
ବତିରଣ କରିବା ସମୟେର କେରାନା 
ଭ� ତାଣ ୁଠାର�  କିପରି ସୁର�ିତ ରହେିବ

େକାଭ�� -୧୯ ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥ�ବା ଲ� ଡାଉନ ସମୟେର ନତି� ବ�ବହାଯ��
ସାମଗ�ୀ ଦୂଆର ମୁହଁେର ପହ�ାଇବା ଗରୁ� ତ�ପୂ�� ଅେଟ । େତଣୁ
େଲାକମାନ�ର  ସ�ାସ�� ଏବଂ ସୁର�ା ଦୃଷି�ର�  ଏହ ିସବୁ ନତି� ବ�ବହାଯ��
ଜିନଷି େଯଉଁ ମାେନ େଲାକମାନ� ପାଖେର ପହ�ାଉଛନି� େସମାନ� ସୁର�ା
ଉପେର ପ�ାଧାନ� େଦବା ଦରକାର । େତଜରାତ ିଜିନଷି, ଗ�ା� ସଲି��ର,
�ୀର ପ�ାେକ�, ଖବରକାଗଜ, ର�ା ଖାଦ�, ଔଷଧ ଆଦ ିନତି� ବ�ବହାଯ�
ଜିନଷି ଅେଟ । ଯଦ ିତ� େମ ଏହ ିସବୁ ଜିନଷି ବତିରଣ କରିବାେର ସଂପୃକ�  ଥାଅ,
ତ� େମ ଅେନକ େଲାକ ଏବଂ ଅେନକ େଲାକ ଛୁଉଁ ଥ�ବା ସ�ାନ ର ସଂସ�ଶ�େର
ଆସବିାର ଅଧ�କ ସ�ାବନା ଥାଏ । �ଏତ ତ� େମ ବ�ତ ମାତ�ାେର େହଉଥ�ବା
ଟ�ା ପଇସା କାରବାରେର ସଂପୃକ�  ରହପିାର, େଯଉଁଠି ତ�ମକୁ ବାରମ�ାର
ଟ�ାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡପିାେର । ଏହା ମ�  ସ�ବ ଅେଟ ତ� େମ, ତ�ମ
ସହକମ�ୀ� ସହ ପାଖାପାଖ� ରହ ିକାମ କର� ଥାଅ ଏବଂ େକେବ େକେବ
ବତିରଣ ଯାନେର  ମିଶିକରି ଯାତାୟତ କର� ଥାଅ । ଏଠାେର ଆେମ କିଛି
ସରଳ ସତକ�ତା ତାଲ�କା ପ���ତ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କେଲ ଆପଣ 

ସାଧାରଣ ନୀତନିୟିମ

ମାସ� କିଣ ିପାର�  ନାହାନି�, ପନୁଃବ�ବହାର ଯକୁ�  ମାସ�କୁ ଘେର ତଆିରି କରି ବ�ବହାର
କରିପାରିେବ ।

ନୟିମିତ ଭାେବ ହାତ େଧାଇବା ଏବଂ ମହଁୁ ନଛୁଇଁବାର ନେି��ଶ ଏହ ିେକାଭ��-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟେର ସମସ�� ପାଇଁ
ପ�ଯୁଜ� ଅେଟ । କି��  ବତିରଣ ସମୟେର ହାତ େଧାଇବା ସବୁେବେଳ ସ�ବ ନେହାଇପାେର । େତଣ ୁନଜି କାଯ�� ପରିସରେର
େଯେତ କ� ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ େସେତ ଭଲ। ଯଦ ିସ�ବ ନଜି ପାଖେର କିଛ ିସାବୁ�  ଏବଂ ପାଣ ିରଖ��  । ସବୁଠ�  ସହଜ
ଉପାୟ େହଉଛ ିସାବୁନ ପାଣକୁି େଗାେଟ େବାତଲେର ଭ��କରି େନଇଯା��  । ଏହାକୁ ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ସାବୁ� ର େଗାେଟ
େଛାଟ ଖ� କୁ େବାତଲେର ଥ�ବା କିଛ ିପାଣ ିେର ପକାଇ ଭଲକରି ମିଶାଇ ଦଅି��  । ସାବୁନ େଫଣ ତଆିରି କରିବା ପାଇଁ ଏହା
ଯେଥଷ� ଅେଟ । େଚଷ�ା କର��  ନଜି ପାଳି ସମୟେର ରାସ�ା ପାଶ��େର ରହ ିହାତକୁ ଭଲଭାେବ ଧଅୁ�� , ଯଦ ିସ�ବ �ଏ ବତିରଣ
ସମୟ ମ�େର ହାତ ଧୁଅ��  । ମହଁୁେର ମାସ� ବା ମଖୁା ପି���  । ଯଦ ିଆପଣ 

