িশেৰানাম: কমচাৰী আৰু াহকৰ
বােব দাকান সুৰি ত কিৰ ৰখা
ক'িভড১৯ স

েক ভাৰতীয় িব ানীৰ

িতি য়া

পাতিন
ক'িভড১৯ িতেৰাধ কিৰবৈল জািৰ কৰা লকডাউনৰ সময়িখিনত
অত াৱশ কীয় সৱা আৰু সাম ীৰ দাকান তথা গলামাল আৰু
ঔষধালয় (ফামাচী) সমূহ খালা ৰািখবৈল অনুমিত িদয়া হেছ ।
িযেহতু এই ানসমূহৈল ব ব ি অহা যাৱা কেৰ, সেয় এেন
ানসমূহ ক'িভড১৯ ৰাগিবধ সং মণৰ অিভেক
হ উঠাৰ স াৱনা
আেছ । যিদও সঘনাই হাত ধাৱা, সামািজক দূৰ বজাই ৰখা আৰু
িযেকােনা ব ৰ পৃ ভাগ চাফা ৰখােটা ৰু পূণ তথািপও অত াৱশ কীয়
সৱাকম িহচােপ আপুিন িকছু মান িনিদ ব ৱ া লাৱােটা েয়াজনীয় ।
ইয়াৰ জিৰয়েত আপুিন ৰাইজক অত াৱশ কীয় সৱা আগবঢ়াই থািকও
িনজৰ লগেত আেপানাৰ সহকম আৰু পিৰয়ালৰ সকেলােক িনৰাপদ আৰু
া বান কিৰ ৰািখব পািৰব ।
দাকানীসকলৰ বােব সাধাৰণ িনেদশাৱলী:
ক'িভড১৯ মহামাৰীৰ সময়ত িনয়িমতভােৱ হাত ধাৱা আৰু মুখৰ
পৰা হাত আঁতৰাই ৰখাৰ সাধাৰণ িনেদশাৱলী সকেলােৰ বােব েযাজ
। দাকানৰ সকেলা কম েয় এই িনেদশাৱলীিখিন িনখুঁতভােৱ মািন চলা
উিচত । াহকৰ সেত কথা পােতােত দাকানৰ কম ক মুখা িপ াৰ
উপেদশ িদয়া হেছ । ইয়াৰ উপিৰও অিধক সাবধানতা অৱল ন
কিৰবৈল এ ন, টু পী আৰু হাতেমাজা পিৰধান কিৰব পােৰ ।
যিদ আপুিন ৰচনৰ দাকানৰ িনিচনাৈক খালা, বাি নৰখা খাদ
সাম ী িব ী কেৰ তে বকা কিৰ লাৱা ডাঙৰ াি কৰ নলী
( উব) ব ৱহাৰ কিৰ সাম ী িবতৰণ কিৰব পােৰ । ইয়াৰ জিৰয়েত
আেপানাৰ আৰু াহকৰ মাজৰ সামািজক দূৰ সুিনি ত কিৰব পৰা
যায় ।
যিদ আপুিন অসু :
যিদ আেপানাৰ বা দাকানৰ আন কম ৰ শৰীৰত ক'িভড১৯ ৰাগৰ
ল ণ যেন, কাহ বা জৰ আিদেয় দখা িদেয়, তে তওঁেলােক ছু
ল ঘৰত থকা উিচত । আদশগতভােৱ, িনেয়াগকতাসকেল সইসকল
কম ক বতন কতন নকৰাৈক ছু িদব লােগ । তিতয়া সই
কম সকল সু
হ উঠাৰ লগেত এই কথাও সুিনি ত কিৰব পািৰ য
তওঁেলাকৰ পৰা আন কম বা াহকৈল ৰাগ সং মণ নহয় ।
ব ি গত / ঘৰুৱা া িবিধ
ঘৰৈল উভিত গ লেগ লেগ চােবােনেৰ ভালৈক গা ধাৱা উিচত যােত
আেপানাৰ গাত লািগ থািকব পৰা িযেকােনা ভাইৰাছ আেপানাৰ
পিৰয়ালৰ লাকৈল সং িমত নহয় । িদনেটা িপি থকা কােপাৰিখিন
এ সুকীয়া আৰু িনিদ বাি ত ৰাখক । যিদ স ৱ হয়, তে
কােপাৰিখিন অনিতপলেম চােবান আৰু পানীেৰ ভালৈক ধুই পলাওক ।

