
େବପାରୀ ଓ ଗ�ାହକ ମାନ� ପାଇଁ
େଦାକାନ କୁ ସରୁ�ିତ ରଖ�ବା

େକାଭ�ଡ-୧୯ ର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ସଉଦା େଦାକାନ , ଔଷଧ େଦାକାନ,
ପରିବା େଦାକାନ ଆଦ ିଅତ�ାବଶ�କ ସାମଗ�ୀ େଯାଗାଉଥ�ବା େଦାକାନ
ମାନ�ୁ େଖାଲା ରଖ�ବା ପାଇଁ ସରକାର�ର ଅନୁମତ ିରହଛି ି| େଯେହତ�
ଏହ ିସବୁ ଜାଗା ଗଡୁକିକୁ େଲାକ ମାନ�ର  ଯାତାୟାତ ଲାଗି ରହଥିାଏ,
େତଣୁ ଏଠାେର ଭ� ତାଣ ୁସଂକ�ମଣର ସ�ାବନା େବଶି ଥାଏ | ଜେଣ
େଦାକାନୀ (େବପାରୀ ) ହସିାବେର, ନୟିମିତ ହାତ େଧାଇବା, ସାମାଜିକ
ବା େଭୗତକି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ�ବା ଏବଂ ଚଟାଣ ସଫା ରଖ�ବା ସହତି
କିଛ ିବେିଶଷ କ��ବ� ମ� କରିବାକୁ ପଡ ିଥାଏ | ଯାହାକି ତ�ମକୁ, ତ�ମ
ପରିବାର ଓ ବ�ୁ ମାନ�ୁ ସୁସ� ଓ ସୁର�ୀତ ରଖ� ପାରିବ |

 
େକାଭ�ଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟେର ସମସ��ୁ  ନୟିମିତ ହାତ େଧାଇବା ଓ 
ମୁହଁକୁ ନ ଛୁଇବା ପାଇଁ ନେିଦ�ଶ ଦଆି ଯାଉଛ ି| େଦାକାନେର କାମ କର� ଥ�ବା
ସବୁ ଶ�ମିକ ଏହାକୁ ଠିକ ଠିକ ମାନବିା ଦରକାର | ମାସ� ପି�ି ଗ�ାହକ� ସହ
କଥା �ଅ��   | େବଶି ସରୁ�ା ପାଇଁ ହାତ ଓ ମହଁୁକୁ କପଡା େର ପରୁା ଆବ�
କର��   | ଯଦ ିଆପଣ ସଉଦା କୁ େଖାଲା ଓ ଖୁଚ�ରା ବକିି�  କର� ଥାନି� େତେବ
ଏକ ବଡ ଚଟ�  ବା ଡ�� ସାହାଯ� େର ଦୂରତା ରଖ� ଦଅି��  | ଯାହାଦ� ାରା
ଆପଣ� ମ�େର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ର�ା େହାଇ ପାରିବ |

ଅସୁସ� ଥ�େଲ କଣ କରିେବ:
ଯଦ ିଆପଣ ବା ଆପଣ� ଶ�ମିକ ଠାେର ଛ�ି, ଜର ପରି େକାଭ�ଡ-୧୯ ର
େକୗଣସ ିଲ�ଣ େଦଖାଯାଏ, େତେବ କାମକୁ ନ ଆସ ିଘେର ର� ହ��  | ଏହାଦ� ାରା
ଆପଣ ସରୁ�ିତ ରହବିା(ଶୀଘ� ସସୁ� େହାଇ ପାରିେବ) ସହ ଅନ�କୁ ମ� ଭ� ତାଣୁ
ସଂକ�ମଣ ର�  ବ�ାଇ ପାରିେବ | 

ବ�କି�ଗତ ଓ ଘେରାଇ ସ�ାସ��:
ବ�କି�ଗତ ଓ ଘେରାଇ ସ�ାସ��:ଘେର ପହ�ବିା ମାେତ� ଭଲଭାେବ ସାବୁନ େର
ଗାଧା�� , ଏହାଦ� ାରା ତ�ମ ଠାେର େକୗଣସ ିଭ� ତାଣୁ ଆସଥି�େଲ ପରିବାରର
କାହାକୁ ବ�ାପି ପାରିବ ନାହ� | ପି�ିଥ�ବା ଲୁଗାକୁ ସ�ତନ�  ଏକ ବାଲଟ ିେର ରଖ��
ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ� ସାବୁନ ପାଣ ିେର ସଫା କର��  |
 

େବପାରୀ ମାନ� ପାଇଁ ନ�ି�ାରିତ ସଚୂନାବଳୀ (ଜାରି ନୟିମାବଳୀ):