ଯଦ ିଆପଣ ପୀଡତି ଅଛନି� 
ଯଦ ିଆପଣ କିଂବା ଆପଣ� ସହକମ�ୀ� ଠାେର େକାଭ�� - ୧୯ ର କିଛବି ିଲ�ଣ
େଯପରିକି କାଶ ବା ଜ�ର େଦଖାଯାଏ, ତାେହେଲ କାମ କର��  ନାହ� । 

ନଜିକୁ,ନଜି ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଗ�ାହକ�ୁ େକାଭ��-୧୯ ସଂକ�ମଣର�  ର�ା କରିପାରିେବ ।



ଏହ ିପରିସି�ତେିର ମାଲ�କ ବା କ�ାନୀ ଏହ ିକମ�ଚାରୀ�ୁ ଦରମା ସହ ଛୁଟ ିେଦଇ
େଦବା ଉଚ�ି । ଏହା କରିବା ଦ� ାରା କମ�ଚାରୀ�ୁ ଠି� େହବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ
ଏବଂ ଅନ� କମ�ଚାରୀ ଏବଂ ଗ�ାହକ�ୁ ସଂକ�ମଣ େହବାର�  େରାକା ଯାଇ ପାରିବ ।

ଘର�  ବାହାରକୁ ଯିବା ପବୂ�ର�  ଏବଂ ବାହାର�  ଘରକୁ ଆସବିା ପେର ଗାେଧଇବା ପାଇଁ
େଚଷ�ା କର��  । ଯଦବିା ଆପଣଂକ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗେର ଭ� ତାଣ ୁରହଯିାଇଥାନି�,
ଭଲ କରି ଗାେଧଇବା ଦ� ାରା େସସବୁ ଆପଣ� ପରିବାରର ଅନ� ସଦସ�� ପାଖକୁ
ପହ�ବି ନାହ� । ଘରକୁ ପଶିବା ସମୟେର ବାହାର କବାଟ ପାଖେର େଜାତାକୁ ଛାଡ଼ି
ଆସ��  । ଯ�ର ସହ ମାସ�ର େଡାରକୁ ଧରି େଖାଲ��  ଏବଂ ଉପଯକୁ�  ସ�ାନେର ରଖ��
। ନ ଗାେଧଇ ଘର ଭ�ତରର େକୗଣସ ିବ ିସ�ାନକୁ ଛୁଅଁ��  ନାହ� । ମାସ� ଯଦି
ପୁନଃବ�ବହାର ଯୁକ�  େହାଇଥ�ବ, ବାହାେର ପି�ିଥ�ବା କପଡ଼ା ଏବଂ ମାସ�କୁ ଏକ
ନ�ି�ଷ� ବାଲ�� େର ରଖ��  । ଯଦ ିସ�ବ ଏହାକୁ ତ�ରନ� ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଓ
ପାଣେିର େଧାଇ ଦଅି��  ଏବଂ ନେିଜ ସାବୁ� ଲଗାଇ ଗାେଧାଇ ପଡ଼��  ।