দাকানৰ সাম ী

য় আৰু সং হ

সকেলােৱ ৰাজ ৱা ানত সামািজক দূৰ বজাই ৰখাৰ িনেদশাৱলী পালন
কৰােটা েয়াজনীয় । পাইকাৰী বজাৰত তথা য'ৰ পৰা দাকানীসকেল
সাম ীৰ যাগান লয়, মানুেহ শাৰী পািত বয়ব
য় কৰাৰ িনয়ম থকা
উিচত । বািহৰত থকা সময়ত মুখা িপ া আৰু উভিত আিহ চােবােনেৰ হাত
ধাৱােৰা পৰামশ িদয়া হেছ । যিদ স ৱ হয় তে অনলাইন প িতেৰ ধনৰ
লনেদন কৰক ।
সাম ীিখিন হণ কেৰাঁেত বা ডিলভাৰী লওঁেত দাকানৰ বািহৰেত হণ
কৰক যােত সাম ীিখিন দাকানৰ িভতৰৈল অনাৰ আগেত বাকচৰ পৰা
সাবধােন উিলয়াই ল'ব পােৰ । যিদ স ৱ হয় তে বাকচেটা িবেশষৈক,
আপুিন খুিলবৈল ধৰা অংশিখিন এখন চােবান পানীত িতওৱা কােপােৰেৰ
মিচ লওক ।
মালব

দাকানত ৰােখাঁেত:

খালা সাম ী যেন চাউল, দাইল আিদ সাঁফৰ থকা পা ত ৰাখক ।
িদনেটাৰ শষত এখন চােবান পানীত িতওৱা কােপােৰেৰ সই পা েবাৰ
মিচ পলাওক । পেকটত থকা সাম ী যেন বটল আৰু বাকচ আলমািৰ বা দৱালৰ খলপাত থ’ব পািৰ ।
সাধাৰণেত কােনও শহতীয়াৈক
শ নকৰা ব ব বাকচত থােক, সেয় তাত ভাইৰাছৰ িবপদ থকাৰ
স াৱনা কম । ফল আৰু শাকপাচিল মুকিলৈক ৰািখব পািৰ িযেহতু এেন ৱা গিলব পৰা সাম ী অলপ
সময়ৰ বােবেহ খলপাত ৰখা হয় । তথািপও ফল আৰু শাকপাচিল (লগেত আন ব ৰ পেকটৰ বািহৰৰ
অংশ) ঘৰৈল িনয়াৰ িপছত ভালৈক ধুই লাৱাৰ পৰামশ িদয়া হেছ । াহকসকলক ভালৈক বুজাই িদব যােত
তওঁেলােক অকল িকিনব িবচৰা ব েহ হােতেৰ
শ কেৰ, তেন কিৰেল ভাইৰাছ সং মণৰ স াৱনা অিত কম
হ'ব ।
মালব

িব ী কেৰাঁেত:

সকেলােৱ বািহৰৈল ওলাওঁেত এ পুনৰ ব ৱহােৰাপেযাগী মুখা অথবা ব তৰপীয়া মুখাবৰণ িপ ােটা আৱশ ক ।
দাকানীসকেল দৃঢ়তােৰ আৰু ন ভােৱ াহকক এই মুখা বা মুখাবৰণ িপ া িনয়মাৱলীৰ িবষেয় অৱগত কৰােটা
েয়াজনীয় । আেপানােলােক আমাৰ ৱবচাইটত থকা চাৰপ (প' াৰ) ছপা কিৰ দাকানৰ েৱশ াৰত
দশন কিৰ াহকক মুখাবৰণ আৰু ইয়াক পিৰধান কৰাৰ েয়াজনীয়তাৰ িবষেয় অৱগত কিৰব পােৰ ।
আেপানাৰ দাকানৰ আকাৰ অনুসিৰ আপুিন তলৰ িযেকােনা এটা িবক
িবক