ବକିି�  ସାମଗ�ୀ ଆମଦାନୀ କରିବା:
ଜନଗହଳି ପ�ୂ� ଜାଗାେର ସମେସ� ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ�ବା ଉଚତି |
ପାଇକାରୀ (ବଡ) ବଜାର ର�  େଦାକାନୀ ମାେନ ଧାଡ ିେର ଯାଇ ଜିନଷି କିଣବିା
ପାଇଁ ଉପଯୁକ� ବ�ବସ�ା ଥ�ବା ଦରକାର | ବାହାରକୁ ଗେଲ ମାସ� ପି���  ଓ
ଘରକୁ ଆସବିା ମାେତ� ସାବୁନ େର ହାତ ଧୁଅ��  | ଯଦ ିସ�ବ, ଅନଲାଇନ
େଯାେଗ େନଣେଦଣ କର��  | 
ଯଦ ିସାମଗ�ୀ ଗ�ହଣ କର� ଥାନି� , େତେବ େଦାକାନ ବାହାେର ଗ�ହଣ କର��  |
ପ�ଥେମ େପଟ ିବା ବାକ�  ଗଡୁକୁି େଦାକାନ ବାହାେର ଭଲେସ ସାବୁନ ପାଣେିର
େପାଛ��  (ବେିଶଷତଃ େପଟ ିର ମହଁୁକୁ) ଓ ପେର େପଟେିର ଥ�ବା ସାମଗ�ୀ
େଖାଲ� ଭ�ତରକୁ ଆଣ��  |

େଗାଦାମ ଘେର ଜିନଷି ରଖ�ବା: 
 
 

ସାମଗ�ୀ ବକିି�  କରିବା: 
 
 

ବକିଳ�  ୨: ବଡ େବପାରୀ ମାେନ: େଦାକାନ ଭ�ତରକୁ ଯାଉଥ�ବା ସବୁ
େଲାକ�ୁ ହାତ େଧାଇ ଯିବା ପାଇଁ କୁହ��  | ଯଦ ିସ�ବ, ପ�େବଶ ଦ� ାର େର 

 
ବକିଳ�  ୧: ଖୁଚ�ରା େବପାରୀ େହାଇଥ�େଲ: ଆବଶ�କ ସାମଗ�ୀ ସବୁ 
େଦାକାନ ଦୁଆେର ବା ପ�େବଶ ଦ� ାରେର ଦଅି��  | ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ସଉଦା ଚଠିା
େନଇ (ଆଶିବାକୁ କୁହ�� , ଯାହାଦ� ାରା ଜିନଷି ଶୀଘ� ଓ ସହଜେର େଦଇ େହବ |

େଦାକାନ ର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଯକୁ� ପଦେ�ପ ନଅି��  :

ବାହାରକୁ ଗେଲ ସମେସ� ଏକ ପନୁଃ ବ�ବହାର �ମ ବ�-ପରସ� ର େମାଟା ମାସ� ବା ଆବରଣ ପି���  | େଦାକାନୀ
ମାନ�ୁ ଅନୁେରାଧ କି େସମାେନ ବନିମ�ତା ର ସହ ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ମାସ� ପି�ି ଆସବିାକୁ କୁହ��  | େଲାକମାନ�ୁ ମାସ�
ପି�ିବା ର ଆବଶ�କତା ଓ ଗରୁ� ତ�  (ଉପକାରିତା) ସଚୂାଇବା ପାଇଁ ଆମ େୱବସାଇଟ ର�  ସୂଚନା ଫଳକ ମାନ (େପାଷ�ର)
ଛେପଇ େଦାକାନ ବାହାେର ଲଗା��  | 

ଚାଉଳ, ଡାଲ� ପରି େଖାଲା େର ବକିି�  କର� ଥ�ବା ଜିନଷି ସବୁ କୁ ଆବ� ପାତ� େର
ରଖ��  | କାମ ସରିବା ପେର ଉକ� ପାତ� ଗଡୁକୁି ସାବୁନ ପାଣେିର େପାଛ��  | 
ପେକଟ େର ଥ�ବା ଜିନଷି ସବୁ କୁ ଥାକ େର ରଖ��  | ଫଳ ପନପିରିବା ସବୁ ଅଳ�  ସମୟ ପାଇଁ ଥାକେର ରଖ� େଖାଲାେର
ବକିି�  କରି ପାରିେବ | ଏଠାେର ସଚୂନା େଯାଗ� େଯ େଲାକମାେନ ଏହାକୁ ଘେର ରଖ�ବା ପବୂ�ର�  ଭଲେସ େଧାଇ ରଖ��  |
ଭ� ତାଣୁ ସଂକ�ମଣକୁ ନୟିନ�ଣ କରିବାପାଇଁ ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ େକବଳ ଆବଶ�କ ଦ�ବ� ଛଡା ଆଉ କିଛ ିଛୁଇଁବାକୁ ମନା
କର��  | 

