
চারপােশর িজিনসপে�র বিহভ� াগ
কীভােব পির�ার করা উিচত

�যেকােনা অসখু সং�মণ বাড়েত না �দওয়ার জন� ব�ি�গত
�া��িবিধ অনসুরণ করা ছাড়াও চারপােশর পিরেবেশর স�ুাে��র
িদেক নজর �দওয়া উিচত, এবং �সটা �কািভড-১৯-এর ��ে�ও
�েযাজ�। কেরানাভাইরাস িবিভ� িজিনেসর বিহভ� ােগ নানা সময়
পয�� �েক থাকেত পাের। এইসব িজিনসপ� �থেক যােত
সং�মণ না হয় �সই ব�াপাের সাবধান থাকা উিচত। আপিন
হয়েতা ভাবেছন �কান িজিনেসর বাইেরর অংশ কত ঘন ঘন এবং
�কান পির�ারক বা জীবাণনুাশক িদেয় পির�ার করেল এই
ভাইরাস নাশ করা যােব --- এখােন িকছ�  িনেদ�শ �দওয়া রইল। 

িজিনসপে�র বাইেরর অংশ এবং জায়গা �কন পির�ার করা 
উিচত? 
আমরা যখন �কােনা িজিনেস হাত িদই তখন ভাইরাস আমােদর হােত চেল আসেত পাের এবং তারপর যিদ আমরা
মেুখ অথবা নােক হাত িদেয় �ফিল তাহেল আমােদর শরীর সং�ািমত হেত পাের। এই ধরেনর সং�মণ যথাস�ব
কম করার জন� িজিনসপে�র বিহভ� াগ, িবেশষ কের �যসব িজিনস অন�েদর সংেগ ভাগ কের থাকা জায়গায় রাখা
আেছ �স�েলার বাইেরর অংশ বারবার পির�ার করা উিচত। িজিনসপে� হাত না �দওয়া এবং মেুখ হাত না
লাগােনার কথা সব সময় মেন রাখা দরকার। সাবান জল িদেয় িনয়িমত হাত �ধাবার কথাও �যন মেন থােক। 

িবিভ� িজিনেসর ওপের ভাইরাস িভ� িভ� সময় পয�� �েক থাকেত পাের 
জীিবত �াণীর �কােষর বাইের ভাইরাস বংশবিৃ� করেত পাের না। এই �কােষর বাইের
িবিভ� রকেমর ভাইরাস িভ� িভ� সময় অি� �েক থাকেত পাের। অন�ান� ভাইরােসর
ত�লনায় সাস�-�কাভ-২ (এবং তার িনকটতম কেরানাভাইরাস আ�ীয় সাস�-�কাভ-১)
অেপ�াকৃত কম সমেয় �াকৃিতক উপােয় িবন� হেত পাের। িক� পরী�া কের �দখা �গেছ
�য কাগজ বা িপচেবােড� র মত িছ�য�ু িজিনেসর ত�লনায় শ� িজিনস, �যমন 
�াি�ক, ��ইনেলস ি�েলর মেতা িজিনেসর ওপর কেরানাভাইরাস �বশ 
িকছ��ণ �েক থাকেত পাের। 

পির�ার করা আর জীবাণনুাশ করা িক এক িজিনস? 
�কােনা ব� পির�ার করার অথ� ধেুলাবািল, �নাংরা সিরেয় �ফলা। আমরা যখন ঘেরর �কাণায় ধেুলা ঝািড় অথবা
�টিবল বা পা� মেুছ রািখ, �সটােকই সাধারণত পির�ার করা �বাঝায়। 

