
কেরানাভাইরাস থেক সুরি ত থেক 
কীভােব িজিনসপ  বািড়েত পৗঁেছ দেবন?   

ভূিমকা 

কািভড১৯এর ছিড়েয় পড়া ব  করার জন  য লকডাউন 
জাির করা হেয়েছ, সই সময় অত াবশ ক সাম ী ঘের ঘের পৗঁেছ 
দওয়া জ ির। সই জন  এই সব সাম ী িবিল করার সংেগ যু  
লাকজেনর া  এবং সুর া খুব পূণ। অত াবশ ক সাম ী 
বলেত খাবার, গ াস িসিল ার, দেুধর প ােকট, খবেরর কাগজ, 
ওষুধ ইত ািদ বাঝায়। আপিন যিদ এই েলার মেধ  কােনা িজিনস 
িবিল করার সংেগ যু  থােকন, তাহেল আপনােক  অেনেকর 
সং েশ আসেত হেত পাের, এবং অন  অেনেকর ছাঁয়া 
িজিনসপ  শ করেত হেত পাের। আপনােক অেনক টাকার 
নাট এবং মু ােতও বশ কেয়কবার হাত িদেত হেত পাের। 
আপনােক স বত সহকম েদর িনকেট থাকেত হয় এবং যানবাহেন 
একসে  যেত হয়।  আপনার, আপনার পিরবােরর এবং 
খে রেদর যােত কািভড১৯ সং মণ না হয়, তার জন  
িন িলিখত কেয়ক  সাবধানতা অবল ন ক ন। 

সাধারণ িনয়মাবলী  

কািভড১৯ মহামািরর জন  সবাইেকই বারবার হাত ধাওয়ার এবং মেুখ হাত না দবার কথা বলা 
হেয়েছ। িক  িজিনসপ  পৗঁেছ দবার ে  সব সময় হাত ধাওয়ার সুেযাগ নাও পাওয়া যেত 
পাের। তাই কাজ করার সময় যতটু  স ব কম িজিনসপে  হাত দবার চ া করেবন। যিদ স ব 
হয়, তাহেল সাবান আর জল সংেগ রাখার চ া করেত পােরন। এর সবেচেয় সহজ উপায় হেলা 
এক  ছাট িশিশেত সাবানজল রেখ দওয়া এক টুকেরা সাবান বাতেল ফেল জল িদেয় ভােলা 
কের িমিশেয় িনন। এেতই  যেথ  পিরমােণ ফনা তির করার সাবানজল ত করা যােব। 
আপনার কােজর সময় মােঝমােঝ রা ার পােশ হাত ধুেয় নবার চ া ক ন, এবং যিদ স ব হয়, 
দইু বািড়েত পৗঁেছ দবার মােঝও হাত ধুেয় নেবন। মা  পের থাকেবন। যিদ িকনেত না পােরন, 
আপিন পুনব বহারেযাগ  মা  তির করেত পােরন। 

আপিন যখন অসু ঃ 

যিদ আপনার, বা আপনার সহকম েদর মেধ  কা র শরীের 
কািভড১৯এর ল ণ দখা দয়, যমন র এবং কািশ, 
তাহেল কাজ থেক িবরত থাকা ভােলা। সবেচেয় ভােলা হয় 
যিদ এই ে  এই কম েদর মাইেন সহ ছু  দওয়া হয়। 
তাহেল এই কম রা সু  হেয় উঠেবন এবং, সবেচেয় বেড়া 
কথা, অন  কম  এবং খে ররা অসু  কম েদর ারা 
সং ািমত হেবন না। 

ব ি গত/পািরবািরক া িবিধ 

বািড় থেক বেরােনার আেগ এবং বািড় পৗঁছােনার পর ান করার চ া ক ন। এর ফেল আপনার 
শরীের এেস বসা ভাইরােসর পে  অন েদর শরীের িগেয় আ মণ করার স াবনা কম হেব। 

কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর িতেবদন 



বািড় পৗঁেছ আপনার জেুতা ঘেরর বাইের রেখ িদন, সাবধােন 
িফেত খুেল মেুখর মা  সিরেয় িনন, এবং ান করা অবিধ 
বািড়র কােনা িজিনেস হাত না দবার চ া করেবন। জামাকাপড় 
এবং যিদ কাপেড়র মা  থােক তাহেল স ও এক  িনিদ  
বালিতেত ফেল রাখুন। স ব হেল, সংেগ সংেগ কাপড় কাচার 
সাবান িদেয় কাপড় ধুেয় িনন এবং সাবান িদেয় িনেজ ান কের 
িনন। 

কােজর সময় খাওয়া 

খাবার আেগ সাবান অথবা স ািনটাইজার িদেয় হাত ধুেয় িনন।
বািড় থেক আনা পির ার চামচ িদেয়ও খেত পােরন, যিদ সটা 
আলাদা জায়গায় রাখা থােক এবং এর আেগ আপনার হাত না
লেগ থােক। 

িজিনসপ  িবিল করার গািড়

খুব স বত কািভড১৯এর জন  দায়ী ভাইরাস ধাতব িজিনেসর 
ওপর িতনিদন পয  থাকেত পাের। আপনার কােজর িশ এর 
পর বািড় পৗঁেছ ান করার আেগ িজিনসপ  িবিল করার গািড়  
িতিদন সাবানজল িদেয় ধুেয় নওয়া ভােলা। ল  রাখেবন যােত 
দরজার হ া ল, ি য়ািরং ইল, ড াশেবাড ইত ািদ য সব 
জায়গায় বিশ হাত লােগ গািড়র সই সব অংশ যন সাবান 
জেল ধাওয়া হয়। 

িজিনসপ  িবিল করার সময়

খে েরর হােত িজিনসপ  দবার সময় ১২ িমঃটার দরূ  রাখুন। 
তাঁেদর বেল িদন য সবার িনরাপ ার জন  সবেচেয় ভােলা হয়
যিদ আপিন িজিনসপ  ঘেরর বা দাকােনর বাইের রেখ িদেত 
পােরন। যিদ গ াস িসিল ার বা জেলর পা  পৗঁেছ দবার জন  
বািড়র িভতের যেতই হয়, তাহেল দরজা, টিবল ইত ািদেত যন 
হাত না লােগ, তা

ল  রাখেবন। খািল িসিল ার এবং পা  খুব সাবধােন িনেয় 
যােবন। এ েলা গািড়েত তালার পর হাত ধুেয় িনন। আপনার 
সংেগ এক  থেল বা ঝুিল রাখেত পােরন যখােন খে র টাকাপয়সা 
রাখেত পােরন, এবং যােত আপনােক সটা শ করেত হয় না। 
খে রেদর ক াশ ছাড়া অন  উপােয় টাকা দবার কথা বলনু।   

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ  চ া করা 
হেয়েছ; ভুল র স ান পেল অনু হ কের িন িলিখত কানায় 
জানানঃ indscicov@gmail.com.


