
কী কের হাত ধুেত হেব 
স ণূ িনয়মাবলী

ি র কথা হেলা এই য ভাইরাস কানও াণীর শরীেরর বাইের বংশবৃি  
করেত পাের না। আমােদর ধু এটু  িনি ত করেত হেব য বাইেরর 
পিরেবেশর ভাইরাস যন আমােদর শরীের ঢুকেত না পাের। িবেশষ কের 
কেরানাভাইরােসর বাইের একটা আবরণ আেছ যা সাবানজেল ংস হেয় 
যায়। তাই এই ভাইরাসেক এিড়েয় যাওয়ার সবেচেয় সহজ উপায় হল 
িনয়িমত সাবান বা অন  কানও পিরেশাধক িদেয় হাত পির ার করা|  
এখােন িবিভ  পিরি িতেত হাত ধাওয়ার িনয়মাবলী দওয়া হেলা। 

ভাইরাস কী? 

ভাইরাস বিশর ভাগ জীেবর তুলনায় িভ  কৃিতর। তােদর বংশবৃি  বা নড়াচড়া করার জন  কানও াণীর 
কােষর মেধ  ঢুকেত হয়। এছাড়া ভাইরাস বাইেরর কানও িজিনসপে , বা আমােদর হােত, নড়াচড়া অথবা 
বংশবৃি  করেত পাের না। 

ভাইরাস কীভােব আমােদর শরীের েবশ কের?  

আমরা যখন কানও িজিনেস হাত িদই যােত ভাইরাস লেগ আেছ, তখন স েলা আমােদর হােত লেগ যায়, 
এবং তারপর আমরাই সই ভাইরাস েলােক শরীেরর অন ান  জায়গায় 
পৗঁেছ িদই আমােদর আঙুল থেক, অথবা হাত থেক নােক, মুেখ 
অথবা চােখ । মূলত নাক এবং 
মুখ িদেয়ই কেরানাভাইরাস আমােদর াসনালীেত ঢােক, তাই আমােদর 
মুেখ হাত না দওয়ার চ া করা উিচত ।  

কীভােব কেরানাভাইরাস নাশ করা যায়?   

সাবান (সবেচেয় ভােলা) অথবা ৬০% এলেকাহল মশােনা হাত ধাওয়ার 
বণ। সাবান কেরানাভাইরােসর বাইেরর িলিপড রেক ন  কের দয় এবং 
জল সই ভাঙা ভাইরােসর বািক অংশট  ধুেয় ফেল। এলেকাহলও 
সাবানজেলর মেতাই ভাইরােসর িলিপড রেক ন  কের। সাবানই সবেচেয় 
ভােলা আর সটা একািধক মানুেষর সংেগ ব বহার করা যায় কারণ সাবান 
ভাইরাসেক িবন  কের দয় |  

এলেকাহল পিরেশাধেকর চেয় সাবান ভাল 

এলেকাহল পিরেশাধক অেনকসময় হােতর ময়লা
পুেরাপুির পির ার কের না, িক  সাবান িদেয় হাত
ভােলা কের পির ার করা যায়। এলেকাহেলর
তুলনায় সাবান ভাইরাসেক বিশ কের িবন  করেত
পাের। তাছাড়া কম সাবােন অেনক ফনা তির
করা যায় যার ারা পুেরা হাত ধাওয়া স ব। 

কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর িতেবদন 



কখন হাত ধাওয়া উিচত?  
• রা া করার আেগ এবং পের 
• খাবার আেগ 
• গীর দখােশানা করার আেগ এবং পের 
• বাথ ম/ শৗচাগার  ব বহার করার আেগ এবং পের 
• শরীেরর কানও ত শ করার আেগ এবং পের 
• হাঁিচ, নাক ঝাড়া এবং কািশর পের 
• কানও জ  (এবং তার খাবার/মলমূ ) শ করার পর 
• জ াল হােত ধরার পর 
• অন  কউ ধেরেছ এমন িজিনেস ( যমন, রিলং, দরজার িছটিকিন,
• কিলং বল, পােসেলর প ােকট) হাত দওয়ার পর
• যখন হাত নাংরা 

স ািনটাইজার িদেয় কখন হাত ধােবন?  

যখন সাবানজল পাওয়া যাে  না। িনি ত ক ন স ািনটাইজাের যন অ ত ৬০% এলেকাহল থােক (িক  
১০০% নয়!)। হাত নাংরা থাকেল স ািনটাইজার ব বহার করেবন না। 

কীভােব হাত ধুেত হয়? 

থেম কেলর ওপরকার ভাইরাস ন  করার জন  কেল সাবান িদন, তারপর হােত জল িদেয় (অ ত ২০ 
সেক  ধের) দইু হাত ঘেষ ফনা তির ক ন, এবং জল িদেয় ময়লা ও িবন  ভাইরাস ধুেয় ফলুন। 
বাতােস হাত িকেয় িনন, অথবা তায়ােল িদেয় ঘেষ িনন (বািক ন  ভাইরাস সিরেয় ফলার জন )। এর 
পর হােত কানও ভাইরাস থাকার কথা নয়। অথবা, যিদ জল না থােক, তাহেল হােতর পুেরা অংেশ 
স ািনটাইজার লাগান, দইু হাত ঘষুন এবং পুেরাপুির িনি  হওয়ার জন  (ি শ সেক  ধের) হাত িকেয় 
িনন।

জেলর তাপমা া িনেয় খুব একটা না ভাবেলও চেল। সাবান িদেয় হাত ঘষাটাই আসল ব াপার। দইু হাত িদেয় 
জাের হাত ঘষার িদেক নজর িদন যােত পুেরা হােত সাবান বা স ািনটাইজার লােগ। হােতর খাঁেজ ময়লা এবং 
ভাইরাস সরােনার সময় একটু জাের ঘষেত হেত পাের। একবার ভেব দখুন, আমরা যখন বাথ েমর মেঝ 
পির ার কির তখন কত জাের ঘষেত হয়, ধু ি নার লাগােলই হয় না। 
https://info.debgroup.com/blog/whatisthecorrecthandwashingtechnique [English]

যখন পযা  পিরমােণ জল নই, তখন কী করা উিচত? 