সাবান হেলা িডটারেজ� ��ণীর এক �কার রাসায়িনক পদাথ�। বািড়েত �যসব িডটারেজ� ব�বহার করা হয় তােদর
মেধ� কাপড় কাচার সাবান এবং বাসন �ধায়ার সাবান রেয়েছ। িডটারেজে�র  মেধ� সি�য় রাসায়িনক পদােথ�র দ�ু
অংশ থােকঃ এক� জেলর িদেক মখু কের থােক, অন� �তলা� অংশ� জল এিড়েয় থােক। এই জল এিড়েয় থাকার
অংশ� �য িজিনস� �ধায়া হে� তার ওপরকার �তলা� অংেশর সংেগ আটকা পেড় যায়। অন� জল-আকষ�
অংশ� জেলর সংেগ জিড়ত হয় যার ফেল আমরা ময়লার সংেগ �লেগ থাকা িডটারেজ� ধেুয় �ফলেত পাির। 



সাধারণত �কােনা পির�ার িজিনেসর ওপেরই জীবাণনুাশক পদাথ� �দওয়া হয়, কারণ পির�ার করার জন�
জীবাণনুাশক পদাথ� ব�বহার করা হয় না। যিদ �কােনা িজিনস �নাংরা বা �তলা� না হয়, তাহেলই জীবাণনুাশক
পদাথ� ব�বহার করা যায়। �যসব জায়গা অেনেক ব�বহার কের, �যমন বাথ�ম, �সখােন অন�ান� জীবাণনুাশক
পদাথ� ব�বহার করা উিচত, যােত �স�েলা অন� জীবাণ ুনাশ করেত পাের। িকছ�  জীবাণনুাশক, �যমন বািড়েত
ব�ব�ত ি�চ  এবং আইেসাে�াপাইল অ�ালেকাহল কেরানাভাইরাস িবনাশ করেত পাের বেল জানা �গেছ, যিদও
অন�ান� জীবাণনুাশেকর কথা এখেনা অজানা। 

বািড়র বাইের ভাগ কের �নওয়া অংেশ থাকা িজিনেসর উদাহরণ: 
িসঁিড়র �রিলং, �গেটর হাতল, িছটিকিন 
অন�েদর সে� ভাগ কের �নওয়া জেলর পা�, জেলর কল 
অন�েদর সে� ভাগ করা বাথ�ম (জেলর কল, কাপড় রাখার রড, দরজার
হাতল, িছটিকিন, লাইট-এর সইুচ) 
অন�েদর সে� ভাগ করা �শৗচাগার  (�াশ করার হাতল, জেলর কল, �বিসন,
টয়েলেট বসার জায়গা, ঢাকনা, দরজার হাতল, িছটিকিন, লাইট-এর সইুচ) 

�থেম �দেখ িনন বািড়েত এবং বািড়র বাইের �য সব জায়গা অন�েদর
সে� ভাগ কের ব�বহার করা হয়, �সখােন  �কান িজিনস�েলা সচরাচর
অেনেক ব�বহার কের। 

কেরানাভাইরাসেক িবন� করার সবেচেয় ভােলা উপায় হল িডটারেজ� (সাবান) আর জল ব�বহার করা। �কােনা
িজিনেসর বিহভ� াগ িডটারেজ� িদেয় ঘেষ পির�ার করেল ভাইরাস ন� হেব, তারপর ধেুয় �ফলেল বািক
ভাইরাস�েলা চেল যােব। তাই কেরানাভাইরােসর ��ে� সাবান িদেয় ধেুয় পির�ার করার অথ�ই হল জীবাণনুাশ
করা। 

কেরানাভাইরাস দরূ করেত হেল পির�ার করা উিচত না জীবাণনুাশক পদাথ� ব�বহার
করা উিচত?
 

বািড়েত এমন িজিনেসর উদাহরণঃ
দরজার হাতল, িছটিকিন, জানালার হাতল ও িছটিকিন 
কিলং �বল, লাইট-এর সইুচ 
রা�াঘেরর �টিবল, জেলর কল, ��াভ 
বাথ�ম, �শৗচাগার (জেলর কল, �বিসন, �াশ করার হাতল, টয়েলেট বসার
জায়গা, কাপড় �মলার রড , দরজার হাতল, িছটিকিন)
�টিবেলর ওপর, �সাফা, িরেমাট কে�াল 
�টিলেফান (�মাবাইল ও ল�া�লাইন), ল�াপটপ, ট�াবেলট, কি�উটার মাউস 

�কান �কান িজিনেসর বিহভ� াগ পির�ার এবং জীবাণনুাশ করা উিচত? 

