
ଆପଣ� ଘେର େକହ ିଅସସୁ� ଥ�ବା
ସମୟେର ଆବଶ�କ ପଦେ�ପ ଏବଂ
ସତକ�ତା

ଅଧ�କାଂଶ COVID19 େରାଗୀ�ଠାେର ଫ� �  ପରି କାଶ ଏବଂ ଜ�ର ର 
ଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ | ଯଦ ିଆପଣ� ପରିବାରର େକୗଣସ ିସଦସ��
ଠାେର ଏହ ିଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ, େସମାେନ COVID19 େରାଗେର 
ସଂକ� ମିତ େହାଇପାରନି� | ନକିଟସ� ସ�ାସ�� େକ��  ଅଥବା  ଆପଣ�ର ବ�କି�ଗତ ଡାକ�ର�ୁ ଜଣା��  କିମ�ା
011-23978046 କୁ କଲ କର��  | ଆପଣ�ର ଲ�ଣ ଉପେର ନଭି�ର କରି, େସମାେନ ଆପଣ�ୁ
ଘେର ରହବିାକୁ କହପିାରନି� କିମ�ା ଆପଣ�ୁ ଏକ ନ�ି�ଷ� ସରକାରୀ କିମ�ା ଘେରାଇ ଡାକ�ରଖାନା ବା ଏକ
ପରୀ�ା େକ�� କୁ ପଠାଇ ପାରନି� |

ଭଲ ଅବସ�ାେର ଥ�ବା ବ�କି�ମାେନ ସାଧାରଣତଃ ୩-୫ ଦନିେର ନେିଜ ଭଲ �ଅନି� | ଏହି
ସମୟ ମ�େର, େରାଗ ଲ�ଣ େଦଖାଇବା ବ� କରିବା ପେର ମ� େରାଗୀ ୧୪ ଦନି
ଘେର ରହବିା ଉଚ�ି | ଏହ ିଅବଧ� ମ�େର, େରାଗୀ�ର ଏପରି ଯ� ନଆି ଯିବା
ଦରକାର, େଯପରିକି ଏହ ିଭ� ତାଣରୁ ସଂକ�ମଣ ଘେର ଏବଂ ବାହାେର ନ �ଏ |

ପ�ଥେମ, େରାଗୀକୁ େଗାଟଏି ନ�ି�ଷ� େକାଠରୀେର କିମ�ା େକାଠରୀର ଏକ ଭାଗେର
ସୀମିତ ରଖ�ବା ଆବଶ�କ ଅେଟ | ପରବ��ୀ ସମୟେର ପରିବାର ର ଜେଣ ସଦସ��ୁ
େରାଗୀ�ର ସସୁ� େହବା ପଯ�ନ� ଯ� େନବା ପାଇଁ ନଯିକୁ�  କରିବା ଦରକାର | ଯଦି
ସ�ବ, ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�  ନେିଜ ଏକ ଉ� ବପିଦପ�ୂ� ବ�କି�  (ବୃ�, ବ�ତ େଛାଟ
କିମ�ା ପବୂ�ର�  େକୗଣସ ିେରାଗ ଗ�ସ�) େହବା ଉଚ�ି ନୁେହଁ  | ଏହ ିବ�କି�  େରାଗ ସମୟେର
େରାଗୀର ଅଧ�କାଂଶ ଯ� ପ�ଦାନ କରିେବ |

ମାସ� ବ�ବହାର ଉଭୟ େରାଗୀ ଏବଂ ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�� ପାଇଁ ଆବଶ�କ | ଯଦି
ସ�ବ, େରାଗୀ ସବୁେବେଳ N95 ମାସ� ବ�ବହାର କରିବା ଉଚ�ି | �ାନ ଦଅି��  େଯ
ମାସ�ଗଡ଼ୁକି ପନୁଃ ବ�ବହାରେଯାଗ� ନୁେହଁ ଏବଂ ପ�ତ ି୬-୮ ଘଣ�ାେର ମାସ� ବଦଳାଇବା
ଜର� ରୀ | ବ�ବହାର କରିଥ�ବା ମାସ� ଗଡୁକୁି ନଷି�ାସନ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଗାତେର
େପାତ ିଦଅି��  କିମ�ା ଜାଳି ଦଅି��  | ଯଦ ିଏହା ସ�ବ ନୁେହଁ, େରାଗୀ ପନୁଃ ବ�ବହାର
େଯାଗ� କପଡା ମାସ� ବ�ବହାର କରିପାରିେବ | ଯଦ ିଘର�  ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପେଡ
େତେବ ଯ�କାରୀ ପନୁଃ ବ�ବହାର େଯାଗ� କପଡା ମାସ� ବ�ବହାର କରିବା ଆବଶ�କ |
ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�  ମ� ଘର�  ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ େରାଗୀ� ଭଲ େହବା ପେର ୧୪ ଦନି
ପଯ��ନ� ସ�େରାଧ (କ� ାରଣି�ନ) ପାଳନ କରିବା ଉଚତି ।



