িশেরানামঃ কম এবং াহেকর জন
দাকান ক সুরি ত রাখা
কািভড১৯ স

েক ভারতীয় িব ানীেদর

িতেবদন

সূচনা:
কািভড১৯ িনয় ণ করেত অত াবশ কীয় পিরেষবা দানকারী
দাকানপাঠ, যমন মুিদখানা ও ঔষধালয় িল লকডাউন এর সময়ও
খালা রাখার অনুমিত দওয়া হেয়েছ। যেহতু এই জায়গা িলেত অেনক
মানুষ েবশ কের থােক, তাই এ িলর রাগ ছড়ােনার অ ল হেয়
ওঠার স াবনা রেয়েছ। হাত ভােলাভােব ধায়ার, িজিনসপ পির ার
কের মাছার এবং অেন র সে শারীিরক দূর বজায় রাখার য
সাধারণ িনেদশাবলী রেয়েছ স িল মেন চলা জ ির, সই সে
একজন অত াবশ ক পিরেষবা দানকারী কম িহেসেব িকছু িনিদ
উপায় আপনােক হণ করেত হেব। এই উপায় িল সাধারণ মানুষেক
অপিরহায িজিনসপ সরবরাহ করার সে সে আপনােক, আপনার
সহকম ও আপনার পিরবােরর সদস েদরও সুরি ত এবং সু রাখেত
সাহায করেব।
দাকানদারেদর জন সাধারণ িনেদিশকা:
কািভড১৯ এর মহামারীর সমেয়, িনয়িমত হাত ধায়ার এবং িনেজর
মুেখর থেক হাত সিরেয় রাখার য িনেদিশকা, তা সকেলর জন
েযাজ । দাকােনর সকল কম েদরেকই তা যথাযথভােব পালন করেত
হেব। াহকেদর সে কথা িবিনমেয়র সমেয় মা পের থাকার পরামশ
দয়া হে । কউ কউ অিতির সাবধানতা অবল ন করেত এে ান,
টু িপ এবং া স পের থাকেছন।
রশেনর দাকােনর মেতা কােনা িবপণীেত যিদ আপিন খুচেরা, মাড়ক
না থাকা খাবার িবি কেরন, তেব বাঁকােনা, বড় াি েকর নেলর
মেতা িকছু ব বহার কের সুিবধাজনক ভােব িজিনস িবিল করেত
পােরন। এর ফেল আপনার সে আপনার াহকেদর উপযু শারীিরক
দূর বজায় থাকেব।
যিদ আপিন অসু

হান:

যিদ আপিন িকংবা দাকােনর অন কমচারী কােরা কািশ, র জাতীয়
কািভড১৯ এর কােনা উপসগ দখা দয়, তাহেল তােদর কম ল
থেক ছু িনেয় বািড়েত থাকেত হেব। আদশ প, িনেয়াগকারী বা
মািলকেক তার কম েদর বতন সেমত ছু ম র
ু করেত হেব। এর
ফেল কম েদর সু হেয় ওঠা যমন সুিনি ত হেব তমিন অন কম
িকংবা াহকেদর মেধ সং মণ ছড়ােনার আশংকা থাকেব না।
ব ি গত / পািরবািরক া িবিধ:
বািড় পৗঁছেনা মা সাবান িদেয় ান কের িনেত চ া করেত হেব,
যােত সারািদন বাইের থাকার ফেল ভাইরােসর সং েশ আপিন এেস
থাকেলও, তা যন আপনার পিরবােরর অন কােরা মেধ না ছড়ায়।
সারািদন পের থাকা পাষাক ছেড় স িল এক আলাদাভােব িচি ত
কের রাখা বালিত িকংবা গামলায় রাখুন। স ব হেল স িল সাবান ও
জল িদেয় অিবলে
কেচ িনন।

দাকান থেক িজিনসপ
িব য় করবার সময়:

