
আেপানাৰ ওচৰপাজেৰ থকা 
পৃ েবাৰ কেনৈক চাফিচ ণৈক 
ৰািখব?

িযেকােনা ৰাগৰ িব াৰ িনয় ণ কিৰবৈল, ব ি গত পিৰ াৰ
পিৰ তাৰ লগেত আপিুন িনজৰ পিৰেবশৰ পিৰ াৰ
পিৰ তাৰ ওপৰেতা ৰু  িদয়া উিচত, আৰু  ক'িভড১৯ ও 
ইয়াৰ ব িত ম নহয়। কৰ'ণা  ভাইৰাছ িবিভ   পৃ ত  ব  
সময়ৈলেক বিত থািকব পােৰ।এইেবাৰৰ পৰা যােত এই ভাইৰাছ 
িবয়িপব নাৱােৰ, তাৰ বােব আিম সাৱধানতা অৱল ন কৰা 
উিচত।আপিুন বাধহয় িচ া কিৰেছ  এই ভাইৰাছ ন  কিৰবৈল 
কানেবাৰ পৃ  পিৰ াৰ কৰা দৰকাৰ, আৰু িকমান পিৰমাণৰ 

পিৰ াৰক আৰু বীজাণুনাশক েয়াগ কৰা উিচত? ইয়াত এই 
স েক কতেবাৰ পৰামশ িদয়া হেছ:

আিম ঠাইসমূহ আৰু ব ৰ উপিৰভাগ িকয় পিৰ াৰ কিৰ ৰািখব লােগ?
কােনা অপিৰ াৰ ব ৰ উপিৰভাগ শ কৰাৰ জিৰয়েত ভাইৰাছ আমাৰ হাতৈল িবয়িপব পােৰ আৰ ু
সই হােতেৰ আিম যিদ নাক, মখু আিদ শ কেৰা, তিতয়া ভাইৰােছ আমাক সং িমত কিৰব 
পােৰ। এেনধৰণৰ ভাইৰাছৰ সং মণৰ পৰা হাত সািৰবৈল বয়ব ৰ উপিৰভাগ িনয়িমত ভােব 
পিৰ াৰ কিৰ ৰািখব লােগ। সঘনাই সং শৈল অহা ঠাইসমহূ পিৰ াৰ কিৰ ৰখাত িবেশষ ৰু  িদয়া 
উিচত। সাৱধানতা অৱল ন কৰাৰ অেথ এেনধৰণৰ পৃ সমহূ সং শ কৰাৰ পৰা সদ হেত িনজেক 
িবৰত ৰািখব লােগ। িবেশষৈক সই পৃ সমহূ শ কৰা হাতেৰ মখু, নাক আিদ শ  কিৰব 
নালােগ। আিম সদায় হাত দখুন চােবাৰেবান আৰ ুপানীৰ সহায়ত পিৰ াৰৈক ধাৱা উিচত।

িবিভ  ভাইৰােছ িনজৰ মতা অনযুায়ী কাষৰ বািহৰত িভন িভন 
সময়ৈল জীয়াই থািকব পােৰ
কােনাধৰণৰ ভাইৰােছ জীৱ  কাষৰ বািহৰত বংশবিৃ  কিৰব 
নাৱােৰ। িবিভ  ভাইৰােছ িনজৰ মতা অনযুায়ী কাষৰ বািহৰত 
িভন িভন সময়ৈল জীয়াই থািকব পােৰ | SARSCoV2 (আৰ ু
ইয়াৰ সমেগা ীয় ক'ৰ'না ভাইৰাছ SARSCoV1) সাধাৰণেত 
াকৃিতকভােৱ  অন  ভাইৰাছৰ তুলনাত কম সময়ৰ িভতৰেত ংস 
হ যায় | িবিভ  অধ য়নৰ পৰা পাৱা গেছ য এই কৰ'ণা 
ভাইৰাছেবাৰ ক ন পৃ , যেন াি ক আৰ ুিন লংক তীখাত অন  
িছ যু  পৃ , যেন কাগজ অথবা কাডব'ডতৈক িকছু বিছ সময়ৰ 
বােব সি য় হ থােক |