େରାଗୀ ଅସସୁ� ଥ�ବା ସମୟେର (ଏବଂ ଲ�ଣ େଦଖାଇବା ବ� କରିବା ପେର ୧୪ ଦନି ପଯ��ନ�), ଘେର ପରିଦଶ�କ�ୁ ମେନାର�ନ
କର��  ନାହ� | େରାଗୀ� ସଂସ�ଶ�େର ଆସଥି�ବା ବଭି�ନ�  ପଷୃ� ଏବଂ କପଡ଼ାେର ଭ� ତାଣ ୁଥାଇପାେର େତଣ ୁଘରର ଅନ�
ସଦସ�ମାେନ ନଜିକୁ ଏହାଠାର�  ର�ା କରିବା ଉଚ�ି | େରାଗୀ ସହତି ଏକ ଶଯ�ା କିମ�ା ଅନ� େକୗଣସ ିବ�କି�ଗତ ଜିନଷି
(େଯପରିକି ଟ�� ବ��, ତଉଲ�ଆ, ଚାଦର, ବାସନ ଇତ�ାଦ)ି ଅଂଶୀଦାର କର��  ନାହ�  |

ଯଦ ିସ�ବ, େରାଗୀ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ବାଥର� �/େଶୗଚାଳୟ ର ବ�ବସ�ା କର��  | 
ଯଦ ିେଶୗଚାଳୟ ଅଂଶୀଦାର �ଏ, ନଶିି�ତ କର��  େଯ େରାଗୀ ବ�ବହାର କର� ଥ�ବା ଜିନଷି
ଗଡୁକି ପ�ତଦିନି ପରିମଳ/ଡ଼�ିଇନେଫକ� କରିବା ଆବଶ�କ| ପାଶ�ାତ� େଶୗଚାଳୟେର,
େଶୗଚାଳୟର ଢା�ୁଣୀକୁ ଫ�� କରିବା ପୂବ�ର�  ବ� ରଖ��  ଏବଂ ଟଏେଲ� ସ�ି େପାଛି
ଦଅି��  | ଭାରତୀୟ େଶୗଚାଳୟେର, େରାଗୀର ସଂସ�ଶ�େର ଆସଥି�ବା ପଷୃ� ଗଡୁକୁି (ମ�,
ଟ�ା�, ଇତ�ାଦ)ି େପାଛ ିଦୟି��  | ଏକ ମ� େର ସାବୁ� ପାଣ ିଏବଂ ଏକ ସ�� / କପଡା
ରଖ��  ଯାହା େରାଗୀ (କିମ�ା ଆବଶ�କ େହେଲ ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�) େଶୗଚାଳୟ
ବ�ବହାର କରିବା ସମୟେର ସ�ଶ� କର� ଥ�ବା ପଷୃ�କୁ େପାଛ ିେଦବା ପାଇଁ ସବୁଧିା େହବ |

