
ખોરાક િવશે  ણવા  ુ ંબ ું
તાવના

તમે કદાચ િવચારતા હશો ક  ુ ંખોરાક  ારા COVID 19 
ફલાઈ શક?  ુ ંતમે  ણો છો ક ક રયાણાના  લા ટક પેક સ 
સાથે  ુ ંકર ુ?ં  ુ ંતમે િવચારો છો ક હાલની પ ર થતી મા ં
કંઈ પણ ખા ુ ંયો ય હશે? જો તમને આ અને આવા બી  
ઘણા  ો થતા હોય તો તેમના જવાબ તમને અહ  મળશે.

સારા સમાચાર એ છે ક  એુસએ અને  રુોિપયન  િુનયન ખા  િવશેષ ોના અભ ાય  જુબ 
હ   ધુી એવા કોઈ  રુાવા મ યા નથી ક COVID 19 ખોરાક  ારા ક ખોરાકના પેક સથી  
ફલાય છે. તેમ છતા,ં ચાલો જોઈએ ક આપણે આપણા ઘરોમા ંખોરાક લેતી વખતે કવી ર તે 
સલામત રહ  શક એ. સૌથી પહલા  ણવા  વી વાત એ છે ક કોરોના વાઇરસ આશર 65 
ડ ી સે સયસ કરતા વધાર તાપમાન પર  િવત રહ  શકતો નથી. એટલે ખોરાક ને 
રાધંવાથી તેમા ંજો કોઈ વાઇરસ હોય તો પણ તે ન ટ થઇ  ય છે. આમ તમે કોઈપણ 
રાધંેલો ખોરાક ખાવાથી COVID 19 ના િશકાર થશો નહ .  હ   ધુી આપણને એ વાતની 
ખાસ  ણકાર  નથી ક વાઇરસ તા  ફાળો ક શાકભા  પર કટલા સમય  ધુી  િવત રહ છે. 
એટલે બને  યા ં ધુી આપણે કાચો ખોરાક ખાવા ુ ંટાળ યે તો 
વધાર સા ું.  બી ુ  ં જોખમ બહારના ખોરાક ક પેક સ પર જો 
વાઇરસ હોય તો તે આપણા હાથ પર, અને જો હાથ ચહરાને 
અડ તો ચહરા પર લાગવા ુ ંછે. ચાલો, આ  ુ ાને આપણે જરા 
િવ તારથી જોઈએ.

બહારથી સામાન લાવતી વખતે

તમે કદાચ િવચારતા હશો ક બહારથી સામાન લાવનાર  ય ત 
ક પછ  ક રયાણાના પેક સ  ારા વાઇરસ ઘરમા ંઆવી શક. 
આપણે  ણીએ છ એ ક વાઇરસ  ઠૂા ંપર  1  દવસ અને 
ટ લ ક  લા ટક પર 3  દવસ  ધુી  િવત રહ છે, પણ તે 
કોઈપણ ખા  પદાથ ક બી  કોઈ સપાટ  પર વધી શકતો 
નથી. બહારથી ઘર મા ંસામાન લાવવા માટ યો ય પ િત 
છે ક ઘરના દરવા  પાસેજ એક જ યા િનયત કરવી અને 
બહારથી આવનાર તમામ સામાનને આ એક જ જ યાએ  
ખોલવો.

સીલબધં પેકટમા ંઆવનાર  વ ઓુ  વી ક દાળ, ચોખા, 
ઘ નો ક અ ય લોટ,  ેડ ક  બ કટ વગેર માટ સૌથી 
રુ ત ઉપાય છે ક તેમને સીધા ડ બા ક બરણીમા ંખોલવા. ઘરની અ ય કોઈ  ય તને આ 



ડ બો  યવ થત હાથ ધોયા પછ  ખોલવા કહો અને તમે 
ડ બાને અડ ા વગર સામાન સીધો તેમા ંખાલી કરો. ખાલી 
પેકટને ઘરની બહાર રાખેલ કચરાપેટ મા ંનાખો  અને 
તમારા  હાથને સા થુી  વ છ ર તે ધોઈ નાખો .  ૂધની 
થેલી  વા વોટર  ફુ પેકટને તમે સીધા થોડા સા  ુવાળા 
પાણી વડ ધોઈ શકો છો.  યાન રાખો ક આ સાવધાની એ 
મા  એટલા માટ જ છે ક જો  કદાચ કોઈ વાઇરસથી  ુ િષત 
પેકટ ક પદાથ આ યો હોય તો તેમાથંી વાઇરસને તમારા 
હાથ  ારા ચહરા  ધુી પહ ચતો અટકાવી શકાય. સાવધાની 
અને  વ છતા  વૂક રાધંેલા ખા  પદાથ   બલ ુલ  રુ ત 
છે અને તમે તેને કોઈ પણ ડર વગર આરોગી શકો છો.

કવા ખા  પદાથ   રુ ત કહવાય?

