িশেৰানামা: কৰ’না মহামাৰীৰ
সময়ত খাদ ৰ
ত
লবলগা সাবধানতা
াৱনা :
আপুিন খাৱা খাদ ৰ পৰা কািভড১৯(কৰ’না ভাইৰাছ)হব
পােৰ বুিল িচি ত নিক ? বজাৰৰ পৰা অনা খাদ সাম ীৰ পেকটৰ পৰা কৰ’না ভাইৰাছৰ
সং মণ হব পােৰ নিক ? এই মহামাৰীৰ সময়ত আপুিন িক খাৱা উিচত বা অনুিচত বুিল
ভােব ? এেন ব ত
ৰ উ ৰ এই লখােটাৰ পৰা জািনব পািৰব ।
মূল িবষয় :
আপুিন জািন সুখী হব য আেমিৰকা যু ৰা আৰু ইউেৰাপীয়ান ইউিনয়নৰ খাদ িবভাগৰ
কতৃ প ই জেনাৱা মেত এিতয়াৈলেক খাদ সাম ী বা খাদ সাম ীৰ পেকটৰ জিৰয়েত কৰ’না
ভাইৰাছ িবয়পাৰ কােনা মাণ নাই । তথািপও ঘৰত আিম খাৱাব ৰ
ত িক িক
সাবধানতা মািন চলা ভাল, সই কথা চাওঁ আহক ।
অিতৈক েয়াজনীয় কথা এই য কৰ’না ভাইৰাছ ায় ৬৫°
চলিচয়াচতৈক অিধক তাপমানত জীয়াই থািকব নাৱােৰ, সেয়
খাৱাব ভালদেৰ িসজাই ৰাি েল তাত কৰ’না ভাইৰাছ
থািকেলও িস িনেজ িনেজই মিৰ যায় । আনিক খাদ কঁ চাই
কঁ চাই খােলও আমাৰ পটত থকা এিচিডকহজমী ৰেস তাক
মািৰ পলায় আৰু িস আমাৰ অ ৰ াচীৰ পাৰ হ’ব নাৱােৰ
। সেয় কৰ’না ভাইৰাছযু
কােনা খাদ খােলও আমাৰ
কািভড১৯ হাৱাৰ কােনা ভয় বা শংকা কিৰবলগা নাই ।
িক কৰ’না ভাইৰাছযু হােতেৰ আিম নাক, মুখ বা চ চু েল
এই মহামাৰী আমাৈল িবয়িপব পােৰ । সেয় বজাৰৰ পৰা অনা
খাদ সাম ী পেকটৰ পৰা উিলয়াওঁেত, ৰ াবঢ়া কেৰাঁেত আৰু
আনক খাদ িবলাওঁেত িক িক সাবধানতা মািন চিলব লােগ,
সই কথা চাওঁ আহক ।
বজাৰৰ ব

ঘৰৈল অনাৰ সময়ত লব লগা সাৱধানতা :

আিম জােনা য কৰ’না ভাইৰােছ খাৱাব বা অন ান পৃ
যেন
নেলচ ি ল, াি ক, কাডব'ড আিদৰ ওপৰত বংশ
বৃি কিৰব নাৱােৰ িক এই ভাইৰাছ কাডব'ডৰ ওপৰত
এিদন আৰু
নেলচ ীল বা াি কৰ ওপৰত িতিন
িদনৈলেক জীয়াই থািকব পােৰ। সেয় আপুিন শংকা কিৰব
পােৰ য বজাৰৰ পৰা আেপানাৰ ঘৰৈল আহা ব ি জনৰ
গাত বা হাতত নাইবা তওঁ আনা খাদ ব ৰ পেকটত