জীবাণনুাশক িদেয় জীবাণ,ু �যমন ব�াকেটিরয়া ও ভাইরাস, িবনাশ করা যায়। এইসব পদাথ� হাসপাতাল, অথবা
বাথ�েমর মত জায়গা যা অেনেক ব�বহার কের এবং �যখােন �রাগবাহী জীবাণ ুথাকার স�াবনা �বিশ থােক, �সই
সব জায়গায় �বিশ দরকার হয়। বািড়েত ব�বহার করার ি�চ, আইেসাে�াপাইল অ�ালেকাহল এবং হাইে�ােজন
�পর�াইড ইত�ািদ হল জীবাণনুাশক পদাথ�।

কেরানাভাইরােসর বাইেরর �র� এমন িকছ�  অণ ু িদেয় �তির যার মেধ�ও জল-আকষ� এবং জল-িবমখুী অংশ
থােক, �ক �যমন থােক িডটারেজে�। িডটারেজে�র অণ�ুেলা তােদর ভাইরােসর বাইেরর �ের িনজ িনজ রকম
অণুর সংেগ �জাড়া �লেগ িগেয় �সই সগু�ত �র�েক �ভেঙ �ফেল এবং ভাইরাস ন� করেত পাের। 



�কান জীবাণনুাশক কেরানাভাইরােসর ��ে� কায�করী?
 
কেরানাভাইরাসেক িবনাশ করার জন� সবেচেয় �বিশ কায�করী এবং
সলুভ পদাথ� হল িডটারেজ�, �যমন �ােনর সাবান, কাপড় কাচার
এবং বাসন মাজার সাবান। 

কত�ণ পর পর পির�ারক/জীবাণনুাশক ব�বহার করা দরকার? 
 
সব িজিনসপে�র বাইেরর অংশ িদেন অ�ত একবার িডটারেজ� িদেয় পির�ার ক�ন। �সসব িজিনস
কতজন ব�বহার কের �সকথা মেন �রেখ আরও ঘন ঘন পির�ার করা �যেত পাের। বাথ�ম এবং
�শৗচাগােরর মেতা জায়গা যা অন�রাও ব�বহার কের �স�েলা যিদ এমন �কউ ব�বহার কের যার
�কািভড-১৯ হওয়ার স�াবনা আেছ তারপর ভােলা কের পির�ার এবং জীবাণনুাশ করা দরকার। 
 
�বিসন, �শৗচাগার, সবার ব�ব�ত জেলর উৎস, িসঁিড় এবং অন�েদর সংেগ ভাগ করা ব�ালকিনর মত
জায়গা  কতজন ব�বহার কের তার ওপর িভি� কের �সই জায়গা�েলা অন� জায়গার ত�লনায় ঘন ঘন
(িদেন অ�ত দবুার) পির�ার করা উিচত। বাথ�ম এবং �শৗচাগাের অন� িবিভ� ধরেনর জীবাণ ু নাশ
করার জন� িডটারেজ� ছাড়াও অন�ান� জীবাণনুাশক ব�বহার করা উিচত। 

৭০% অ�ালেকাহল য�ু �� বা কাপড়/কাগজ িদেয় �বদ�ুিতন িজিনস পির�ার করা �যেত পাের।
উ��� অংশ� এই �বণ িদেয় মেুছ িনন এবং িকছ��ণ �রেখ িদন যােত বা�ীভ�ত হেয় যায়। 

