
মুখা (মা ): িকয়, কােন, 
কিতয়া িপি ব 

মুখাৰ কথা অিধকাংশ মানেুহই ভািবব ধিৰেছ আৰু ব েত মুখত 
িপি েছ । সাধাৰণ জনতাই কিতয়া আৰু কেন ৱা ধৰণৰ মুখা 
ব ৱহাৰ কৰা উিচত এই িবষেয় চৰকাৰ (আৰু িব  া  সং া) ৰ 
িনেদশাৱলী সময়ৰ লেগ লেগ সলিন হেছ । েত েক মুখা ব ৱহাৰ 
কিৰেল য ৰাগ সং মণ িনয় ণ কিৰব পািৰ এই কথাৰ মাণ 
িদনক িদেন বািঢ়ব ধিৰেছ । যিদ আপিুন ভাইৰাছৰ াৰা 
সং িমত তে  মুখাই এই ভাইৰাছিবধ আনৈল সং িমত হাৱাত 
বাধা িদব অথবা আন সং িমত ব ি ৰ পৰা আেপানাৈল সং মণ 
হাৱাৰ স াৱনা কমাব । ইিতমেধ  ঘৰৰ বািহৰত মুখা িপ ােটা 

বাধ তামূলক কৰা হেছ । এই িলখিনত মুখা আৰু ইয়াৰ 
উপকািৰতাৰ িবষেয় িকছুমান তথ  যু েতাৱা হেছ ।

আপিুন িকয় মুখা িপ া উিচত ?

ভাইৰাছিবধ খালী চ েৰ দখা নােপাৱা আৰ ু াস াসত িনগিৰত 
সৰ ু টাপাল (১১০ মাই ' িমটাৰ ব াসৰ) িকছুমােন কিঢ়য়াই িনব পােৰ । আপুিন কািহেল, কথা 
কও ঁেত অথবা হাঁিচয়ােল এই টাপালেবাৰ িনগত হয় । সাধাৰণেত ডাঙৰ টাপালেবাৰ (য'ত অিধকাংশ 
ভাইৰাছ থােক বিুল ধাৰণা কৰা হয়) মা  ১২ িমটাৰেহ গিত কিৰব পােৰ । যিদ কােনা ব ি  
এই ব ৱধানৰ িভতৰত থােক তে  ভাইৰাছ বহনকাৰী টাপালেবাৰ নাক বা মখুত পিৰ তওঁৈলও 
ৰাগ সং িমত হ'ব পােৰ । আনহােত এই টাপালেবাৰ িযেকােনা পৃ ভাগেতা পিৰব পােৰ আৰ ু কােনা 
ব ি েয় সই পৃ  শ কিৰ নাক বা মখুৈল হাত িনেলও ৰাগ সং মণ হ'ব পােৰ । 

িকছুমান টাপাল ৬৮ িমটাৰ পয  গিত কিৰব পােৰ যিদ আপুিন জােৰেৰ কােহ, হাঁিচয়াই বা কথা 
কয় । এই দৰূ  আপুিন সাধাৰণেত আনৰ পৰা বজাই ৰখা শাৰীিৰক দৰূ তৈক যেথ  বিছ । যিদ 
আপুিন দচুকীয়া বা তেন ৱা মকুিল (উ ু ) বাহনত যা া কেৰ তে  এই টাপালেবাৰ আৰ ু
অিধক দৰূ ৈল গিত কিৰব পােৰ । এই টাপালেবাৰ আেপানাৰ কােষিদ পাৰ হ যাৱা বা আেপানাৰ 
িপচফােল থকা আন কােনা ব ি ৰ শৰীৰৈল সং িমত হ'ব পােৰ ।

মখুা িপি  ভাইৰাছৰ সং মণ ৰাধ কিৰব পৰা যায় । ভাৰত চৰকাৰৰ া  ম ালেয় ঘৰৰ 
বািহৰত মখুা িপ ােটা বাধ তামলূক কিৰেছ । যিদও আেপানাৰ কােনা ধৰণৰ ল ণ (জৰ, কাহ) 
নাই, তথািপও আপুিন মখুা িপ া উিচত কাৰণ:

