
ক’ৰ'না িবষাণুৰ পৰা িনজেক িনৰাপদ 
ৰািখ কেনৈক সাম ী িবতৰণ কিৰব পািৰ  

িশেৰানামা

ক'িভড১৯ৰ সং মণ ৰাধ কৰাৰ বােব জািপ িদয়া এই 
লকডাউনৰ সময়ত অত াৱশ কীয় সাম ী ঘেৰঘেৰ িবতৰণ
কৰােটা অিত েয়াজনীয় হ পিৰেছ। সেয়, এই অত াৱশ কীয় 
সাম ীৰ িবতৰণকাযত জিড়ত থকা লাকসকলৰ া  আৰ ুসুৰ া 
সবািধক ৰু পূণ হ পিৰেছ। অত াৱশ কীয় সাম ীৰ িভতৰত 
গলামালৰ ব , ৰ ন গছৰ িচিল াৰ, গাখীৰৰ পেকট, বাতিৰ 
কাকত, বনাই থাৱা খাদ , ঔষধ ইত ািদ পেৰ। আপুিন যিদ 
এেন অত াৱশ কীয় সাম ীৰ িবতৰণকাযত জিড়ত হ আেছ, 
তে  আপুিন খুব স ৱ ব  ব ি  আৰ ু তওঁেলােক শ কৰা 
পৃ ৰ সং শৈল আিহেছ। আপুিন ব  পিৰমাণ মু াৰ আদান
দানেতা জিড়ত থািকব পােৰ, আৰ ুহয়েতা সঘেন টকাপইচা 
শ কিৰবলগীয়া হয়।স ৱতঃ আপুিন িনজৰ সহকম  

লাকসকলৰ সাি ধ ত কাম কেৰ, আৰ ু কিতয়াবা, িবতৰণ
কাযত ব ৱহাৰ কৰা বাহনখন ব েলােক ব ৱহাৰ কেৰ। ইয়ােত 
আিম িকছুমান সহজ িতেৰাধ ব ৱ া আগবঢ়াইেছাঁ িযেবাৰ পালন কিৰ আপুিন িনজেক, িনজৰ 
পিৰয়ালক আৰ ুউপেভা াসকলক ক'িভড১৯ সং মণৰ পৰা িনৰাপেদ ৰািখব পােৰ।   

পালন কিৰবলগীয়া সাধাৰণ নীিতিনয়ম

এই ক'িভড১৯ মহামাৰীৰ সময়ত সকেলােৱই িনয়মীয়াৈক হাত ধাৱা আৰ ুমখুম ল শ নকৰাৰ 
পৰামশ মািন চলা উিচত। িক  িবতৰণকাযৰ সময়ত বােৰবােৰ হাত ধুই থকা স ৱ নহ'বও 
পােৰ। সেয় িবতৰণৰ সময়ত িযমান পােৰ কম পৃ  শ কিৰব। যিদ স ৱ, অলপ পানী আৰ ু
চােবান ল ফুিৰব। এটা অিত সহজ উপায় হেছ িনজৰ লগত এটা সৰ ুবটলত চােবানপানী বনাই 
লাৱা  পানীেৰ ভৰা বটল এটাত চােবানৰ সৰ ুটু ৰা এটা ভািঙ ল ভালেক িমহলাই ল'ব। ইয়াৰ 
পৰা ফন তালা চােবানপানী ত হ যাব লােগ। 
আেপানাৰ কাযকালত কইবাৰমান, আৰ ুস ৱ হ' ল দজুন 
ব ি ক সাম ী িবতৰণ কৰাৰ মাজৰ সময়ত বাটৰ া ত 
গাড়ী ৰখাই ল হাত ধুই ল'ব। মখুা পিৰধান কিৰব। যিদ 
আপুিন মখুা িকিনব নাৱােৰ, তে  এখন পুনৰ 
ব ৱহাৰেযাগ  মখুা িনেজ বনাই ল'ব পােৰ।   

যিদ আপিুন অসু তা বাধ কিৰেছ

যিদ আপুিন, নাইবা আেপানাৰ কােনা সহকম ৰ গাত 
ক'িভড১৯ৰ ল ণ, যেন কাহ বা ৰ ফু  উ েছ, 
তে  িবতৰণকাযত যাগদান নকৰাই উিচত। আদশগতভােৱ, িনেয়াগকতাই এেন কম সকলক দৰমহা 
নকটাৈক ছু  িদব লােগ। এইেটােৱ িন য় কিৰব য কম জন পুনৰ সু  হ'ব, 
আৰ ু তওঁৰ সহকম  অথবা াহকসকলৈল সং মণ িবয়িপ নপেৰ।   