চাফ িচ ণ কৰা  আৰু  বীজাণুমু  কৰা এেকই নিক ?
চাফ িচ ণ কৰােটােৱ সাধাৰণেত ধূিল, ময়লা আৰ ু অ ি েবাৰক  আঁতেৰাৱােটা বজুায়। এেনধৰণৰ 
পিৰ াৰকৰণত চুক কাণেবাৰৰ ধূিল  আঁতেৰাৱাৰ পৰা আৰ  কিৰ পা েবাৰ  মচাৈলেক  অ ভু  
হ’ব পােৰ।



চােবান িডটাৰেজ  নামৰ এিবধ ৰাসায়িনক ব ৰ অ গত । আন সাধাৰণ ঘৰৱুা িডটাৰেজ ৰ িভতৰত  
পিৰ াৰক, যেন কােপাৰ আৰ ুবাচন ধাৱা চােবান অন তম। িডটাৰেজ ত সি য় ৰাসায়িনকৰ দটুা অংশ 
থােক : জলাকষ   আৰ ুজলিবকষ  অথবা  তেলতীয়া অংশ। এই জলিবকষ   অংশেটােৱ পিৰ াৰ 
কিৰবলগীয়া পৃ ৰ তেলতীয়া আৰ ু হজাতীয় পদাথৰ সেত লগ লােগ। জলাকষ  অংশেটােৱ পানীৰ সেত 
লগ লােগ যােত িডটাৰেজ ৰ লগত  লািগ থকা তেলতীয়া ধূিলেবাৰ চাব পৰা যায়।

সাধাৰণেত বে িৰয়া আৰ ুভাইৰাছৰ দেৰ বীজাণুসমহূ ংস কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰা   ি য়ােটােৱই হেছ 
বীজাণুমু কৰণ। বীজাণুমু কৰণ সাধাৰণেত িচিকৎসালয় আৰ ু আন সঘনাই ব ৱ ত ঠাই, যেন ানাগাৰ, 
শৗচাগাৰ আিদত অিতশয় জৰৰুী।কাৰণ তেন ঠাইত বীজাণুৰ বাহক সমহূ থকাৰ স াৱনা বিছ । আিম 
সাধাৰণেত পাৱা কইিবধমান বীজাণুনাশক হেছ ঘৰৱুাভােৱ ব ৱ ত ি িছং পাউদাৰ, আইছ' পাইল 
এলকহল আৰ ু হাই ' জন পৰ াইড।

কৰ'ণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰ া পাবৈল পিৰ তা জৰুৰী ন বীজাণুনাশক েয়াগ? 
কৰ'ণা ভাইৰাছৰ বািহৰৰ আৱৰণেটাও িডটাৰেজ ৰ দেৰই এিবধ জলাকষ  আৰ ুএিবধ জলিবকষ  মৗলেৰ 
গ ত। িডটাৰেজ  (চােবান) ৰ মৗলেবােৰ কৰ'ণা ভাইৰাছৰ বিহ:পৃ ত থকা এেকধম  মৗলেৰ সেত 
ি য়া কিৰ ভাইৰাছেটাৰ সুগ ত আৱৰণখন ন  কিৰ ইয়াক ংস কেৰ। 

কৰ'ণা ভাইৰাছক ংস কৰাৰ আটাইতৈক ফল সূ উপায় হেছ িডটাৰেজ  (চােবান) আৰ ুপানীৰ 
েয়াগ। িযেকােনা পৃ , চােবান অথবা িডটাৰেজ ৰ সং শৈল আিহেল কৰ'ণা ভাইৰাছ ংস হয়; লগেত 
পানীেয় বাকী থকা ভাইৰাছৰ কিণকােবােৰা ধুই িনেয়। গিতেক কৰ'ণা ভাইৰাছৰ ত িযেকােনা পৃ  
যিতয়া চােবােনৰ ধাৱা হয়, তিতয়া পিৰ তা লাভ কৰাৰ লগেত সং মেণা ৰাধ কিৰব পৰা যায়।