ଏକ ହାତ େଧାଇବା ପାତ� ରଖ��  ଓ ହାତ େପାଛବିା ପାଇଁ ହାତ େପାଛା ର� ମାଲ ଦଅି��  ଏବଂ ବ�ବ�ତ ର� ମାଲ ଗଡୁକୁି
ଏକ ଡସ�ବନି (ଆବଜ�ନା କୁ�) େର ପକା��  | ଆ�ରି ମ� ଏକ ହାତଧଆୁ ସାନଟିାଇଜର (୬୦ ଶତକଡା ର�  ଅଧ�କ
ଆେଲ� ାେହାଲ ଥ�ବା) େଦାକାନ ର ମଖୁ� ଦ� ାର ପାଖେର ରଖ� ପାରିେବ | ସ�ବପର େହେଲ, େଦାକାନ ଘରର କବାଟ
େଖାଲା ରଖ�� , ଏହାଦ� ାରା ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ କବାଟ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡବିନ ି|  ପବନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଝରକା ଗଡୁକି େଖାଲା
ରଖ��  | ଏକ ସମୟେର କମ େଲାକ�ୁ େଦାକାନ ଭ�ତରକୁ ଛାଡ��  ଏବଂ େସମାନ�ୁ ୧-୨ ମିଟର ବ�ବଧାନ ରଖ�ବାକୁ
କୁହ��  | 

ବକିଳ�  ୩: ପାଇକାରୀ େବପାରୀ ମାେନ: ସାଧାରଣତଃ ବଡ ବଜାର ମାନ� ପ�ା�ଣ େଛାଟ ଥାଏ, େଯଉଁଠି ଭ� ତାଣ ୁ



ର ସଂକ�ମଣ ସହଜେର େହାଇ ପାରିବ | ତଥାପି, ଯଥାସ�ବ ଜିନଷି ଆଣବିା
େବେଳ ୧-୨ ମିଟର ର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ��  | ସବୁେବେଳ
େଦାକାନ ଚାରିପାଖକୁ ଆବଜ�ନା ର�  ଦୂେରଇ ରଖ��  ଓ ସଫା ରଖ��  |
ଆବଜ�ନା ସବୁ ଏେଣେତେଣ ନ େଫାପାଡ ିଏକ ଆବ� ଜାଗାେର ପକା��  ଓ
ପେର େପାଡ ିଦଅି��  ବା େପାତଦିଅି��  | 

ଧାଡ ିବ�ବସ�ା:
ଏଥ�ପାଇଁ ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ କିଛ ିସମୟ ଧାଡେିର ଅେପ�ା କରିବାକୁ ପଡପିାେର |
େସମାନ�ୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖ� ଧାଡେିର ଛଡିା େହବାକୁ ଅନୁେରାଧ କର��  |
େଲାକ ମାନ� ଶ���ଳା ପାଇଁ େଦାକାନ ବାହାେର  ୧ ର�  ୨ ମିଟର ବ�ବଧାନ ରଖ�  
େଛାଟ େଛାଟ େଗାଲ ଚ�ିମାନ କର��  |  
 
 
 

ଦ�ନ�ିନ ବ�ବହାର କର� ଥ�ବା େଟାପି, ମାସ� ଓ େପାଷାକ ପରି�ଦ କୁ ଅଲଗା
ଭାେବ ଲୁଗାଧୁଆ ଗ�ୁ େର ସଫା କର��  | େଦାକାନ ର ଶ�ମିକ ମାେନ େଯମିତି
ସବୁଦନି ସଫା ଲୁଗା ପି�ନି� େସଥ�ପ�ତ ି�ାନ ଦଅି��  | ଥେର ବ�ବହାର
କରିେହଉଥ�ବା େଟାପି, ମାସ�, େଗ�ାବ�  ଆଦ ିଜିନଷି କୁ ବି� ଚଂି ପାଉଡର େର
ବେିଶାଧନ କରି ସ�ତନ�  ଜାଗାେର ସରୁ�ିତ େପାତ ିଦଅି��  ବା େପାଡଦିଆି�� ,
େଯମିତ ିବାହାରକୁ ଏସବୁ ନଯାଏ େସଥ�ପ�ତ ି�ାନ ଦଅି��  |