কনা ও দাকােন মালপ

তালা/ দাকােন

য়

সাধারণত য শারীিরক দূর বজায় রেখ চলার কথা বলা হেয়েছ,
কাশ ােন সটা েত েকর মেন চলা উিচত। িজিনসপ যখােন
পাইকািরভােব িবি হয়, যখান থেক দাকানদােররা িজিনস িকেন আেনন,
সখােনও লাইেন দাঁিড়েয় িজিনস কনার িনয়ম থাকা বা নীয়। বািড়র বাইের
থাকাকালীন মা বা মুেখাশ পের থাকা ও বািড় িফেরই সাবান িদেয় হাত
ধায়ার পরামশ দয়া হে । স ব হেল টাকা পয়সা মটাবার সময়
অনলাইন া াকশন ব বহার করা উিচত।
যিদ আপনােক দাকােনর জেন মালপ
হণ করেত হয়, তাহেল সবেচেয়
ভােলা হয় যিদ এই কাজ
দাকােনর বাইের করা যায়। া পণ
দাকানঘেরর বাইেরই বা বা ঝু িড় থেক সাবধােন বর কের িনেয়
তারপর দাকােন এেন রাখা উিচত। স ব হেল, বা
(িবেশষ কের,
সই অংশ যা
শ কের বা
খুলেত হেব এবং স অংেশর চারপাশ)
সাবান জল িদেয় মুেছ িনেল ভােলা হয়।
মালপ

দাকােন রাখা:

মাড়কিবহীন যাবতীয় িজিনসপ যমন চাল, ডালএসব ঢাকনা দয়া কৗেটা বা পাে ভের রাখুন। িদেনর
শেষ এই পা
িল সাবান জল িদেয় মুেছ িনন। িশিশ অথবা ছাট বা েলা দাকােনর তােক রাখা যেত
পাের, কারণ এ েলা সাধারণত বেড়া বাে র মেধ আেস ( য েলা হয়ত স িত নাড়ােনা হয় িন), তাই
স েলার ওপর ভাইরাস থাকার স াবনা কম। ফল এবং সবিজ খালা জায়গায় সািজেয় রাখেত কােনা বাধা
নই, কারণ এই ধরেনর িজিনস দাকােন বিশ সময় থােক না। এমিনেতই ভােলা হয় যিদ লাকজন ফল এবং
সি (এবং স েলার মাড়ক) বািড় পৗঁেছ তু েল রাখার আেগ ধুেয় নন।
তারা দাকােন এেল তােদর
অনুেরাধ ক ন কােনা িজিনস না িকনেল তা
শ না করেত, যােত ভাইরােসর সং মণ কম হয়।
িজিনস িবি

করা:

বাইের বেরােনার সময় েত েকর (পুনব বহারেযাগ ) মুেখাশ ব বহার অথবা দুই েরর কাপড় িদেয় মুখ
ঢাকার ব ব া করা উিচত। দাকানদারেদর িবনয়ী অথচ দৃঢ়তার সে
তােদর মুেখাশ ব বহার অথবা মুখ
ঢাকবার িনেদশ দওয়া জ ির। মানুষেক মুখ ঢেক রাখার েয়াজনীয়তা স ে অবিহত করেত দাকােনর
েবশ পেথ আমােদর ওেয়বসাইট থেক পা ার ি
কের লািগেয় িদেত পােরন।
দাকােনর আয়তন অনুযায়ী, এই সমেয় ব বসা চািলেয় যাওয়ার জেন
যেকােনা এক িবক
বেছ িনেত পােরন
িবক

১: ( ছাট, অভ রীণ দাকােনর

ে )

দাকােনর েবশপেথর মেধ
তােদর চািহদা মটােত পােরন। পিরেষবা
সহেজ ও কাযকরী উপােয় সের িনেত
তােদর দাকােন আসার সময়
সে িজিনসপে র িল িনেয় আসেত উৎসািহত ক ন।
িবক

২: (অেপ াকৃ ত বড়, অভ রীণ দাকােনর

ে )

দাকােন েবশ করেছন এমন সকল
তােক বলুন তােদর হাত পির ার
করেত স ব হেল দাকােন ঢাকার মুেখ এক হাত ধায়ার জায়গা তির কের িদন, সে সাবান রেখ িদন।
তােদর ভজা হাত মাছার জন চ া ক ন পপার ন াপিকন িদেত, এবং ব বহােরর পর, িনরাপেদ স িল
এক আলাদা ডা িবেন সং হ ক ন। অথবা, দাকােন েবশ াের
তােদর ব বহােরর জন (অ ত ৬০%
অ ালেকাহল যু ) স ািনটাইজার রেখ িদন। স ব হেল, দাকােনর েবশ করবার মূল দরজা খালা রাখুন,
যােত
তােদর দরজার পা া ঠেল িকংবা হাতল ঘুিরেয় দাকােন ঢু কেত/ বেরােত না হয়। বাতাস চলাচেলর
জেন দাকােনর জানালাও খালা রাখেত পােরন।
একসে কতজন
তা দাকােন ঢু কেত পারেবন, সই সংখ া িনয় ণ করেত পােরন। আপনার দাকান
আয়তেন কত বড়, এবং দাকােনর ভতের ১২িমটােরর শারীিরক দূর বজায় রেখ কতজন
তা এক সােথ
থাকেত পারেবন, তার ওপর িনভর করেব এই সংখ া ।

