীগজনর মাস্ক পরা এিং হাত জ ায়া সম্পজকে জ্ঞান রজয়জে
স্বাস্থ্যকমীরা সম্ভািয COVIID 19 এর লক্ষণগুবলর জচক কজরন

(জ্বর, কাবশ, শ্বাসকজের লক্ষণ, COVIID-19 আক্রান্ত িযবক্তর সাজে
জযাগাজযাগ করা) (এটি প্রবতিার ট্রাইজে করা উবচত )

মা এিং বশশু এক সাজে রাখা হয় জযমন skin to skin িা
ত্বজকর সাজে ত্বক বমবলজয় রাখা
িেেয রাখার ঝুব়ি গুবল যোযে স্থ্াজন রাখা োজক
িেেয সঠিক ভাজি disposed করা হয়
প্রবতটি জরাগী জদখার পর সি বকেু ৫% বিবচং পাউডার বদজয়
ুজয় পবরস্কার করা হয়

৭।

Care in the Emergency room for obstetric
emergencies of COVIID 19 cases

জরুরী রবভাদগ COVIID 19 পবেটিভ রুগীজদর

প্রসিকালীন

েটিলতা জসিা প্রদান সম্পজকে -

একলাম্পবসয়া অেিা PPH জরাগীর েরুরী বচবকৎসার প্রজয়ােজন
অনয জরাগীর জেজক আলাদা ভাজি েরুরী বভবত্তজত বচবকৎসা প্রদান
করা হয়
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COVIID maternity care গাইডলাইন আজে এিং এটি অনুসরণ
করা হজে
জরাগীর জসিার েনয অপযোপ্ত স্বাস্থ্যকমী
স্বাস্থ্যকমীগন সম্পূণে বপবপই সুরক্ষা পবর ান কজরন
জরাগীজদর হাত জ ায়ার েনয পযোপ্ত িযিস্থ্া আজে
সকল জরাগীরা মাস্ক িযিহার কজরন
স্বাস্থ্যকমীগণ সঠিক ভাজি হাত জ ৌতকরণ এিং PPE পবর ান
করা এিং( গাঊন, জগ্লাভস, মাস্ক ও গগলস) অপসারন করার
জকৌশল সংক্রান্ত প্রজের উত্তর জযৌবক্তক ভাজি বদজত সক্ষম
িেেয রাখার ঝুব়ি গুবল যোযে স্থ্াজন রাখা োজক
িেেয সঠিক ভাজি disposed করা হয়
গুরুতর িা মাঝবর উপসগেযুক্ত COVIID-১৯ জরাগীর বচবকৎসা
প্রদান সম্ভি না হজল জরফার করা হয়
প্রবতটি জরাগী জদখার পর সি বকেু ৫% বিবচং পাউডার বদজয়
ুজয় পবরস্কার করা হয়

জযসি স্টাফ COVIID সজেহযুক্ত জরাগীজদর জসিা প্রদান কজরন
তাজদর অিশযই ভাল জরাগীজদর যত্ন জনওয়ার আজগ সমস্ত বপবপই
অপসারণ করজত হজি
৮।

In patient routine and emergency care for
antennal and Intrapartum routine and

emergency/complicated COVIID 19 patients জকাবভড
আক্রান্ত ভবতে রুবগর / প্রসিপুি/ে প্রসিকালীন

/ প্রসিকালীন

েটিলতা দদনবেন এিং েরুরী ও েটিল অিস্থ্ার জসিা প্রদাজনCOVIID maternity care গাইডলাইন আজে এিং এটি অনুসরণ
করা হজে
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নূযনতম কমী যারা প্রবতবদন COVIID 19 জরাগীর জসিায় বনযুক্ত
োজকন
স্বাস্থ্যকমীরা এক বদজনর েনয একটি বপবপই পবর ান কজরন এিং
গ্লাভস ও একই ভাজি পজরন
রুগীজদর হাত জ ায়ার সকল িযিস্থ্া আজে
সকল জরাগীরা masks িযিহার কজরন
স্বাস্থ্যকমীরা সঠিক ভাজি PPE পবর ান করা, জখালা, বনয়মসহ
disposal of Gown, Gloves, Mask, Googles এিং

িযিহরজরর জযৌবক্তকতা ও সঠিক ভাজি প্রজের উত্তর প্রদাজনর
রজয়জে

জ্ঞান

মা ও িাচ্চাজক একজত্র রাখা হয় জযমন skin to skin
িেেয রাখার ঝুব়ি গুবল যোযে স্থ্াজন রাখা োজক
িেেয সঠিক ভাজি disposed করা হয়

গুরুতর িা মাঝবর উপসগেযুক্ত COVIID-১৯ জরাগীর বচবকৎসা
প্রদান সম্ভি না হজল জরফার করা হয়
৯।

Post Natal Care / প্রসি পরিবতে জসিা
স্বাস্থ্যকমীগন সা ারন জরাগীর ওয়াজডে মাস্ক পজরন এিং প্রবতটি
জরাগী জদখার পুজিে হাত জ ৌত কজরন
জকাবভড ১৯ লক্ষনযুক্ত জরাগী পৃেক ভাজি জকাবভড ১৯ ওয়াজডে
োজক
স্বাস্থ্যকমীগন শু ুমাত্র জকাবভড ১৯ লক্ষনযুক্ত জরাগীর জসিা প্রদান
কজরন অনয জরাগীজদর কজরন না
জকাবভড 19 ওয়াজডের কমীরা সম্পূণে বদজনর েনয বপবপই/ গাঊন
পজর

