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Data Quality Management েলেভল অনু যায়ী PPE-র ে�িণিবনয্াস এবং েসই অনু য ায়ী PPE সং�হ, সংর�ন এবং িবতরন
WHO গ াইডলাইন অনুযায়ী DGHS COVID 19 Response এর জনয্ PPE-র Coverall এব ং Gown েক সুর�ার িভিত্তেত
০৪ িট (চার িট) L e ve l এ ভাগ কের েছ ।
L evel (েলেভল)
Level - 1
Level - 2
Level -3
Level - 4

Ca te g o ry (ক�াটাগির)
Minimal Protection (যত্সামান� সুর�া)
Low Protection (কম সুর�া)
Moderate Protection (মাঝাির সুর�া)
High Protection (উ� সুর�া)

অথর্ াৎ, সুর�ার িভিত্তেত েলেভল অনুযায়ী ব য্বহারকারী PPE ব য্বহার করেবন। উপেরা� েটিবল অনুযায়ী এখন েথেক
COVID 19 COMMODITY ENTRY FORM এ িন ে�া� আইেটম গ িল অ�ভুর্ � কর া হেয় েছ ;

32
33
34
35
17
18
19
20

SL No

SL No

Product Code

Coverall
PPE Coverall for Level - 1
PPE Coverall for Level - 2
PPE Coverall for Level - 3
PPE Coverall for Level - 4

Product Code

Gown
Gown for Level - 1
Gown for Level - 2
Gown for Level - 3
Gown for Level - 4

COVID094
COVID095
COVID096
COVID097
COVID052
COVID091
COVID092
COVID093

তাই উপেরা� েলেভল অনুযায়ী, এখন েথেক coverall এবং Gown সকল ফ�ািসিল�টেক �হন,
সংর�ন ও িবতরন করেত হেব।
পূববত�
�
�েক থাকা PPE �িলেক ( বত�মান িসিরয়াল ৩৬ েথেক ৪২) PPE-র ধরন এবং ব�বহার
উপেযািগতা বুেঝ েলেভল অনুযায়ী সম�য় (Adjustment) করবার অনুেরাধ করা হল। এখন েথেক
েলেভল ছাড়া পূববত�
�
PPE েত েকান �কার িরিসভ করা যাে ব না। শধুম া� পূে বর্র PPE হে ত �ক থাকা

সাে পে � ইসুয্ করা যাে ব।
Gown েক েলেভল অনুযায়ী ৪ ধরেনর ভাগ করা হেয়েছ এবং পূেবর� Gown েক Gown for
Level - 1 নামকরন করা হেয়েছ।
এবং িনে�া� মা� এর নামকরেণ পিরবত�ন আনা হল;
পূেবর� নাম
COVID008: N-95/Equivalent Masks (KN95/FFP2)
COVID077: Respirator FFP2 /FFP3

বত�মান নাম
COVID008: KN-95 or Equivalent
COVID077: N-95/FFP2/FFP3