িবক

৩: ( খালা জায়গায়/ পাইকাির িব য় ক )

খালা জায়গায় বসা হাট বাজার িকংবা পাইকাির িজিনসপ িবি
হয় যখােন সখােন ভাইরাস এেস লেগ থাকার এবং সখান থেক
অন কাথাও যাওয়ার মেতা জায়গা সাধারণত কম থােক। তবু
দাকােন বা তার চারপােশ অন েদর থেক ১২িমটােরর দূর বজায়
রাখেবন। দাকােনর চারপাশ পির ার এবং আবজনামু রাখা চাই।
সারািদেন জেড়া হওয়া আবজনা এক পাে সং হ কের িনন এবং
িদনাে তা উপযু জায়গায় ফেল িদন।
সািরব

হওয়া:

তােদর হয়েতা িজিনস িকেন নবার জন িকছু ন অেপ া করেত
হেব। সািরব হেয় অেপ া করবার সমেয় তােদর অনুেরাধ ক ন
এেক অপেরর মেধ যেথ দূর বজায় রেখ দাঁড়ােত। দাকােনর
বাইের অেপ া করবার জায়গায় চক িদেয় দাগ কেট ১২ িমটােরর
দূর িনেদশ কের তােদর সাহায করেত পােরন আপিন। < দাকােনর
বাইের দাগ কেট দূর িনেদেশর ছিব>
িদেনর শেষ, দাকােনর সম জায়গা যমন কাউ ার, জানলা
দরজার হাতল, পাে র ঢাকনা, ক াশবা ইত ািদ সাবান জল িদেয়
পির ার ক ন। বারংবার
শ করা হেয়েছ এমন য কােনা িজিনস
যমন কল, দরজার হাতল, দরজার তালা, শৗচাগােরর াস বাটন
সাবান জল িদেয় পির ার করেত ভু লেবন না। হাতমুখ ধায়ার
বিসন ও টয়েলট/ শৗচাগার িতিদন, বার কেয়ক সাবান জল িদেয়
ধুেয়, মুেছ, ি চ িদেয় জীবাণুমু ক ন।
পুনব বহারেযাগ টু িপ, মুেখাশ ও এ ন অন কাপেড়র থেক আলাদা
কের কাপড় ধায়ার সাবান িদেয় কাচু ন। সব কম েদর িতিদন
নতু ন এক
সুর া ব িদন। ব বহােরর পর ফেল িদেত হয়
এমন যেকােনা মুেখাশ, াভস, টু িপ, এে ান িনরাপদ ভােব বজন
করেত হেব। থেম স িল ঘের তরী ১% ি চ িদেয় জীবাণুমু
ক ন, তারপর হয় পুিড়েয় ফলুন নয়েতা মা র গভীের পুঁেত
ফলুন।
পাির িমকঃ
যেহতু আপনােক বশ বড় অংেকর টাকা পয়সা িতিদন নাড়াচাড়া
করেত হয়, তাই এ িল থেক যােত ভাইরাস না ছিড়েয় পেড়, স
স ে আপনােক িবেশষ সতকতা অবল ন করেত হেব। যতবার
স ব সাবান িদেয় হাত ধুেয় িনন। টাকাপয়সা হােত নবার সময়
াভস ব বহার করেত পােরন, িক সতক থাকেত হেব যােত াভস
পের অন কানও িজিনেস যন হাত না লােগ। আপিন টাকাপয়সার
রাখার জন একটা আলাদা বা ব বহার করেত পােরন, িক
িদেনর শেষ সটা সাবান জল িদেয় ধুেয় ফলেত হেব। স ব হেল,
দাকােন একজনেক মেনানীত ক ন, িযিন সম টাকাপয়সা সং া
লনেদন সামলােবন, িক িতিন যন দাকােনর অন িজিনেস হাত
না দন। সবাইেক অনলাইন এবং ক াশ ছাড়া িজিনেসর মূল
দবার পরামশ িদন।
হাম ডিলভাির বা াহেকর বািড়েত িজিনস িবতরেণর সময়
িজিনসপ এক বা অথবা থেলর মেধ রাখা উিচত য েলা
বািড়র বাইের রাখা যেত পাের, এবং য েলা
তা তু েল িনেত
পােরন। স ব হেল
তার বািড়র িভতের ঢু কেবন না। িজিনেসর
মূল নবার জন এক
ছাট থেল বা বা ব বহার করেত পােরন
যােত আপিন পের সই টাকায় হাত িদেত পােরন, যখন আপনার
হাত ধায়ার সুেযাগ থাকেব।