বীজাণুনাশক অথবা সং মণ িতেৰাধকসমহূ সাধাৰণেত কােনা লেতৰা পৃ  চাফ কিৰবৈল ব ৱহাৰ কৰাৰ 
সলিন পিৰ াৰ পৃ তেহ েয়াগ কৰা হয়। িযেকােনা পৃ  পিৰ াৰ যন ( তেলতীয়া নাইবা ধূিলযু  হ 
নথকা) দিখেল বীজাণুনাশক ব ৱহাৰ কিৰব পৰা যায়। ানাগাৰৰ দেৰ সামিূহক ঠাইেবাৰত এই সং মণ 
িতেৰাধকসমহূ েয়াগ কৰােটা অত  েয়াজনীয়, িকয়েনা অন  ৰাগ সৃি কাৰী বীজাণু নাশ কিৰবৈলও 
ইহঁত ফল সূ বিুলব পািৰ। ঘৰত সাধাৰণেত ব ৱহাৰ কৰা ী   আৰ ুআইছ’ পাইল এলকহ’লৰ দেৰ 
িকছুসংখ ক বীজাণুনাশক কৰ'ণানা ভাইৰাছ ংস কৰাত সফল বিুল জনা গেছ, এইে ত এই দেুয়ািবধৰ 
বািহেৰ অন  বীজাণুনাশকৰ িবষেয় তথ  জনা হাৱা নাই।

কেনধৰণৰ  / ান / সাম ী  পিৰ াৰ আৰু বীজাণুমু  কৰা উিচত?
পান থেম, সঘেন ব ৱহাৰ হাৱা ঘৰৰ িভতৰৰ আৰ ুলগেত ঘৰৰ বািহৰৰ 
অন  ানসমহূ িচনা  কিৰ উিলয়াব লােগ।

ঘৰৰ িভতৰৰ উদাহৰণ :
•দৱুাৰ আৰু িখিৰিক খােলাঁেত আৰু ব  কেৰাঁেত ব ৱহাৰ কৰা নাল ( হে ল) আৰু 
শলখাসমূহ।

•কিলংেবল আৰু লাইট লাবৈল ব ৱহাৰ কৰা চুইছ।
•ৰা িনশালত ব ৱহাৰ কৰা মজ /  / পানীৰ নল, গছ বা তলৰ 'ভ।
•গা ধাৱা ঘৰ আৰু শৗচাগাৰত থকা  পানীৰ নল, বিচন, াচৰ নাল, কম'ড/ 
টইেলটত বহা ান, কােপাৰ  আৰু অন ান  সাম ী থ’বৈল ব ৱহাৰ কৰা দ  বা 
মািৰ,  হাঁেকাটা ( ক), দৱুাৰৰ নাল আৰু শলখা বা িখিলসমূহ।

• মজৰ উপিৰভাগ, চ'ফা বা বিহবৈল ব ৱহাৰ কৰা আসন, িৰম'ট ক 'ল।
• টিলেফান (ম'বাইল, ল লাইন), লপটপ, টবেলট, কি উটাৰৰ মাউচ।
 
ঘৰৰ বািহৰত বমাৰ িবয়েপাৱা িকছুমান কাৰকৰ উদাহৰণ:
•খটখ ৰ কাষত থকা বৰা বা শলা আৰু গটৰ হে ল বা িছটিকিন শ কিৰেল।
•দমকল আৰু পানীৰ নল শ কিৰেল।  
• ানাগাৰৰ পানীৰ নল, পানী অহা পাইপ,  দৱুাৰ দাং, লাইটৰ ছুইছ শ কিৰেল।  
• শৗচালয়ৰ ( মুদৰ াছ হে ল) নল, পানীৰ পা  , শৗচালয়ৰ আসন আৰু আৱৰণ, 
দৱুাৰৰ িখিল অথবা লাইটৰ চুইছ শ কিৰেল।  



কানিবধ বীজাণুনাশক "কৰ'ণা ভাইৰাছ" ৰ িবৰুে  বিছ 
ভাৱশালী?