(১) আেপানাৰ কােনা ল ণ নাথািকব পােৰ, িক  অপুিন ভাইৰাছ বহন কিৰব পােৰ, সেয় 
যিতয়া আপুিন মখুা িপে  তিতয়া আেপানাৰ াস াসত িনগিৰত তথা ভাইৰাছ বহন কিৰব পৰা 
টাপালেবাৰৰ পৰা আনক সুৰি ত কিৰব পােৰ । 

(২) নাক আৰ ুমখু সুৰি ত কিৰ আপুিন চৗপােশ থকা আন ব ি ৰ শৰীৰৰ পৰা িনগিৰত ভাইৰাছ 
বহনকাৰী টাপালেবাৰৰ পৰা আেপানাৈল ভাইৰাছ সং মণৰ স াৱনা কম কিৰব পােৰ ।

(৩) মখুাই আেপানাক পানপ য়াৈক নাক বা মখু শ কৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰােখ আৰ ুআপুিন 
ভাইৰাছৰ সং শৈল অহাত অিতিৰ  বাধা িহচােপ িথয় িদেয় ।

ক'িভড১৯ স েক ভাৰতীয় িব ানীৰ িতি য়া



কােন কিতয়া মুখা িপ া উিচত ?

যিদ আেপানাৰ জৰ বা কাহ হেছ অথবা আপুিন কাৱাৰা াইনত 
আেছ তে  িচিকৎসাত ব ৱ ত মখুা ( মিডেকল মা ) সকেলা 
সময়েত িপ ক ( শাৱা সময়ৰ বািহেৰ) ।

যিদ আপুিন জৰ বা কাহত অসু  আন ব ি ক ষা কিৰেছ 
তে  তওঁেলাকৰ লগত কথা পােতাঁেত মিডেকল মা  িপ ক । 
তওঁেলােক শ কৰা বা ব ৱহাৰ কৰা কােপাৰ, কাঁহী আিদ চাফা 
কেৰাঁেতও মখুা ব ৱহাৰ কৰক ।

যিদ আেপানাৰ কােনা ৰাগৰ ল ণ নাই, িযেকােনা কামৰ বােব 
ঘৰৰ বািহৰৈল যাব লগীয়া হ' ল কােপাৰৰ মখুা বা মখুাবৰণ িপ ক ।

আপিুন মুখা কেনৈক িপি ব আৰু খুিলব ?

স কভােৱ মখুা িপ া, খালা বা ব ৱহাৰ নকিৰেল মখুা িপ াৰ 
মলূ উে শ  পূৰণ নহ'ব !

মখুা িপ াৰ আগেত চােবান আৰ ুপানীেৰ হাত ধাৱক । মখুাৰ 
িফটা বা কাণত মিৰয়াই লাৱা অংশত ধিৰ মখুা িপ ক যােত মখু 
আৰ ুনাক িনি তভােৱ ঢাক খাই থােক । ভালদেৰ মখুত খাপ 
খাৱাৈক িপ ক আৰ ুিনৰাপদভােৱ িফটা বাি  লওক অথবা কাণত 
মিৰয়াই লওক । এই কথা সুিনি ত কৰক য আপুিন সহেজ 
উশাহ ল’ব পােৰ । 

িপছফালৰ িফটা খুিল অথবা কাণৰ মৰ আঁতৰাই মখুা খালক । 
মখুাৰ স ুখভাগ আৰ ুলগেত আেপানাৰ চ , নাক, মখু আিদ হােতেৰ শ নকিৰবৈল চ া কৰক । 
চােবান আৰ ুপানীেৰ হাত ধাৱক ।

মুখা ব ৱহাৰ কেৰাঁেত পালনীয় িনয়মাৱলী

যিতয়াই আপুিন ঘৰৰ বািহৰৈল যায়, মখুা িপ ক । 

াহক, সহকম , দাকানী অথবা অন ান  ব ি ৰ লগত কথা পােতাঁেত মখুা নখুুিলব । কািহবৈল, 
হাঁিচয়াবৈল অথবা থ ু পলাবৈল িনসে েহ মখুা নখুুিলব (থ ু নেপলাব) । মখুা নােখালাৈক ম'বাইল 
ফানত কথা পািতবৈল চ া কৰক অথবা স ৱ হ' ল হ চ ী হড চট ব ৱহাৰ কৰক । 