সারাংশ
দাকানদারেদর জেন সাধারণ িনেদিশকা:
•

যত ঘন ঘন স ব হাত ধুেয় িনন

•

মুেখ হাত দেবন না

•

মুেখাশ ব বহার ক ন

•

সাবান জল িদেয় দাকােনর কাউ ার সহ সম

•

পুনব বহারেযাগ টু িপ /মুেখাশ/এ ন অন কাপেড়র থেক আলাদা কের
কাপড় ধায়ার সাবান িদেয় কেচ িনন

•

অসু

•

বািড় পৗঁছেনার সে

•

কােজর সময় পের থাকা পাষাক আলাদা কের কাচু ন

জায়গা যমন, হাতল, ঢাকনা ইত ািদ পির ার ক ন

বাধ করেল কাজ করেবন না
সে

সাবান িদেয়

িজিনস কনা এবং ডিলভাির

ান ক ন

হণ করা

•

স ব হেল, দাকােনর বাইের মালপে র যাগান

•

সাবান জল িদেয় িজিনসপে র বা

•

বা

•

সব িজিনস দাকােনর ভতের িনেয় যান

হণ ক ন

মুেছ িনন

বা ঝু িড় থেক িজিনস বর ক ন

িজিনস

িছেয় রাখা:

•

চাল, ডােলর মেতা মাড়কহীন িজিনসপ

•

িদেনর শেষ এই পা

•

ফল, সবিজ দাকােন খালা অব ায় রাখা যােব

িজিনস িবি র

রাখার জেন ঢাকা দওয়া পা

িল মুেছ রাখুন

ে :

•

যিদ দাকান
পৗঁেছ িদন

•

বড়, অভ রীণ দাকান হেল,
দাকােন েবশ করেছন এমন সকল
পির ার করেত এবং
তার সংখ া িনয় ণ ক ন

•
•

ব বহার ক ন

ছাট, অভ রীণ হেয় থােক তেব

তােদর দাকােনর বাইের,

খালা জায়গায় বসা হাট বাজার িকংবা পাইকাির িজিনসপ িবি
যখােন, সখােন
তােদর এেক অেন র থেক ১২িমটােরর দূর

েবশপেথ িজিনস

তােক বলুন তােদর হাত

হয়
বজায় রাখেত বলুন

দাকােনর বাইের
তােদর সািরব ভােব অেপ া করবার জায়গায় চক
িদেয় গাল দাগ কেট ১২ িমটােরর দূর িনেদশ ক ন

পাির িমক:
•

আলাদা এক বাে টাকাপয়সা রাখুন এবং
জল িদেয় পির ার ক ন

িত িদন সই বা

•

টাকায় হাত দওয়ার পর সাবান িদেয় হাত ধুেয় িনন

•

স ব হেল, দাকােন এমন একজনেক মেনানীত ক ন িযিন সম
টাকাপয়সা সং া লনেদন একা সামলােবন

সাবান

হাম ডিলভাির:
•

তার বািড়র ভতের

•

তার বািড়েত পৗঁছােনার পর এক

•

েবশ করা এিড়েয় যেত চ া ক ন, ডিলভািরর িজিনস বািড়র বাইের রাখুন
বা

িকংবা থেলর সাহােয িজিনেসর মূল সং হ ক ন

হাত ধায়ার সুেযাগ পেল তারপর টাকায় হাত িদন।

ব ািনক তথ িলর সত তা যাচাই করার যথাসাধ চ া করা হেয়েছ; ভু ল
িন িলিখত কানায় জানানঃ indscicov@gmail.com.

র স ান পেল অনু হ কের