কৰ'ণা ভাইৰাছ নাশ কিৰব পৰা সহেজ উপল  আৰ ুঅিধক 
ভাৱশালী ৰাসায়িনক ব  হেছ িডটাৰেজ েবাৰ যেন গা ধাৱা 
চােবান, কােপাৰেধাৱা চােবান, বাচন ধাৱা চােবান। 
আন িকছুমান বীজাণুনাশক িযেবাৰত ীছ নাইবা আইছ' পাইল 
এলক'হল (নাইবা হাই ' জন হাই ’ জন পৰ াইড) আিদ ৰাসায়িনক 
ব  থােক তেনেবাৰ ব  কৰ'না ভাইৰাছৰ িবৰেু  ভাবৱশালী হ'ব 
পােৰ, িক  আিম ইয়াৰ বািহেৰ আন বীজাণুনাশকেবাৰৰ সামথৰ িবষেয় 
নাজােনা। সাধাৰণেত কােনা ানত বীজাণুনাশক েয়াগ কিৰ এটা 
িনিদ  সময়ৰ বােব থািকবৈল িদব লােগ যােত ই ভাইৰাছেটা ধংস 
কিৰব পােৰ ।
যিদ ঘৰত সৰ ুল'ৰা ছাৱালী বা পাহনীয়া জীৱজ  থােক, তে   
িসহঁতক বা আন লাকক বীজাণুনাশক েয়াগ কৰাৰ সময়ত আৰ ু
সাম ীেবাৰ কাই গা  নােহাৱা হাৱাৈলেক আঁতৰাই ৰািখব লােগ। 
 
ঘৰেত উপল  ১ % ীছ ৱ অথবা ি িছং পাউদাৰ পৃ েবাৰত েয়াগ 
কিৰব পৰা যায়। গাঢ় ীছ ৱ ছালৰ কাৰেণ হািনকাৰক, সইবােব ই 
যােত ছালৰ সং শৈল নােহ, তাৰবােব সাৱধােন য়ৱহাৰ কিৰব লােগ। 
ি িছং পাউদােৰ ধাতুৰ পৃ   এখন ন  কিৰব পােৰ, তাৰবােব 
সইিখিন সাৱধানতা অৱল ন কিৰব লােগ। ি িছং পাউদাৰৰ  েয়াগৰ 
ফলত  ’িৰণ গছ িনগত হয়, িয ছালত লা পাৰা কেৰ।  
ৰু পূণ কথােটা হ'ল য, ঠাইিখিন য়ৱহাৰ কৰাৰ আগেত (িবেশষৈক 

িশ    আৰ ুসংেবদনশীল বা এলাজ  থকা থািকেল) মকুিল বায়ু চলাচল 
কৰাৰ ব ৱ া কিৰব লােগ।  

৭০ শতাংশ এলকহলযু  িম ণৰ জিৰয়েত ইেলক িনক সাম ীেবাৰ 
ওপৰত  মিচ বা ছ য়াই  বীজাণুমু  কিৰব পৰা যায়। সাম ীেবাৰৰ 
মু  পৃ েবাৰত িম ণেটা েয়াগ কিৰ বা ীভৱন হ’বৈল িদয়া 
েয়াজন। 