ଦନି େଶଷେର, େଦାକାନର ସବୁ କାଉଣ�ର ଓ ଚଟାଣ ମାନକୁ ସାବୁନ ପାଣେିର
ସଫା କର��  | ବେିଶଷତଃ େଲାକମାେନ ବାରମ�ାର ଧର� ଥ�ବା କବାଟର ହ�ାେ�ଲ
(କୁମୁଡା), ନଳକୂପ ହ�ାେ�ଲ , ଚାବ ିଇତ�ାଦ ିକୁ  ସାବୁନ ବା ସଫ�  ପାଣେିର
ଭଲେସ ଧଅୁ��  | ମହଁୁ େଧାଉଥ�ବା ଜାଗା ଓ ପାଇଖାନା କୁ କୀଟାଣ ୁନାଶକ ବା
ସାବୁନ ପାଣେିର ନୟିମିତ େଧାଇ ସଫା କର��  | 

 
େଯେହତ�  େଦାକାନ େର ବାରମ�ାର ଖୁଚ�ରା ବା କାଗଜ େନାଟ ର ଟ�ା ହାତକୁ ହାତ 
 େଦବା େନବା େହବାଦ� ାରା ଭ� ତାଣ ୁସଂକ�ମଣ ର ସ�ାବନା େବଶି ଥାଏ, େତଣୁ
ଏଥ�ପ�ତ ିବେିଶଷ �ାନ ଦଅି��  | େସଥ�ପାଇଁ ବାରମ�ାର ସାବୁନ େର ହାତ ଧଅୁ��  ବା 
 
 

ଗହୃ େଯାଗାଣ: 
 

ଟ�ା େନଣେଦଣ: 

ହାତ ପି�ା େଗ�ାବ�  ପି���  | �ାନ ରଖ��  େଯମିତ ିେଗ�ାବ�  ପି�ି ଆପଣ ଅନ� େକୗଣସ ିଚଟାଣ ବା ଜିନଷି କୁ ନ ଛୁଅନି� |
କାଗଜ େନାଟ ଓ ଖୁଚ�ରା ମଦୁ� ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ�  େର ରଖ��  ଏବଂ ଏହ ିବାକ� କୁ  ପ�ତଦିନି ସାବୁନ ପାଣ ିେର
ଧୁଅ��  | ଯଦ ିସ�ବ �ଏ, ଜେଣ େଲାକ କୁ େକବଳ ଟ�ା କାରବାର ପାଇଁ ରଖ��  ଓ ତାକୁ େଦାକାନ ର ଅନ� େକୗଣସି
ଜିନଷି ନ ଛୁଇଁବାକୁ କୁହ��  | ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ଅନଲାଇନ ଟ�ା େଦବା େନବା କରିବାକୁ ଉ�ାହତି କର��  |

ସଂଗ�ହ କର��  ଯାହାଦ� ାରା ଆପଣ ନଜିକୁ ତା� ସଂସ�ଶ� େର
ଆସବିାର�  ବ�ାଇ ପାରିେବ ଏବଂ ପେର ଟ�ା ହସିାବ କରି ସେ�
ସେ� ହାତ େଧାଇନଅି��  |

ଆବଶ�କ ଜିନଷି ସବୁ ଏକ ବାକ�  ବା ଥଳି େର ନଅି��  ଓ ଗ�ାହକ� ଘର ଭ�ତରକୁ ନଯାଇ ବାହାେର ରଖ� ଦଅି��  |
େସଠାର�  ଜିନଷି େନବାକୁ ଗ�ାହକ�ୁ ଅନୁେରାଧ କର��  | ସାମଗ�ୀ େଦବା ପେର ଏକ ସ�ତନ�ବ�ାଗ ବା ଥଳି େର ଟ�ା 



େବପାରୀ ମାନ� ପାଇଁ ନ�ି�ାରିତ ସଚୂନାବଳୀ (ଜାରି ନଯିମାବଳୀ)
•  ବାରମ�ାର ହାତ ଧୁଅ��  
•  ମହଁୁକୁ ନ ଛୁଇଁବାକୁ େଚଷ�ା କର�� । 
•  ସବୁେବେଳ ମାସ� ପି���
•  ସାବୁନ ପାଣେିର କାଉଣ�ର ଓ କବାଟ ର ହ�ାେନ�ଲ, ଝରକା ତଥା ଅନ� ଚଟାଣ ସବୁ କୁ ନୟିମିତ ଭାବେର ଧଅୁ��  
•  ଅସସୁ� ଥ�େଲ କାମକୁ ଯାଆ��  ନାହ� 
•  ଘେର ପହ�ବିା ମାେତ� ସାବୁନ େର ଭଲ ଭାେବ ଗାଧା��  ଓ ପରିଷ�ାର �ଅ��
•  ପି�ିଥ�ବା େପାଷାକ ସବୁ ଅଲଗା ଭାେବ ସଫା କର��  
 