িপি  থকা অৱ াত মখুাৰ সমখুভাগ শ নকিৰব । মখুাৰ সমখুভােগ ভাইৰাছ বহনকাৰী 
টাপালেবাৰ আেপানাৰ নাক আৰ ুমখুৰ পৰা ওেলাৱা সােমাৱাত বাধা িদেয় । যিদ আপুিন ইয়াৰ 
স ুখভাগ শ কেৰ তে  আেপানাৰ আঙুিলত এই টাপালেবাৰ লািগ যাব পােৰ আৰ ুঅন  পৃ ৈল 
ানা ৰ হ'ব পােৰ । যিদ আপুিন মখুাৰ সমখুভাগ শ কেৰ তে  চােবান আৰ ুপানীেৰ (অথবা 
হ  চিনটাইজােৰেৰ) লেগ লেগ হাত ধাৱক । 

যিদ আপুিন ছশমা িপে  মখুা িপি েল কিতয়াবা ছশমােযাৰ ধুৱলী ঁ ৱলীেযন হ যাব পােৰ । ইয়াক 
কমাবৈল মখুা িযমান পােৰ টািন বা ক আৰ ুনাকৰ ওপৰৰ অংশৈলেক িপ ক । ছশমা মখুাৰ ওপৰত 
থকােক িপ ক অথবা নাকৰ ওপৰৰ অংশত বে ড বা ি কাৰ লগাই মখুােটা ছীল কিৰ িদয়ক । 
ঘৰৰ বািহৰত থােকাঁেত মখুা থানিথত লেগাৱাৰ পৰা িবৰত থািকবৈল চ া কৰক । যিদ অিত 
েয়াজন হয় তে  কা , িকলা  অথবা হাতৰ গাঁ  ব ৱহাৰ কৰক ।

যিদ আপুিন ঘৰৰ বািহৰত ব  সময় ধিৰ কাম কেৰ, তে  কই ঘ ামানৰ মেূৰ মেূৰ (অথবা মখুা 



িভিজ গ' ল) মখুা সলাওক । সলিন কৰাৰ আগত আৰ ুিপছত চােবান আৰ ুপানীেৰ (অথবা 
এলকহল থকা হ  চিনটাইজােৰেৰ) হাত ধাৱক । অিত সাৱধােনেৰ সমখুভাগ শ নকৰাৈক মখুা 
সলিন কৰক । নতুনৈক িপি বৈল চাফা কিৰ থাৱা মখুা এটা কান আৰ ুপিৰ াৰ বাকচত ল যাব 
। ব ৱহাৰ কৰা মখুা ঘৰৈল উভিত গ পেলাৱা বা ধাৱাৈলেক ৰািখবৈল অন  এটা বাকচ ব ৱহাৰ 
কৰক । 

এই কথা িনি ত কিৰব য মখুাখেন আেপানাক সহেজ উশাহ লাৱাত বাধা িনিদেয়, িবেশষৈক 
যিতয়া আপুিন শাৰীিৰক পিৰ ম কেৰ। যিদ আেপানাৰ াস ৰাগ অথবা আজমা ৰাগ, নাইবা 
কােনা অন  াস াসৰ অসুিবধা আেছ, তে  মখুা িপ া সময়ত উশাহ লাৱাত অসুিবধা, মৰূ
ঘূৰিণ ইত ািদ ল ণ মন কিৰ থািকব। িশ সকলক মখুা িপি  দৗেৰাঁেত নাইবা খলাধুলা কেৰাঁেত 
িনজৰ উশাহ মন কিৰ থািকবৈল িশকাব পৰা যায়। কােনা িশ ৰ 
যিদ াস ৰাগ (আজমা) আেছ, তে  তওঁ মখুা িপ া সময়ত 
অিত ক দায়ক কামত যাগদান কৰা উিচত নহয়।