ভাইৰাছ থািকব পােৰ। গিতেক এটা ভাল উপায় হেছ
দুৱাৰৰ স খ
ু েত এঠাইত সাম ীসমুহ খুিল পেকটেবাৰ বািহৰ
কিৰ িদয়া ।
চাউল, ডাইল, আটা, পাওৰু , িব ু ট ইত ািদ পেকটত অহা
সাম ীসমূহ আহামাে ই কে ইনাৰত(বয়াম়)ভৰাই ৰখােতা
সবােতাৈক িনৰাপদ ব ৱ া । ঘৰৰ আন এজন সদস ক
ভালৈক হাত ধুই বয়াম়েটা খুিল িদবৈল কব যােত আপুিন
পা েটা
শ নকৰাৈক পেকটৰ সাম ী তাৰ িভতৰত ভৰাব
পােৰ। খািল পেকটেবাৰ ঘৰৰ বািহৰত ৰখা আবজনা
পেলাৱা বাকচত পলাই িদ িনজৰ হাত চােবােনেৰ পিৰ াৰৈক
ধুই পলাব। িযেবাৰ পেকটৰ িভতৰত পানী সামাব নাৱােৰ
যেন গাখীৰৰ বা িমঠােতলৰ পেকটসমূহ িচধা চােবান
পানীেৰ ধুই ল’ব পােৰ ।
এই সাৱধানতা মূলক ব ৱ া এই কাৰেণ লাৱা হেছ যােত কােনা লােকই বজাৰৰ পৰা আনা
খাদ ৰ পেকট বা খাদ পদাথৰ সং শত আিহ, হাত চােবােনেৰ পিৰ াৰ নকৰাৈক িনজৰ নাক,
মুখ বা চ
নােচােৱ, যাৰ াৰা এই মহামাৰী সং িমত হ’ব পােৰ। মনত ৰািখব য খাদ
সাম ী বজাৰৰ পৰা য় কৰাত বা খাৱাত ভয়ৰ কােনা কাৰণ নাই ।
িনৰাপদ খাদ :
এই মহামাৰীৰ সময়ত সকেলাধৰণৰ খাদ েয়ই সমােন িনৰাপদ ।
অন সময়ৰ িনিচনাৈক, আিম ফলমূল আৰু শাকপাচিল ঘৰৈল
আনাৰ িপছত ধুই ল'ব লােগ । ভালদেৰ িসজাই ৰ া আিমষ
বা িনৰািমষ দুেয়াধৰণৰ খাদ ই আমাৰবােৱ স ূণ ভােব
িবপদমু । মনত ৰািখব মহামাৰীৰ সময়ত আপুিন া কৰ
খাদ খাৱা অত
েয়াজনীয় ।
চাফিচ ণতােৰ ভালৈক িসজাই ৰ া খাদ ওচৰচু বুৰীয়াই
আেপানাক িদেল, আপুিন কােৰাবাক িদেল, নাইবা আপুিন বািহৰৰ
পৰা আিনেল, তেন আহাৰ খাৱােতা স ূণৰূেপ িনৰাপদ ।
কৱল খাদ পদাথ কিঢ়য়াই অনা পেকটৰ
ত ওপৰত
উে িখত নীিতিনয়মসমূহ পালন কিৰেলই হল ।
জলপান খাব িবচািৰেল :
ভাক লািগেল আপুিন িব ু টৰ টমাৰ পৰা িব ু ট এখন, নাইবা বয়ামৰ পৰা ঘৰেত বেনাৱা
জলপান খাবৈল লাৱাৰ আগেত হাতমূখ ভালৈক ধুই লব । যিদ পিৰয়ালৰ কােনা সদস
অসু হ আেছ, তে তওঁক জলপান থাল এখনত িদ, িপছত সই থালখন আৰু আেপানাৰ
হাত ভালদেৰ ধুই পলাব । মনত ৰািখব য মুখত হাত লেগাৱাৰ িপছত সই হাত খাৱাব
ৰখা পা ৰ িভতৰত আেকৗ নােসামুৱাব ।
ৰ াবঢ়া কিৰবৈল আৰ কৰাৰ সময়ত লব লগা সাৱধানতা :
ৰ াবঢ়া আৰ

কৰাৰ আগেত িনজৰ হাতখন ভালদেৰ চােবােনেৰ ধুই লব । খাদ ভালদেৰ

িসজাই ৰাি েল তাত ভাইৰাছ থািকেলও িস িবন হ যায়
। িক িপয়াঁজ, িতঁয়হ,িবলাহী আিদ পাচিল কঁ চাৈক খােল,
কা বৈল ব ৱহাৰ কৰা কটাৰী বা সঁজিু ল আৰু বাচনেটা
আগেত চােবােনেৰ ভালৈক ধুই লাৱাৰ লগেত পাচিলিখিনও
বাকিল চু ৱাৰ িপছত চাফা পানীেৰ ভালৈক ধুই লাৱা ভাল
।
ৰ াবঢ়া কৰাৰ সময়ত :
যিদেহ আেপানাৰ ৰ, কাহ আিদৰ ল েণ দখা িদেছ তে
পিৰয়ালৰ অন কােনা সদস ক ৰ াবঢ়া কিৰবৈল িদব আৰু আপুিন দূৰৰ পৰা তওঁক ল
কিৰ থািকব পােৰ । যিদ আপুিন ভােব য কােনাবাই ঘৰৰ বািহৰৰ পৰা আিহ চৗকা, বাচন,
কৰািহ, হতা আিদত হাত লগাইেছ, তেনহ' ল থেম সইেবাৰ চােবান পানীেৰ ভালৈক ধুই
পিৰ াৰ কিৰ লব । িনজৰ হাত ভালদেৰ ধুই লেহ ৰ াবঢ়া আৰ কিৰব । মনত ৰািখব
ৰ াবঢ়া কৰাৰ সময়ত হােতেৰ িনজৰ নাক, মুখ বা অন কােনা ব
শ নকিৰব । ভািব
লব য অলপ সময়ৰ আগেত আপুিন হােতেৰ জলকীয়া
শ কিৰেছ ।
পানী খাৱােটা িনৰাপদ হয়েন ?
এিতয়াৈলেক কৰ’না ভাইৰাছ পানীত জীয়াই থকাৰ কােনা মাণ পাৱা নাই যিদওঁ খাবৈল
ব ৱহাৰ কৰা পানী ঢািক থাৱা, আৰু াছত পানী ভৰাওঁেত তাত হাত বা আঙু িল নলেগাৱােটা
ভাল ।
খাদ খাৱাৰ সময়ত:
মনত ৰািখব য ভাইৰাছযু খাদ ৰ পৰা আমাৰ কািভড১৯ নহয় । তথািপও সকেলােৱ খাদ
খাৱাৰ আগেত িনজৰ হাতমুখ ভালদেৰ ধুই ল'ব লােগ । এজন লােকই সকেলােৰ থালত খাদ
িবলাই িদয়ােটা ভাল । খাৱাৰ সময়ত আিম অিত ওচৰাওচিৰৈক বহােটা ভাল নহয় । যিদ
পিৰয়ালৰ কােনা লাক অসু হেছ, তে তওঁক আছু তীয়াৈক খাবৈল িদব, আৰু তওঁৰ
থালেবাৰ িপছত ভালৈক চােবােনেৰ ধুই পলাব ।

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