 
 
 
 
 
 

ସାମଗ�ୀ ବକିି�  କରିବା 
•  ଖୁଚ�ରା େବପାରୀ (େଛାଟ େଦାକାନ): ଆବଶ�କ ସାମଗ�ୀ ସବୁ େଦାକାନ ଦୁଆେର ବା ପ�େବଶ ଦ� ାରେର ଦଅି��  
•  ବଡ େବପାରୀ (ବଡ଼ େଦାକାନ): ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ହାତ େଧାଇ ଆସବିାକୁ କୁହ��  ଓ ଏକ ସମୟେର କମ େଲାକ�ୁ େଦାକାନ
ଭ�ତରକୁ ଛାଡ��  
•  ପାଇକାରୀ େବପାରୀ ମାେନ ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ନଜି ଭ�ତେର ୧ ର�  ୨ ମିଟର ବ�ବଧାନ ରଖ�  ଧାଡେିର ଆସ ି ଜିନଷି େନବାକୁ
କୁହ��  
•  େଲାକ ମାନ� ଶ���ଳା ପାଇଁ େଦାକାନ ବାହାେର  ୧ ର�  ୨ ମିଟର ବ�ବଧାନ ରଖ�  େଛାଟ-େଛାଟ େଗାଲ ଚ�ିମାନ କର��  
 

 
େଗାଦାମ ଘର
•  ଚାଉଳ, ଡାଲ� କିମ�ା ଅନ� େଖାଲା ସାମଗ�ୀ କୁ ଆବ� ପାତ�େର ରଖ��
•  ଏହ ିପାତ� ଗଡୁକୁି ଭଲେସ େପାଛ ିସଫା କର��  
•  ଫଳ ଓ ପନପିରିବା ସବୁ ବାହାେର େଖାଲା ରଖ�ପାରନି� 

ସୂଚନାର ସାରାଂଶ

ଅଥ� େପୖଠ
•  କାଗଜ େନାଟ ଓ ଖୁଚ�ରା ମଦୁ� ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ�  େର ରଖ��  ଏବଂ ଏହାକୁ ପ�ତଦିନି ସାବୁନ ପାଣ ିେର ଧଅୁ��  
•  ପ�ତ ିଥର ଟ�ା କାରବାର (ବନିମିୟ) ପେର ହାତକୁ ଭଲ ଭାେବ ସାବୁନ େର ସଫା କର��  
•  ଯଦ ିସ�ବ �ଏ, ଜେଣ େଲାକକୁ େକବଳ ଟ�ା କାରବାର ପାଇଁ ରଖ��  ଓ ଗ�ାହକ ମାନ�ୁ ଅନଲାଇନ ଟ�ା େଦବା େନବା
କରିବାକୁ ଉ�ାହତି କର��  
 
 
ଗହୃ େଯାଗାଣ
•  ଯଥାସ�ବ ଗ�ାହକ� ଘର ଭ�ତରକୁ ନଯାଇ ବାହାେର ସାମଗ�ୀ ରଖ� ଦଅି��  ଓ େନବାକୁ କୁହ��
•  ସାମଗ�ୀ େଦବା ପେର ଏକ ସ�ତନ�  ବ�ାଗ ବା ଥଳି େର ଟ�ା ସଂଗ�ହ କର��
•  ଯଦ ିଟ�ା ହାତକୁ ହାତ ଦଅିନି� େତେବ ସେ� ସେ� ହାତ ଧଅୁ��

ବକି�ୟ ନମିେନ� ଦ�ବ� କିଣବିା ଓ ବତିରଣ ଗ�ହଣ କରିବା 
•  ଯଥାସ�ବ ସଉଦା ସବୁ େଦାକାନ ବାହାେର ସଂଗ�ହ କର��  
•  େପଟ,ି ବାକ�  ଓ  ବ�ାଗ ଗଡୁକୁି ସାବୁନ ପାଣ ିେର େପାଛ��
•  ବାକ�ଗଡୁକୁି େଖାଲ� ଜିନଷି କାଢଦିଅି�� ।
•  େକବଳ ଜିନଷିଗଡୁକୁି ଭ�ତରକୁ େନଇଯାଆ�� ।