সমস্ত COVIID 19 সজেহভােনজরাগী মাস্ক পজরন
মা ও নিোতক এক সাজে রাখা হয়
১০।

Newborn Care / নিোতজকর জসিা
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জকাবভড ১৯ অসুস্থ্য নিোতকজক জকাবভড ১৯ পজেটিভ মা ও
জকাবভড ১৯ অসুস্থ্য নিোতকজক সা ারন অসুস্থ্য মা ও
নিোতজকর কাে জেজক আলাদা রাখা উবচৎ
১১।

Family Planning/ পবরিার পবরকল্পনা জসিা

উপজেলা গুজলাজত COVIID 19 এিং নন-জকাবভড 19 সমস্ত
মবহলাজদর েনয পবরিার পবরকল্পনা জসিা সহেলভয
পবরিার পবরকল্পনা জসিা সহেলভয
প্রসি পরিবতে ফযাবমবল োবনং জসিা সহেলভয
উপজেলা গুজলাজত স্বাস্থ্য কমী গন প্রসি পরিবতে ফযাবমবল োবনং
জসিা প্রদান করজেন
১২।

Health Response to Gender Based Violence
নারীর প্রবত সবহংসতা জমাকাজিলায় স্বাস্থ্য জসিা প্রদান

COVIID

আক্রান্ত এিং আক্রান্ত নয় সকল নারীর প্রবত

সবহংসতা আক্রান্ত সকল
১৩।

VIA

জসিা জদয়া হজে

জরাগীরা বক সহজে VIA জসিা পাজে
জকাবভড ১৯ লক্ষণযুক্ত জরাগীরা VIA জসিা পাজেনা
১৪।

Others / অনযানয
স্বাস্থ্য জকজে COVIID মহামাবর উপকরন (message, poster,
billboard) জদয়া হজয়জে

COVIID মহামারবর চলাকালীন প্রসূবত স্বাস্থ্যজসিাগুবল পযেজিক্ষন
করার েনয জফাকাল িযবক্ত বচবিত করা হজয়জে

Number/ সংখযা

(virtually) জমাট কতেন নাসে ও বমডওয়াইফ অনলাইন এ

COVIID সম্পবকে ত জট্রবনং/ জকাজসে করজেন

জমাট কতেন নাসে ও বমডওয়াইফ এ COVIID সম্পবকে ত জকান
জট্রবনং/ প্রবশক্ষণ গ্রহণ কজরজেন
SNMP/DGNM 10

জমাট কতেন নাসে ও বমডওয়াইফ COVIID সম্পবকে ত বশক্ষনীয়
বভবডও জদজখজেন

গত কযাজলন্ডার মাজস জমাট ANC মাজয়র সংখযা
গত কযাজলন্ডার মাজস জমাট কতেন গভে িতীমাজক জমািাইল জফাজন
পরামশে জসিা জদয়া হজয়জে
গত কযাজলন্ডার মাজস জমাট নরমাল জডবলভাবর সংখযা কত
গত কযাজলন্ডার মাজস জমাট কতেন COVIID পবেটিভ মাজক
নরমাল জডবলভাবর করা হজয়জে
গত কযাজলন্ডার মাজস হাসপাতাল কতৃে পক্ষ জমাট কতগুজলা
PPH জকস বরজপাটে কজরজেন

গত কযাজলন্ডার মাজস হাসপাতাল কতৃে পক্ষ জমাট কতগুজলা

গুরুতর বপ্র- একলাম্পবসয়া / একলাম্পবসয়া বরজপাটে কজরজেন
গত বতন মাজস বপবপএইচ এিংএকলাম্পবসয়া বচবকৎসা করা জমাট
COVIID ইবতিাচক মাজয়র সংখযা

সজেহযুক্ত িা বনবিত COVIID বহসাজি বচবিত মাজয়র জমাট
সংখযা

গত কযাজলন্ডার মাজস সজেহেনক িা বনবিত COVIID- এ জমাট
মাতৃে মৃতুয ঘজটজে
১৫।

Availability of IPP materials for service providers
of ANC and Delivery room.

ANC and Delivery রুজম স্বাস্থ্যকমীজদর েনয পযোপ্ত
িাবক্তগত সুরক্ষা সামগ্রী আজে

No. of

Service

Providers
(SSN &

Midwives)
Gown-Reusable
Gown-Disposable
Mask
Gloves
SNMP/DGNM 11

Amount

currently

available
for use

Current

balance in

Upazila stock
register

Remarks

Goggles
Hand sanitizer
Shoe cover
জচকবলস্ট পূরণ কজর বনজচর ঠিকানায় কুবরয়ার করার েনয
অনুজরা

করা হল-

আফজরাো িানু

স্বাক্ষর
পযেজিক্ষণকারীর অবফসাজরর নামঃ

C/O মহাপবরচালক
নারসস াং ও রিডওয়াইফারর অরিেপ্তর
আই পি এইচ স্কুল র োড

পদবিঃ

মহোখোলী, ঢোকো-১২১২
01715202705/

01716016063
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