યા ં ધુી કારોના વાઇરસ નો   છે, બધા  કારના ખા  પદાથ   રુ ત છે. જોક આપણે  
આપણી શાકભા  અને ફળોને િનયિમત ર તે ધોઈ ને જ વાપરવાની પ િત ચા  ુરાખવી 
જોઈએ, માસંાહાર  ખોરાક પણ  રુ ત છે જો એ  ણૂ પણે રંધાયેલો હોય.  યાન રાખો ક તમે 
શ  એટલો પૌ ટ ક ખોરાક આરોગો.

આડોશ પાડોશ થી આવેલા ક પછ  બહારથી મગંાવેલા ખા  
પદાથ  પણ  રુ ત ગણી શકાય જો તે આરો ય દ ર તે 
રંધાયેલા હોય. કોઈ પણ બહારની વ ઓુ ઘરમા ંલાવવા 
માટની યો ય કાળ  અહ  પણ રાખવી.

ના તો કરતી વખતે

જો તમને  ખૂ લાગી હોય અને બરણીમાથંી  બ કટ ક પછ  
કોઈ  કૂો ના તો લેવો હોય તો જ ર લઇ શકો, પણ  યવ થત 
ર તે હાથ ધોયા પછ જ. જો ઘરમા ંકોઈ  ય ત બીમાર હોય તો 
સા ું રહશે ક તેઓ ડ બા ક બરણીઓને ના અડ. તેના બદલે 
તમે તેમને અલગ ડ શમા ંના તો કાઢ ને આપો અને ના તો 
પ યા બાદ ડ શ અને તમારા હાથ, બનંે ચો ખી ર તે ધોઈ નાખો. 
યાન રાખો ક એકવાર મોઢામા ં ુ ા પછ  તમારો હાથ પાછો ડ બામા ંના  ય.

રસોઈની તૈયાર  કરતી વખતે

સૌથી પહલા હાથ  વ છ ર તે ધોઈ નાખો. જો તમે બનાવવા માગંતા બધા પદાથ   રુ  ર તે 
રંધાવાના હોય તો તેમા ંકોઈ વાઇરસ ટક  શકશે ન હ. પરં  ુએ જ ર  છે ક રાધંવાના વાસણો, 
સમારવાના ક ચોળવન સાધનો, છર  વગેર સા થુી સરખી ર તે ધોવાયા હોય. તમામ ફાળો 
અને શાકભા ને એક વાર ચો ખા પાણીથી ધોઈ ને જ વાપરવા જોઈએ.



રસોઈ કરતી વખતે

સૌ થમ,  યાન રાખો ક તમને જો  નૂા કોઈ પણ લ ણો 
(શરદ , ખાસંી, તાવ વગેર) હોય તો તમે રસોઈ કરવા ુ ંટાળો 
અને  ુ ુ ંબની બી  કોઈ  ય તને રસોઈ કરવા દો. જ ર  
લાગે તો તમે  ૂરથી સલાહ  ચૂન આપી શકો છો. જો તમને 
લાગે ક બહારથી આવેલ કોઈ  ય તએ હાથ ધોયા વગર 
રસોડામા ં વેશ કય  છે, તો તમે પહલા રસોઈના વાસણો 
અને સગડ ને સા નુા પાણીથી  સાફ કર  નાખો. બાક ની 
રસોઈ તમે પોતાના હાથ  યવ થત ર તે ધોયા પછ  સામા ય ર તે કર  શકો છો. મા  યાદ 
રાખો ક આ દર યાન હાથ તમારા ચહરા ક  ખ, નાક, કાન ને ના અડ. એમ િવચારો ક તમે 
લીલા મરચા ંહમણા જ સમાયા છે!

ુ ંપાણી પી ુ ં રુ ત છે?

હાલમા ંએવા કોઈ  રુાવા નથી મ યા ક COVID 19 પીવાના પાણીથી ફલાય છે. તેમ છતા ં
થોડ  કાળ  રાખવી યો ય ગણાશે,  મક પીવા ુ ંપાણી હમંેશા ઢાકં ને રાખે ુ ંહોય, પાણી 
લેતી વખતે તમાર   ગળ ઓ પાણીમા ંન અડ, વગેર.

જમતી વખતે

જમતા પહલા હાથ  વ છ ર તે ધોવા ુ ં યાન બધાએ રાખ ુ ંજ ર  છે. એ સા ું ગણાશે ક કોઈ 
એક જ  ય ત બધાને પીરસે અને બધા જમતી વખતે બ ુ ન ક ન ક ના બેસે. જો ઘરમા ં
કોઈ બીમાર હોય તો તેમને અલગથી પીરસો અને તેમના વાસણો પણ સરખી ર તે સા થુી 
સાફ કરો.

અહ  આપેલી મા હતી વૈ ાિનક  ુ ોથી અને ચોકસાઈથી  તુ કરવાની કોિશશ કરવામા ં
આવી છે. વાચંકોને મા હતી મા ંકોઈ  ુ ટ અથવા  લૂ જણાય તો અમને ઇમેઇલ  
indscicov@gmail.com  કરવા  િવનતંી.  ધ યવાદ.