অনুসৰণ কৰক ।

১: (সৰু আভ ৰীণ দাকানৰ বােব)

আপুিন াহকক দাকানৰ েৱশ াৰ বা েৱশ াৰৰ ওচৰেত সাম ী িবতৰণ
কিৰব পােৰ । াহকসকলক এেকাখন সাম ীৰ তািলকা আিনবৈল
উৎসািহত কৰক যােত তওঁেলাকক আপুিন সানকােল আৰু িনপুণতােৰ
সাম ী িবতৰণ কিৰব পােৰ ।
িবক

২: (ডাঙৰ আভ ৰীণ দাকানৰ বােব)

দাকানত েৱশ কৰা সকেলা ব ি েক হাত ধুবৈল কওক । দাকানৰ
েৱশ াৰত স ৱ হ' ল চােবােনেৰ হাত ধাৱাৰ ব ৱ া কিৰ িদয়ক ।
াহকক কাগজৰ নপিকন িদয়ক আৰু ব ৱহাৰ হাৱা নপিকনিখিন সাৱধােনেৰ এ সুকীয়া ডা িবনত
িনৰাপদভােৱ ৰাখক । নতু বা কেমও ৬০% এ হল থকা হ
চিনটাইজাৰ এটা েৱশ াৰত ৰাখক যােত
াহেক ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ । স ৱ হ' ল দাকানৰ েৱশ াৰ সকেলা সময়েত খালা ৰাখক যােত াহেক
ওেলাৱা সােমাৱা কেৰাঁেত দুৱাৰৰ হ ল বা ন
শ কিৰবলগীয়া নহয় । দাকানৰ িখিৰকীেবােৰা খুিল
ৰাখক যােত ভালদেৰ বায়ু স ালন হ'ব পােৰ ।
দাকানত এেক সময়েত সামাব পৰা াহকৰ সংখ া িনয় ণ কৰক । এই সংখ া আেপানাৰ দাকানৰ আকাৰৰ
ওপৰত িনভৰ কিৰব যােত িভতৰত থকা াহকসকেল ১২ িমটাৰৰ শাৰীিৰক দূৰ বজাই ৰািখব পােৰ ।

িবক

৩: (মুকিল / পাইকাৰী বজাৰ)