িকমান সময়ৰ মূেৰমূেৰ বীজাণুমু কৰন কৰা উিচত?
এেডাখৰ ঠাইত িবিভ জন লােক িকমানবাৰ ব ৱহাৰ কেৰ, তাৰ ওপৰত িভি  কিৰ ঠাইেডাখৰ  
িদনেটাত িনিদ  সময়ৰ মেূৰমেূৰ বীজাণুমু  কৰাৰ েয়াজন ।  কােৰাবাক ক'িভড১৯ ত  
আ া  বিুল সে হ কৰাৰ িপছত সকেলােৱ ব ৱহাৰ কৰা ঠাইসমহূ, যেন গা ধাৱা ঘৰ বা 
শৗচাগাৰ ইত ািদ সঘনাই পিৰ াৰ বা বীজাণুমু  কৰা উিচত । 

মখুহাত ধাৱা ঠাই, শৗচালয়, খাৱাপানীৰ ব ৱ া আিদৰ দেৰ ৰাজ ৱা সাসুিবধাসমহূ আৰ ু
সমহূীয়া বলকিন বা খটখ  আিদেবাৰ ব ৱহাৰকাৰীৰ সংখ া সােপে  সঘনাই (িদেন অ তঃ 
দবুাৰৈক) চাফা কিৰ বীজাণুমু  কিৰ তালা উিচত। গা ধাৱা ঘৰ আৰ ু শৗচাগাৰৰ অন ান  
বীজাণুসমহূ ংস কিৰবৈল চােবানৰ বািহেৰ আন বীজাণুনাশেকা ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ।



কেন ধৰণৰ পিৰ াৰক আৰু বীজাণুনাশক, ক'ত িকিনব আৰু 
কেনধৰেণ ব ৱহাৰ কিৰব?
বজাৰত িবিভ ধৰণৰ পিৰ াৰক আৰ ুবীজাণুনাশক ব  পাৱা যায়। 
িকনা বা ব ৱহাৰ কৰাৰ আগেত তাৰ লেবলত থকা ৰু পূণ 
তথ িখিন ভালদেৰ পিঢ় ল'ব, আৰ ুতাত িক িক ধান ৰাসায়িনক ব  
আেছ সইয়া ভালদেৰ বিুজ ল'ব। তােৰ িকছুমান চােবানিভি ক, 
সইিবলােক ক'ৰ'নাভাইৰাছ ংস কিৰব পােৰ। আন িকছুমান আেছ 
এলকহলিভি ক, িক  ক'ৰ'নাভাইৰাছ ংস কিৰব পৰাৈক ননূ তম 
৭০% আইছ' 'পাইল এলকহল তাত নাথািকবও পােৰ। গিতেক ভালৈক 
পিঢ় লাৱােটা জৰৰুী।

এই আটাইেবাৰ ব  ব ৱহাৰ কেৰাঁেত তাত উে খ কৰা িনেদশনা সমহূ 
মািন চলা উিচত। তৰল ি িছং পদাথসমেূহ ধাতু বা অন  িকছুমান 
পৃ ৰ উপিৰভাগ য় িনয়াব পােৰ। এই কথা মন কৰা উিচত য 
তৰল ি িছং পদাথসমহূ আন পিৰ াৰক, যেন এিচড বা এম’িনয়াৰ 
সেত িমহিল কিৰেল িবষা  ধাঁৱা িনগত হ’ব পােৰ। গিতেক, ি িছং 
ব সমহূক আন িবষা  পদাথৰ দেৰ ব ৱহাৰ কৰা উিচত যােত 
এইেবাৰ আেপানাৰ হাতৰ সং শৈল নােহ (স ৱ হ’ ল পুনব ৱহাৰেযাগ  
ৰবৰৰ হাতেমাজা পিৰধান কৰক)। 

এই তথ িখিনৰ িব ানিভি ক সত তা অ ু  ৰািখবৈল যথাসাধ  চ া কৰা হেছ, যিদ কােনাধৰণৰ আঁেসাৱাহ 
আেপানাৰ দিৃ েগাচৰ হয়, তে  অনু হ কিৰ এই কনাত যাগােযাগ কৰক: indscicov@gmail.com