ବ�କି�ଗତ / ପାରିବାରିକ ସ�ାସ��ର�ା

ଖାଇବା ପବୂ�ର�  ହାତକୁ ସାବୁ� ଏବଂ ପାଣେିର ଭଲଭାେବ ଧଅୁ��  ନେହେଲ ହ�ା�
ସାନଟିାଇଜର ବ�ବହାର କର��  । ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାମଚର ବ�ବହାର କରିପାରିେବ
ଯଦ ିତାକୁ ଘେର ଭଲକି େଧାଇଥ�େବ, ସରୁ�ିତ ସ�ାନେର ରଖ�ଥ�େବ ଏବଂ ହାତେର
ଛୁଇଁ ନଥ�େବ । 

କାଯ�� ସମୟେର ଖାଦ�

େଯଉଁ ଭ� ତାଣ ୁେକାଭ�� - ୧୯ ର କାରଣ ତାହା ଧାତ�ର ପଷୃ�େର ୩ ଦନି ପଯ��ନ� ଜୀବତି ରହପିାେର ।
ସବୁଦନି ନଜି ପାଳି େଶଷ େହବା ପେର ଘେର ପହ� ିନେିଜ ଗାେଧାଇବା ପବୂ�ର�  ବତିରଣ ପାଇଁ 

ବତିରଣ ଯାନ

ବ�ବ�ତ େହଉଥ�ବା ଯାନକୁ ସାବୁନ ପାଣେିର େଧାଇବାକୁ େଚଷ�ା କର��  । ନୟିମିତ
ଭାେବ ଛୁଆଁ ଯାଉଥ�ବା ଜାଗା େଯପରିକି ହ�ା�ଲ ବାର, କବାଟର େବଣ�, ଷି�ଅରିଂ,
ଡ�ା� େବାଡ� ଇତ�ାଦକୁି ସାବୁ� ପାଣେିର ଭଲକରି ସଫା କର��  ।

ଜିନଷି ବତିରଣ କରିବା ସମୟେର ଗ�ାହକ� ଠାର�  ୧-୨ ମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ
ରଖ��  । ନଜି ଗ�ାହକ�ୁ ସଚୂତି କରା��  େଯ ଯଦ ିଆପଣ ଘର କିମ�ା େଦାକାନ
ବାହାେର ଜିନଷି ରଖ�େଦଇ ଆସେିଲ ଏହା ଆପଣ ଓ ତା� ପାଇଁ ସୁର�ିତ ଅେଟ । 

ଜିନଷି ବତିରଣ କରିବା ସମୟେର

କିଛ ିଜିନଷି େଯପରିକି ଗ�ା� ସଲି��ର, ପାଣ ିେବାତଲ  ଆଦ ିେଦବାକୁ ଘର ଭ�ତରକୁ ଯିବାକୁ ପେଡ, ଏହ ିସମୟେର େଚଷ�ା
କର��  କବାଟ, କାଉଁଣ�ର ଆଦ ିସ�ାନକୁ ନଛୁଇଁବାକୁ । ଖାଲ� ସଲି��ର ଓ େବାତଲକୁ ସାବଧାନର ସହ ସଂଗ�ହ କରି ଗାଡେିର
ରଖ��  ଏବଂ ଏହାପେର ହାତ େଧାଇବାକୁ େଚଷ�ା କର��  । ନଜି ପାଖେର େଗାେଟ େଛାଟ ଥଳି ରଖ�� , େଯଉଁଥ�େର ଗ�ାହକ
ମାେନ ଆପଣ�ୁ ନ ଛୁଇଁ ଟ�ା ରଖ�ପାରିେବ । ଗ�ାହକମାନ�ୁ ନଗଦ ଅଥ� ବମିକୁ�  େଦଣ େନଣ (ଡଜିିଟାଲ େପେମଂଟ) କରିବା
ପାଇଁ ଉ�ାହତି କର��  ।

ବ�ିାନଭ��ିକ ସଠିକତା ପାଇଁ ପ�େତ�କ ପ�ୟାସ କରାଯାଇଛ;ି ଯଦ ିଆପଣ�ୁ େକୗଣସ ିଭ� ଲ ତଥ� ମିେଳ, ଦୟାକରି
indscicov@gmail.com େର ଏହ ିବଷିୟେର ଆମକୁ ସଚୂତି କରା�� ।