মুকিল আৰু পাইকাৰী বজাৰত সাধাৰণেত এেন পৃ ভাগ কম থােক
য'ত ভাইৰাছ লািগ থািকব পােৰ বা য'ৰ পৰা ভাইৰাছ সং িমত
হ'ব পােৰ । তথািপও আপুিন আেপানাৰ দাকানত বা দাকানৰ
আেশপােশ আনৰ পৰা ত ািশত ১২ িমটাৰৰ শাৰীিৰক দূৰ
বজাই ৰাখক । সাধাৰণেত িনজৰ চৗপাশ চাফা আৰু জাবৰমু কিৰ
ৰখােটা া িবিধগতভােৱ এক ভাল অভ াস । িদনেটাৰ সকেলা
জাবৰ এটা পা ত সং হ কিৰ িদনেটাৰ শষত এক যথােযাগ ানত
পলাই িদয়ক ।
াহকৰ শাৰী:
াহকক সাম ী িবতৰণ কৰাৰ আেগেয় িকছু সময় তওঁেলাক অেপ া
কিৰবলগীয়া হ'ব পােৰ । অনু হ কিৰ তওঁেলাকক শাৰী পািত
অেপ া কিৰ থােকাঁেত উপযু শাৰীিৰক ব ৱধান বজাই ৰািখবৈল
অনুেৰাধ কৰক । দাকানৰ পদপথ বা দাকানৰ বািহৰৰ পথত ১২
িমটাৰ দূৰ ত ঘূৰণীয়া িচ আঁিক আপুিন াহকসকলক সহায় কিৰব
পােৰ ।
িদনেটাৰ শষত সকেলা কাউ াৰ আৰু আন ব ৰ পৃ ভাগ যেন
হ ল, সাঁফৰ, ধনৰ বাকচ আিদ চােবান পানীেৰ চাফা কৰক ।
সঘনাই
শ কৰা আন সকেলা পৃ ভাগ যেন টপ, দুৱাৰৰ তলা,
দুৱাৰৰ হ ল আৰু াচ বাট আিদ চাফা কিৰবৈল নাপাহিৰব ।
ওৱাচ বিচন আৰু শৗচালয় িতিদেন চাফা কৰক আৰু ১%
ি িচেঙেৰ িদনেটাত কইবাবােৰা বীজাণুমু কৰক ।
পুনৰ ব ৱহােৰাপেযাগী টু পী, মুখা আৰু এ নেবাৰ আন কােপাৰৰ পৰা
পৃথক কিৰ চােবােনেৰ ধাৱক । দাকানৰ সকেলা কম েয় যােত
িনেতৗ এই ব েবাৰ নতু ন আৰু চাফা ৰূপত পাই সই কথা সুিনি ত
কৰক । পলনীয়া মুখা, হাতেমাজা, টু পী, এ ন আিদ িনৰাপদভােৱ
পলাই িদয়ক । পেলাৱাৰ আেগেয় সইেবাৰ ১% ঘৰুৱা ি িচং িদ
বীজাণুমু কৰক আৰু তাৰ িপছত হয় পুিৰ পলাওক নতু বা দৈক
গাঁত খাি মা ত পুিত পলাওক ।
ধন পিৰেশাধ:
িযেহতু আপুিন যেথ পিৰমাণৰ টকাৰ নাট আৰু মু াৰ লনেদন
কিৰবলগীয়া হ'ব, সেয় আপুিন িবেশষ সাৱধানতা অৱল ন কৰা
উিচত যােত ইয়াৰ পৰা ভাইৰাছৰ সং মণ নহয় । িযমান পােৰ
সঘনাই চােবােনেৰ হাত ধাৱক । টকাপইচাৰ লনেদন কেৰাঁেত
আপুিন হাতেমাজা ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ, িক আন কােনা পৃ যােত
সইেযাৰ িপি
শ নকেৰ তাক ল সতক থাকক । আপুিন টকা
পইচািখিন এটা সুকীয়া বাকচত ৰািখব পােৰ আৰু সদায় িদনেটাৰ
শষত চােবান আৰু পানীেৰ বাকচেটা ধুই পলাব পােৰ । যিদ স ৱ
হয়, অকল এজন ব ি েক টকাপইচাৰ লনেদনৰ কাম কিৰবৈল
িদয়ক, িক
তওঁ যােত আন কােনা ব বা পৃ
শ নকেৰ সই
কথা সুিনি ত কৰক । অনলাইন অথবা মু ািবহীন লনেদন কিৰবৈল
সকেলােক উৎসািহত কৰক ।
হ'ম ডিলভাৰী (ঘেৰ ঘেৰ িবতৰণ)
সাম ীেবাৰ এটা বাকচ বা মানাত ভৰাই িবতৰণ কৰক যােত
আপুিন ঘৰৰ বািহৰেত থ আিহব পােৰ, আৰু াহেক সং হ কিৰ
ল'ব পািৰব । স ৱ হ' ল িযখন ঘৰত সাম ী িবতৰণ কিৰবৈল
গেছ, তাৰ িভতৰত েৱশ নকিৰব । টকাপইচা সং হৰ বােব এটা
পা বা সৰু মানা ব ৱহাৰ কিৰব পােৰ যােত নাট বা মু ােবাৰ
আপুিন িপছত চু ব পােৰ আৰু লেগ লেগ হাত ধুব পােৰ ।