যিদ আপুিন (বা কােনা িশ েৱ) মখুা িপ া সময়ত উশাহ লাৱাত 
অসুিবধা অনভুৱ কেৰ, লেগ লেগ মখুাখন িঢলা কিৰ ল'ব, আৰ ুঅিত 
েয়াজনীয় হ' ল মখুাখন খুিল ল'ব। যিদ এই অসুিবধা ব  দিৰৈল 
থােক নাইবা আেকৗ হয়, তে  ৱা কম ৰ পৰামশ ল'ব।

কােপাৰৰ মুখা, িচিকৎসাত ব ৱ ত মুখা ( মিডেকল মা ) আৰু 
এন৯৫ মুখা আচলেত িক ?

(১) কােপাৰৰ মখুা হেছ ঘৰেত তয়াৰ কিৰ লাৱা পুনৰ 
ব ৱহােৰাপেযাগী মখুা অথবা মখুাবৰণ । এেন মখুা ঘৰেত িবিভ  
ধৰণৰ কােপাৰ িচলাই তয়াৰ কিৰব পািৰ । কপাহী কােপাৰ ইয়াৰ 
বােব আটাইতৈক ভাল উপাদান । বিছ সূতা থকা উপাদান ( যেন, উ ত মানৰ গাৰৱুাৰ) এেন 
মখুা তয়াৰ কিৰবৈল ভাল । ঘনৈক সূতা থকা আৰ ুমখুত খাপ খাৱাৈক বহলাব পৰা কােপাৰ যেন 
চাটৰ ( গ জী) কােপােৰা এেন মখুাৰ বােব ভাল উপাদান । 

ডাঙৰ কােপাৰৰ টু ৰা ( াভ বা দপু া) নানাধৰেণ জািপ আৰ ু
টানৈক বাি  আৰামত আেপানাৰ নাক, মখু ঢাক খাৱাৈক মখুত খাপ 
খুৱাই িদব পািৰ । 

আপুিন িয ধৰণৰ মখুাই নবনাওক িকয়, এই কথা মনত ৰািখব তাত 
একািধক তৰপ থােক, নাক আৰ ুমখু ঢািকব পােৰ, িনৰাপদভােৱ 
বাি ব আৰ ুসহেজ ধুব আৰ ু ৱাব পৰা যায় । ভাৰত চৰকাৰৰ 
মখু  ব ািনক উপেদ াৰ কাযালেয় ভাৰতৰ িবিভ  ভাষাত কেনৈক 
মখুা তয়াৰ কিৰব অৰ ুিপি ব পািৰ, তাৰ ওপৰত এেন কতেবাৰ 
িনেদশাৱলী যু ত কিৰেছ । 

আপুিন িকছুমান দাকানৰ পৰাও পুনৰ ব ৱহােৰাপেযাগী কােপাৰৰ 
মখুা য় কিৰব পােৰ ।

(২) িচিকৎসা বা অে াপচাৰত ব ৱ ত মখুা ঔষধালয়ত পাৱা 
যায় । আপুিন য় কৰা তেন ৱা মখুাত যােত নাক, মখু, থুতঁিৰ 
ঢািক ৰািখব পৰাৈক কইবাতৰপীয়া ভাঁজ িদেয় কােপাৰ থােক সই 
কথা সুিনি ত কৰক । মখুাত ইলাি কৰ মৰ বা িফটা থকা 
উিচত । এই মখুােবাৰ সাংে িষক (িচনেথ ক) ব েযাগী 
(প'িলমাৰ) উপাদােনেৰ িনিমত আৰ ু বিছভাগ ঔষধালয়েত উপল  
। এেন ৱা িতিবধ মখুাৰ দাম ১০২০ টকা পয  হয় আৰ ুই 
পুনৰ ব ৱহাৰৰ উপেযাগী নহয় ।