যিদ জেলর কল না থােক, তখন বেড়া াম বা বালিত থেক জল তালার সময় মগ জেল ডাবােত হয়, যার 
ফেল আপনার হাত থেক জেল ভাইরাস সং মেনর স াবনা থােক। এই িবপদ এড়ােত কেয়ক  পিরবার িমেল 
একটা িপট াপ তির করা যেত পাের, যার থেক জল ফাঁটা ফাঁটা কের পেড় এবং জেল ভাইরােসর 
সং মণ এড়ােনা যায়। তেব এই ে  ল  রাখা উিচত যােত িপট াপএর কােছ িভড় না জেম। 

িপট াপ হেলা হাত ধাওয়ার জন  এক  কম খরচার া কর ব ব া। িপট াপ তির করার প িত িনেচ 
দওয়া রেয়েছ। 
https://www.youtube.com/watch?v=Qdpd3roZjYw
http://www.tippytap.org/wpcontent/uploads/2011/03/Howto
buildatippytapmanual.pdf

জেলর অভাব থাকেল, দেুটা বা  বা জল রাখার পা  ব বহার ক ণ। 
এক র জেল হাত ডুিবেয়, সাবান িদেয় ২০ সেক  ধের ঘেষ িনন 
যার ফেল ভাইরাস ন  হেব)। তারপর অন  পাে  রাখা জেল হাত ডুিবেয় 
আবার আেগর মত ঘেষ ধুেয় িনন, যােত হােত সাবান এবং ভাইরাস লেগ না 
থােক, তারপর হাওয়ায় িকেয় িনন। যখন ি তীয় পা  নাংরা হেয় 
যােব, তখন স েক থম পা  িহেসেব ব বহার ক ন। হাত ধাওয়ার পর 
কানও কাপড় বা তায়ােল িদেয় মুেছ িনেত পােরন, যােত বািক ভাইরাস 



সিরেয় ফলা যায়। এক এক জেনর জন  আলাদা তায়ােল রাখার এবং িদেনর শেষ স িল ধুেয় ফলার চ া 
ক ন । স ব হেল হাত ধাওয়া এবং রা া করার জন  আলাদা জায়গা অথবা আলাদা জল ব বহার ক ন। 

যিদ আপনার কােছ জেলর বদেল পাতলা সাবান জল থােক তাহেল স  িদেয় ফনা তির কের তারপর বািল 
বা ছাই িদেয় হাত পির ার কের িনন। যিদ সাবান বা জল িকছুই না থােক, তাহেল বািল অথবা ছাই ব বহার 
করা যেত পাের, িক  এটা তখনই করা উিচত যখন আর কানও উপায় নই। 

িবেশষ পিরি িত

বারবার হাত ধুেল হাত কেনা হেয় যেত পাের।  আপনার ইে  হেল তল বা মেয় চারাইজার ব বহার করেত 
পােরন। আপনার যিদ একিজমা থােক অথবা ক সাধারণত কেনা থােক তাহেল অ  সাবােনর বণ বা সাবান 
ছাড়া পিরেশাধক অথবা এমন স ািনটাইজার ব বহার ক ন যােত মেয় চারাইজার আেছ।  

হাত ধাওয়ার প িতর তািলকা, সবেচেয় ভােলা থেক  কের সবেচেয় খারাপ
• সাবান এবং কেলর জল (২০ সেক ) ; 
• কেয়ক  পিরবার িমেল িপট াপ বানােনা

(http://www.tippytap.org/wpcontent/uploads/2011/03/How
tobuildatippytapmanual.pdf)

• স ািনটাইজার (৩০ সেক )
• এক  পাে র জেল হাত ধুেয়, (২০ সেক  ধের) সাবান মেখ, 

অন  পাে  রাখা জেল হাত ধাওয়া এবং পির ার কের মাছা 
• হা া সাবান জল/ ছাই/ বািল 
• একা  িন পায় হেলঃ বািল অথবা ছাই িদেয় হাত ঘষা 

ছিবর জন  সারাংশ 
• ভাইরাস অন  জীেবর থেক আলাদা: জীিবত থাকার জন  এেদর অন  

কানও াণীর কােষর মেধ  থাকেত হয় । তারা আপনার হাত বা অন  কানও িজিনেসর ওপের 
বংশবৃি  করেত পাের না। 

• মূলত নাক এবং মুখ িদেয়ই কেরানাভাইরাস আমােদর াসনালীেত েবশ কের
• আমােদর শরীের কেরানাভাইরাস কীভােব ঢােকঃ আমরা ভাইরাসযু  কানও িজিনেস হাত িদই> ভাইরাস 

আমােদর হােত লেগ যায় > সখান থেক মুেখ ঢােক (অথবা নাক, চাখ)
• কীভােব কেরানাভাইরাস নাশ করা যায়ঃ সবেচেয় ভােলা প িত হেলা সাবান! এর জন  কেরানাভাইরােসর 

বাইেরর িলিপড র ংস হেয় যায়। 

before cleaning after cleaning

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.