େଶୗଚାଳୟ ସେମତ ଅନ�ାନ� ବାରମ�ାର ସ�ଶ� େହାଇଥ�ବା ପଷୃ�ଗଡୁକି (ଯଥା ଶଯ�ା େଫ��, େଟବୁ� ଇତ�ାଦ)ି ସାବୁ� ପାଣ ି/ ୧%
େସାଡୟି� ହାଇେପାେକ� ାରାଇ� ସଲୁ�ସ� (ଘେରାଇ ବି� � ୧:୧୦) ସହତି ସଫା ଏବଂ ଡ଼�ିଇନେଫକ� କର��  | ସାଧାରଣ
ଘେରାଇ ଡଟିରେଜଣ� ବ�ବହାର କରି େରାଗୀ  ଦ� ାରା ବ�ବ�ତ େପାଷାକ ଏବଂ ଅନ�ାନ� େବଡସ�ି ପଥୃକ ଭାବେର େଧାଇ ଦଅି��
|
ଅଧ�କ ସତକ� ରହବିାକୁ, ପଷୃ� ସଫା କରିବା ସମୟେର ଯ� େନଉ ଥ�ବା ବ�କି�
ଡ଼େିସ�ାେଯବଲ େଗ�ାଭ� ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ କିମ�ା ପଷୃ� ସଫା କରିବା ପବୂ�ର�  ଏବଂ
ପେର ସାବୁନ ପାଣେିର ମ� ହାତ େଧାଇ ପାରିେବ | ଯଦ ିେରାଗୀ ସ�ାଟ�େଫା� କିମ�ା
ଅନ�ାନ� ସ�ଶ� ଜନତି ଉପକରଣ ଅଂଶୀଦାର କରି ବ�ବହାର କରନି�, େତେବ ଏହାକୁ
ଜେଣ ବ�ବହାର କରି ସରିଲା ପେର  ସାନଟିାଇଜର (ଆଲେକାେହାଲ) ବ�ବହାର କରି
ଡ଼�ିଇନେଫକ� କର��  | ଘରର ସମେସ� େରାଗୀ ସହତି ସଧିାସଳଖ ଚମ� ସ�କ�ର�
ଦୂେରଇ ରହବିା ଉଚ�ି |ଯଦ ିେରାଗୀ ଦୁବ�ଳ କିମ�ା ଅତ�ଧ�କ ଅସସୁ� କାରଣର�  ଶାରୀରିକ
େଯାଗାେଯାଗ ଆବଶ�କ କରନି�, ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�  େରାଗୀ�ର ଶାରୀରିକ
ଆବଶ�କତା ପବୂ�ର�  ଏବଂ ପେର ସାବୁ�  ଓ ପାଣେିର ନଜିକୁ

ସଫା କରିବା ଉଚ�ି | ଗହୃପାଳିତ ପଶମୁାେନ ଏହ ିଭ� ତାଣେୁର ସଂକ� ମିତ େହବାର େକୗଣସ ିପ�ମାଣ ନାହ� | ତଥାପି ଘରର ସଦସ�
ମାେନ ସ�ଶ� କର� ଥ�ବା ପଶ ୁମାନ�ଠାର�  େରାଗୀକୁ ଦୁେରଇ ରଖ�ବା ଉଚତି କାରଣ ପଶ ୁମାନ� େଲାମ ଓ ଚମ� ଦ� ାରା ମ� ଏହି
ଭ� ତାଣ ୁସ�ାନାନ�ରିତ େହାଇ ପାେର | 

ଘରର ଅନ� ସଦସ�ମାେନ ସ�େରାଧ (କ� ାରଣି�ନ) େହାଇ ଯଥାସ�ବ ଘେର ରହବିା ଉଚତି
(https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf) | ଗତ ୧୪ ଦନି ମ�େର େରାଗୀ
ସହତି ଘନଷି� ସ�କ� ଥ�ବା େଲାକ�ୁ ସ�େରାଧ (କ� ାରଣି�ନ) େହାଇ ଘେର ରହବିା ପାଇଁ ପରାମଶ� େଦବା ଉଚତି |

ଏହା ବ�ତୀତ,  େସମାନ� ସହ େଫାନେର କିମ�ା ୨ ମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ� ଅନ� େକୗଣସ ିଉପାୟେର କଥାବା��ା କରି
ପାରିେବ | େରାଗୀ (ଓ ଯ� େନଉଥ�ବା ବ�କି�) � ପାଇଁ େଯମିତ ିଯେଥଷ� ସଷୁମ ଖାଦ�, ପାନୟି ଏବଂ ଏକ ସସୁ� ପରିେବଶ ର
ସବୁଧିା େହାଇପାରିବ ପରିବାରର ଅନ� ସଦସ� ସବୁ ତା' ଉପେର �ାନ େଦବା ଜର� ରୀ ଅେଟ |

ବ�ିାନଭ��ିକ ସଠିକତା ପାଇଁ ପ�େତ�କ ପ�ୟାସ କରାଯାଇଛ;ି ଯଦ ିଆପଣ�ୁ େକୗଣସ ିଭ� ଲ ତଥ� ମିେଳ, ଦୟାକରି indscicov@gmail.com େର ଏହି
ବଷିୟେର ଆମକୁ ସୂଚତି କରା�� ।