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

(৩) এন৯৫ মখুা (বা ৰচিপেৰটৰ) অিত ভাৱী িতেৰাধক । 
মখুত টানৈক খাপ খাই যাৱা এই মখুাই কৰ'ণা ভাইৰাছ বহন কিৰব 
পৰা অিত সূ  টাপাল (০.৩ মাই 'িমটাৰ বা তাতৈক ডাঙৰ) 
৯৫% িতেৰাধ কিৰব পােৰ । িক  এই মখুাৰ যাগান বতমান 
সময়ত যেথ  কম আৰ ু সেয় সাধাৰণ জনতাই ব ৱহাৰ নকৰাই ভাল 
। যিদ আপুিন অসু  অথবা িচিকৎসালয়ত ভিত হেছ তে  
িচিকৎসকৰ পৰামশ অনসুিৰ এেন মখুা ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ । 

মখুাত ৰি েৰটৰ ভা ভ থািকবও পােৰ বা নাথািকবও পােৰ । এই 
ভা ভেবাৰ এেনদেৰ তয়াৰ কৰা হয় যােত াস সহজ হয় আৰ ু
সেয় এেন মখুাই ভাইৰাছ বহনকাৰী টাপালেবাৰ বািহৰৰ পিৰেবশৈল 
ওলাই যাৱাত বাধা িনিদবও পােৰ । সাধাৰণেত ভা ভ নথকা মখুা িপ াই ভাল ।

আপিুন মুখা পনুৰ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰেন ?

ব ৱাহাৰ কৰা মখুা ভালদেৰ ধুই আৰ ুগৰম কিৰ ( যেন ৰ'দত েকাৱা/ চাৰ কাৰত 
জীৱাণুমু কৰণ / উতলা পানীত িতয়াই, ইি  কিৰ) েকাৱাই আপুিন পুনৰ ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ । 
চােবান, পানীেৰ মখুা িনয়িমতভােৱ ধাৱক । িযমান সঘনাই ব ৱহাৰ কেৰ সইমেত ধাৱক, পৰাপ ত 
িতবাৰ ব ৱহাৰৰ িপছেতই ধাৱক । লগত একািধক মখুা ৰাখক, তােৰ এটা বা দটুা ব ৱহাৰৰ বােব 
চাফা কান ঠাইত সুকীয়াৈক ৰাখক । এেকবােৰ অপিৰহায  নহ' ল মখুাৰ আদান দান নকিৰব 
(যিদ কেৰ, তে  এই কথা সুিনি ত কৰক য আেন ব ৱহাৰ কৰাৰ আগত আৰ ুিপছত ভালদেৰ 
চােবান আৰ ুপানীেৰ ধুই েকাৱা হেছ ) । 

িচিকৎসাত ব ৱ ত মখুা ৬৮ ঘ া ব ৱহাৰৰ অ ত সলিন কৰাৰ েয়াজন । তেন মখুা খুিল লেগ 
লেগ ১% ি িচং থকা পা ত পলাই িদয়ক যােত ই জীৱাণুমু  হয় । চােবান আৰ ুপানীেৰ লেগ লেগ 
হাত ধাৱক । আপুিন ব ৱহাৰ কৰা মখুা জীৱাণুমু  কৰােটা অিত ৰু পূণ । ইয়াৰ াৰা আেপানাৰ 
পৰা চাফাই কম ৈল যােত ভাইৰাছ সং িমত নহয় সই কথা সুিনি ত কিৰব পািৰ ।

হাতেমাজাৰ ( 'ভচ) িবষেয় জািনবলগীয়া কথা

সাধাৰণেত হাতৰ া িবিধ আৱশ কীয় । যিদ আপুিন িনয়িমতভােৱ হাত ধােৱ আৰ ুহাত নােধাৱা 
পয  মখু শ নকেৰ তে  আেপানাক হাতেমাজাৰ েয়াজন নাই । তদপুিৰ, হাতেমাজাৰ ভাৱ অিত 
নগণ  যিদ আপুিন ইয়াক সকেলা সময়েত ব ৱহাৰ কেৰ আৰ ুভাইৰাছ লািগ থািকব পৰা পৃ , মখু 
আিদ শ কেৰ । অিত িবপদশং ল পিৰি েত যেন িচিকৎসালয়ৰ িনিচনা পিৰেবশতেহ হাতেমাজা 
ব ৱহাৰ কৰা ভাল ।


