
িশেরানাম: খাবার স েক 
েয়াজনীয় তথ  

ভূিমকা

আপিন িক খাবােরর মাধ েম কেরানা ভাইরাস ছড়ােনা িনেয় 
িচি ত ? বাজার ফরত সবিজর  প ােকট িনেয় িক করা 
উিচত ভাবেছন? এই মহামারীর সময় কী কী খাওয়া উিচত 
ও উিচত না, তার উ র খুজঁেছন ? আপনার িকছু ে র 
উ র এইখােন রইেলা!

মূল িবষয়

েতই সুখবর, মািকন যু রা  এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর খাদ  দ র জািনেয়েছ খাবার বা 
খাবােরর প ােকেটর মাধ েম কেরানা ভাইরাস ছড়ােনার কােনা মাণ এখেনা পাওয়া যায় িন। 
তাও বািড়েত িক িক সাবধানতা অবল ন করা যায়, দেখ নওয়া যাক। থমত, কেরানা 
ভাইরাস ৬৫ িডি  সলিসয়াস তাপমা ার ওপের বেঁচ থাকেত পাের না, তাই, রা া করার 
সময় খাবাের ভাইরাস থাকেলও তা মের  যােব। তাই কােনা খাদ েব  কেরানা ভাইরাস 
থাকেলও, তা রা া কের খেল আপিন কেরানা ভাইরাস ারা আ া  হেবন না । আমরা 
এখেনা জািন না তাজা ফলমলূ আর শাকসবিজ র ওপর 
ভাইরাস  কত ন বাঁচেত পাের । তাই রা া না করা খাবার 
না খাওয়াই ভােলা |

তাই কােনা খাদ েব  কেরানা ভাইরাস থাকেলও, তা খেল 
আপিন কেরানা আ া  হেবন না।কেরানা ভাইরাস ছড়ায় 
হােতর ও তা মখু চােখ ছায়ার মাধ েম।অতএব ঝঁুিক থাকেছ 
রা া করার, প ােকট খালার এবং খাবার বাড়ার সময়।  
এে ে  কী কী সাবধানতা অবল ন করা েয়াজন , দেখ 
নওয়া যাক।

বাজার থেক সবিজ আনার পের:

বাজােরর প ােকট বা িযিন বাজার থেক ঘুের এেলন, তাঁর 
মাধ েম ভাইরাস ছড়ােত পাের। কেরানা ভাইরাস কাডেবাডএ 
একিদন এবং নেলস ি লএ িতন িদন অবিধ বেঁচ 
থাকেত পাের। কােনা খাদ ব  বা অন  িকছুর ওপর 
কেরানা ভাইরাস বােড় না বা বংশবিৃ  কের না। দরজার 
কােছ কােনা এক  িনিদ  জায়গায় খাবােরর প ােকট খুেল 
বার ক ন।

চাল, ডাল, আটা, পাউ  এমনিক িব ু ট এর ে ও 
প ােকট কৗেটা ত ঢেল নওয়া সবেচেয় িনরাপদ। বািড়র 



অন  কাউেক বলনু, হাত ধুেয় এই কৗেটা  আপনার জন
খুেল িদেত, আপিন কৗেটা   ছাঁেবন না । ঢালা হেয় গেল 
প ােকট িল বািড়র বাইের এক  িনিদ  ডা  িবন এ 
ফেল িদন। অবশ ই এর পের মেন কের সাবান িদেয়  হাত 
ধােবন। জলেরাধী প ােকট, যমন দেুধর প ােকট ইত ািদ, 
সাবান জল িদেয় ধুেয় িনেত পােরন। 

এই সতকতা িল মলূত হাত ও েশর মাধ েম কেরানা 
ছড়ােনার িব ে । মেন রাখেবন কােনা খাবার খাওয়ার
মধ  িদেয় কেরানা ছড়ায় না।

িনরাপদ খাবার

কেরানার ে  সম  রকম খাবারই সমান িনরাপদ।
সবিজ আনার পর তা ধুেয় নেবন। মাছ মাংস ইত ািদ 
আিমষ (রা া কের) খাওয়া স ূণ িনরাপদ। এই সময়
া কর খাবার খাওয়া অত  জ ির।

িতেবশীর দওয়া বা বাইের থেক অডার করা খাবার কভােব রা া করা হেল অবশ ই 
িনরাপদ। ধু কৗেটা বা প ােকিজং হাত িদেয় ধরার ে  বাজার থেক আনা প ােকেটর মতই 
সাবধানতা অবল ন ক ন।

জলখাবার খাবার সময়:

বাইের থেক আনা বা ঘের বানােনা িব ু ট বা চানাচুর ভৃিত 
খাবার সময়, হাত  ধুেয় কৗেটা থেক বর ক ন।  বািড়র 
কউ অসু  হেল তার ে  িব ু ট বা অন  খাবার বর কের 
তােক এক  েট কের দওয়া য়। তার খাওয়া হেল, 
ট ও হাত ভােলা কের ধুেয় িনন। এবং অবশ ই, মেুখ 
দওয়া হাত আবার না ধুেয় কৗেটা ত দেবন না !

রা ার িত:

থেমই হাত ভােলা কের সাবান িদেয় ধুেয় িনন। ভােলা কের রা া করা হেল, কােনা 
ভাইরাস  থাকেলও বেঁচ থাকেত পারেব না। অবশ  রা া করার আেগ ছুির এবং রা ার সম  
বাসন সাবান িদেয় ধুেয় নওয়াই ভােলা। সম  শাকসবিজও জল িদেয় ভােলা কের ধুেয় িনন । 
ব াস ! আপিন রা ার জন  তরী!

রা ার সময়:

যিদ আপনার র, সিদ, কািশ হেয় থােক অন  কাউেক রা ার দািয়  ছেড় িদন, আপিন দরূ 
থেক ত াবধান করেত পােরন। যিদ কউ বাইের থেক এেস হাত না ধুেয় াভ বা বাসন 
কাসন ছঁুেয় থােক, রা ার আেগ তা ভােলামত সাবান জল িদেয় ধুেয় িনন।রা ার সময় 
রাজকার মত  হাত ধুেত থা ন। ধু রা ার সময় মেুখ বা অন  কাথাও হাত না দওয়ার 
িদেক খয়াল রাখুন।

মেন ক ন হােত ল া বাটা লাগােনা আেছ!



জল খাওয়া িক িনরাপদ ?

এখেনা পয  জেলর মাধ েম কেরানা ভাইরাস ছড়ােনার 
কােনা খবর পাওয়া যায় িন। তবওু, খাবার জল ঢেক 
রাখা ভােলা। জল ঢালার সময় জেল আঙুল না ছাঁয়ার 
িদেক নজর রাখুন।

খাবার সময়:

খাবােরর আেগ অবশ ই  সাবান িদেয় ভােলা কের হাত ধুেয় 
নওয়া উিচত। কােনা একজেনর  বািক সকলেক খাবার 
বেড় দওয়াই  সবেচেয় িনরাপদ। খাবার সময় খুব কাছাকািছ 
বেস না খাওয়াই ভােলা। বািড়র কউ অসু  হেল তােক আলাদা 
খেত িদন, এবং খাবার পর তার ট সাবান িদেয় ভােলা কের 
ধুেয় রাখুন।

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ  চ া করা হেয়েছ; ভুল র স ান পেল 
অনু হ কের িন িলিখত কানায় জানানঃ  indscicov@gmail.com.