 
বািড়েত ব�বহারেযাগ� তরল ি�চ (১%) বা ি�চ পাউডার িজিনসপে�র
ওপর �দওয়া �যেত পাের। ঘন ি�চ �েকর পে� �িতকারক, তাই
�েক যােত না লােগ �সিদেক নজর �দওয়া উিচত। ি�চ ধাত�র ��ে�ও
�িতকারক, তাই ব�বহার করার সময় সাবধান থাকা উিচত। ি�চ
�দওয়ার সময় ��ািরন গ�াস �বিরেয় আেস যা য�ণাদায়ক। ি�চ
ব�বহার করার সময় ওই জায়গায় যােত �খালা হাওয়া বাতাস থােক
�সিদেক নজর িদন (িবেশষ কের বা�ােদর এবং যােদর এলারিজ
থাকেত পাের, তােদর জন�)। 

এছাড়া কেয়ক� পির�ারক বা জীবাণনুাশক, �যমন কেয়ক ধরেনর
ি�চ বা আইেসাে�াপাইল অ�ালেকাহল (বা হাইে�ােজন �পর�াইড)
কেরানাভাইরােসর ��ে� কায�করী বেল জানা �গেছ, িক� অন�
জীবাণনুাশেকর কায��মতা স�ে� এখেনা জানা �নই। সাধারণত,
জীবাণনুাশক পদাথ�� �কােনা িজিনেসর বিহভ� ােগ লাগােনার পর �বশ
িকছ��ণ �রেখ িদেত হয় যােত ভাইরাস �ংস হেত পাের। বািড়েত
বা�া অথবা �পাষা জীব থাকেল জীবাণনুাশক লাগােনার সময়
তােদর সিরেয় রাখুন, যত�ণ না �সই পদাথ� �িকেয় যায় এবং
�কােনা গ� না থােক। 



কী ধরেনর পির�ারক/জীবাণনুাশক, �কাথায় পােবন,
কীভােব ব�বহার করেবন? 
 
বাজাের নানা ধরেনর পির�ারক/জীবাণনুাশক পাওয়া যায়।
�স�েলা ব�বহার করার আেগ বাইের �লেবল-এ যা �লখা আেছ
�স�েলা পেড় �সটার মেধ� �যসব সি�য় রাসায়িনক পদাথ� আেছ
�স�েলা �জেন িনন। এেদর মেধ� কেয়ক� সাবান-এর মত, যার
সাহােয� কেরানাভাইরাস িবনাশ করা যায়। অন��েলা অ�ালেকাহল-
যু�, িক� অেনক�েলার মেধ� ন�ূনতম ৭০% আইেসাে�াপাইল
অ�ালেকাহল থােক না �যট�কু কেরানাভাইরাস ন� করার জন�
দরকার। 
 
এই সব পদােথ�র িনজ� িনেদ�শাবলী থাকেব, এবং �স�েলা
সাবধােন �মেন চলা দরকার। তরল ি�চ িকছ�  িজিনেসর ওপেরর
অংেশর (�যমন, ধাতব িজিনেসর) পে� �িতকারক। তরল ি�েচর
সংেগ অন� পির�ার করার িজিনস, �যমন অ�ােমািনয়া বা অ�ািসড,
�মশােনার সময় সাবধান থাকা উিচত, কারণ �সই সময় িবষা�
গ�াস �বেরােত পাের। ি�চেক িবষা� পদাথ� িহেসেব ধের িনেয়ই
নাড়াচাড়া করা উিচত এবং হােত যােত না লােগ �সিদেক নজর
�দওয়া উিচত (স�ব হেল পনুব��বহারেযাগ� রাবার �াভস পের িনন)। 
 
অরগ�ািনক বা �ভষজ পির�ারক (�যমন, িভিনগার, চাগােছর �তল,
এবং অন�ান� �াকৃিতক �ব�) কেরানাভাইরােসর ��ে� উপয�ু
নয়, যিদ না �স�েলার সংেগ িডটারেজ� �যাগ করা থােক।
ভাইরােসর িব�ে� এ�েলা কায�করী নয় বেল জানা �গেছ।  
 
 

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