ক'িভড১৯ স েক ভাৰতীয় িব ানীৰ িতি য়া



ব ি গত/ঘৰুৱা া িবিধ

ঘৰৰ পৰা ওেলাৱাৰ আগত আৰ ুঘৰৈল ঘূিৰ অহাৰ িপছত পািৰেল 
ান কিৰব। এেন কিৰেল আেপানাৰ গাত পৰা িবষাণুসমহূ আনৈল 
িবয়পাৰ স াৱনা কেম। ঘৰৈল আিহ পাৱাৰ িপছত িনজৰ 
জাতা মাজা দৱুাৰমখুেত এিৰ, মখুা খুিল ল েয়াজন অনসুিৰ 
পলাই িদব আৰ ু ান নকৰাৈলেক ঘৰৰ িভতৰৰ কােনা পৃ  শ 
নকিৰব। িদনত পিৰধান কৰা ব  আৰ ুমখুা (যিদ ই পুনৰ 
ব ৱহাৰেযাগ ) আছুতীয়াৈক িনিদ  কিৰ থাৱা বাি  এটাত ৰািখ 
থ'ব। যিদ স ৱ, তে  ব সমহূ লেগলেগ িডটাৰেজ  আৰ ুপানীেৰ 
ধুই ল'ব, আৰ ুচােবােনেৰ ান কিৰব।

কামৰ সময়ত ভাজন স েক

খাৱাৰ অগত চােবানপানীেৰ নাইবা চিনটাইজােৰেৰ হাত পিৰ াৰ 
কিৰ ল'ব। আপুিন ঘৰেত পিৰ াৰ কিৰ, হােতেৰ শ নকৰাৈক ভালদেৰ 
ৰািখ ল অনা চামচু এখেনা খাওঁেত ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ।

িবতৰণকাযত ব ৱহাৰ কৰা বাহন স েক

ক'িভড১৯ সৃি  কৰা িবষাণু ধাতব পৃ ৰ ওপৰত িতিনিদনৈল 
সি য় হ থািকব পােৰ বিুল অনমুান কৰা হেছ। আপুিন 
কাযকালৰ অ ত ঘৰৈল আিহ সদায় ান কৰাৰ আেগ িবতৰণ
কাযত ব ৱহাৰ কৰা বাহনখন চােবানপানীেৰ পিৰ াৰ কিৰ ল'ব। 
সঘেন শ কৰা পৃ , যেন হে লবাৰ, দৱুাৰৰ হে ল, 
ি য়ািৰং, ডচব'ড ইত ািদ চােবানপানীেৰ ভালদেৰ মিচ ল'ব।

সাম ী িবতৰণৰ সময়ত

সাম ী িবতৰণ কৰা সময়ত াহকৰ পৰা িনৰাপেদ ১২ িমটাৰ 
মানৰ দৰূ  বজাই ৰািখব। াহকসকলক িদহা িদব য ঘৰ বা 
দাকানৰ বািহৰেত সাম ী থ যাৱােটা আেপানােলাক দেুয়াৰ বােব 
িনৰাপদ উপায়। যিদ আপুিন ৰ ন গছৰ িচিল াৰ, পানীৰ ং 
ইত ািদ সাম ী িবতৰণ কেৰাঁেত ঘৰৰ িভতৰৈল যাবলগীয়া হয়, 
তে  দৱুাৰ, মজ ইত ািদ পৃ  পািৰেল শ নকিৰব। খািল 
িচিল াৰ আৰ ু ংেবাৰ সাৱধােন ব ৱহাৰ কিৰব: এইেবাৰ জমা 
কিৰ বাহনত ভৰাই লাৱাৰ িপছত পািৰেল হাত ধুই ল'ব। আপুিন 
এটা মানা নাইবা পািচ থ িদব পােৰ য'ত আপুিন শ কিৰব 
নলগাৈক াহকসকেল আেপানাক িদবলগীয়া টকা থ িদব পােৰ। 
িযমান দৰূ স ৱ, আপুিন াহকসকলক নগদহীনভােৱ ধনদান 
কিৰবৈল উৎসাহ িদব

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