ইনফ' ািফকৰ সাৰাংশ:
িশেৰানাম: কমচাৰী আৰু

াহকৰ বােব দাকান সুৰি ত কিৰ ৰখা

দাকানীসকলৰ বােব সাধাৰণ িনেদশাৱলী:
•
•
•
•
•
•
•
•

িযমান পােৰ সঘনাই হাত ধাৱক
হােতেৰ মুখ
শ নকৰাৈক থািকবৈল চ া কৰক
মুখা িপ ক
কাউ াৰ আৰু পৃ ভাগ ( হ ল, সাঁফৰ আিদ) চাফা কিৰবৈল চােবান পানী ব ৱহাৰ
কৰক
পুনৰ ব ৱহােৰাপেযাগী টু পী / মুখা / এ ন আন কােপাৰৰ পৰা পৃথক কিৰ চােবান
আৰু পানীেৰ ধাৱক
যিদ আপুিন অসু , তে কামৈল ওলাই নাযাব
কামৰ পৰা ঘৰৈল উভিত গ লেগ লেগ চােবােনেৰ গা ধাৱক
কাম কেৰাঁেত িপ া কােপাৰ সুকীয়াৈক ধাৱক

দাকানৰ সাম ী য় আৰু সং হ:
• স ৱ হ' ল দাকানৰ বািহৰেত মালব সং হ কৰক
• চােবান পানীেৰ বাকচেবাৰ মিচ লওক
• বাকচেবাৰ খালক
• মালব েবাৰ দাকানৰ িভতৰৈল আনক
মালব দাকানত ৰােখাঁেত:
• খালা সাম ী যেন চাউল, দাইল আিদ সাঁফৰ থকা পা ত ৰাখক
• িদনেটাৰ শষত এই পা েবাৰ মিচ পলাওক
• ফল আৰু শাকপাচিল মুকিলৈক ৰািখব পােৰ
মালব িব ী কেৰাঁেত:
• সৰু আভ ৰীণ দাকান: াহকক েৱশ াৰ বা েৱশ াৰৰ ওচৰেত সাম ী িবতৰণ কৰক
• ডাঙৰ আভ ৰীণ দাকান: াহকক েৱশৰ আগেত হাত ধুবৈল কওক আৰু এেক সময়েত দাকানত েৱশ
কিৰব পৰা াহকৰ সংখ া িনয় ণ কৰক
• মুকিল / পাইকাৰী দাকান: াহকসকলক ইজেন িসজনৰ পৰা ১২ িমটাৰ দূৰ বজাই ৰািখবৈল কওক
• দাকানৰ বািহৰত াহেক শাৰী পািতবৈল ১২ িমটাৰ দূৰ ত ঘূৰণীয়া িচ
আঁিক িদয়ক
ধন পিৰেশাধ:
• টকাৰ নাট আৰু মু ােবাৰ এটা সুকীয়া বাকচত ৰাখক, আৰু িনেতৗ চােবান
পানীেৰ সই বাকচেটা ধাৱক
• টকাপইচাৰ লনেদন কৰাৰ িপছত চােবােনেৰ ভালৈক হাত ধাৱক
• যিদ স ৱ হয়, এজন ব ি
কৱল টকাপইচাৰ লনেদনৰ বােব িনেয়ািজত
কৰক, অথবা অনলাইন লনেদন কিৰবৈল সকেলােক উৎসািহত কৰক
হ'ম ডিলভাৰী:
•
াহকৰ ঘৰৰ িভতৰত েৱশ নকৰাৈক ঘৰৰ বািহৰেত সাম ী িবতৰণ কিৰবৈল চ া কৰক
• টকা সং হ কিৰবৈল এটা বাকচ বা সৰু মানা ব ৱহাৰ কৰক
• টকািখিন তিতয়ােহ চু ব যিতয়া আপুিন লেগ লেগ হাত ধুব পােৰ
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

