হাত ধাৱাৰ প িত:
স ণ
ূ িনয়মাৱলী

ভাল খবৰেটা এেয় য ভাইৰােছ জীৱেদহৰ বািহৰত কিতয়াও
বংশবৃি কিৰব নাৱােৰ। আিম মা এইেটা িনি ত কৰা েয়াজন
যােত বািহৰৰ পিৰেবশত থকা ভাইৰাছেবাৰ আমাৰ শৰীৰত েৱশ
নকেৰ। কৰ'নাভাইৰাছৰ এখন িবেশষ বিহ: ক থােক িয সহেজ
চােবানৰ ভাৱত ন হ যায়। ভাইৰাছেটা দহৰ িভতৰত
সােমাৱােটা ৰাধ কৰাৰ বােব থকা সেবা ম উপায়েবাৰৰ িভতৰত
এটা হেছ িনজৰ হাতদুখন িনয়মীয়াৈক চােবােনেৰ ভালদেৰ
ধাৱােটা, অৱে য় িকছমান
ত আন িবিভ ধৰণৰ পিৰেশাধক
তথা উপায়ও ফল সু হয়। ইয়াত িবিভ পিৰি িতত হাত ধাৱাৰ
িনয়মিখিন িদয়া হ'ল।
ভাইৰাছ িক?
ভাইৰাছৰ কৃিত ায়েবাৰ জীৱতৈক বেলগ। বংশবৃি কিৰবৈল ই জীৱেকাষত েৱশ কৰােটা
েয়াজনীয়। ই কিতয়াও হাতত বা অ য় কােনা পৃ ত ঘূিৰ ফুিৰ থািকব নাৱােৰ। কৰ'নাভাইৰােছ
িবেশষৈক মানুহৰ াসত ৰ জীিৱত কাষেবাৰৰ িভতৰত বংশবৃি কেৰ। হাতৰ উপিৰভাগত থকা
অৱ াত ই কিতয়াওঁ বংশবৃি অথবা বীজাণুেৰ আ া কিৰব নাৱােৰ।
ভাইৰােছ আমাৰ শৰীৰত কেনদেৰ েৱশ কেৰ?
ভাইৰাছযু
কােনা ব
শ কিৰেল, ই হাতত লািগ ধেৰ আ এই
হােতেৰ যিতয়া মুখম ল, নাক, মুখগ ৰ নতবা চকু
শ কৰা হয়,
তিতয়া ই াসনলীত সামায়। হাত পিৰ াৰৈক ৰখা আ মুখত হাত
িনিদয়ােটা সেয় অিত
পূণ।
কৰ'না ভাইৰাছ কেনদেৰ ংস কিৰব পািৰ?
চােবান (অিধক ফল সু) বা ৬০% এলকহলযু পিৰেশাধক ( হ চিনটাইযাৰ) ব ৱহাৰ কিৰব লােগ।
চােবানৰ ভাৱত ভাইৰাছৰ বািহৰৰ মদযু আৱৰনখন ন হ যায় আ পানীেৰ ধুই পলােল এইেবাৰ
আঁ তিৰ যায়। চােবানৰ দেৰ এলকহেলও ভাইৰাছৰ মদযু আৱৰনখন ভািঙ পলায় । চােবান উপযু
িকয়েনা এেডাখৰ চােবান একািধক মানুেহ য়ৱহাৰ কিৰব পােৰ আ ইয়াৰ াৰা ভাইৰাছ ন হ যায়।
হ

চিনটাইযাৰতৈক চােবান

য়ৱহাৰ কৰা ভাল

চােবােনেৰ হাত ধুেল হাত ভালৈক পিৰ াৰ হয়, িক
হ চিনটাইযাৰ সািনেল আন লেতৰা কণােবাৰ
হাতত থািকও যাব পােৰ। চােবানৰ ভাইৰাছ ন কৰাৰ
েণা অিধক। গােটই হাতখন ভালদেৰ পিৰ াৰ
কিৰবৈল, অকমান চােবানৰপৰা উঠা ফনিখিনেয় যেথ ।

চােবােনেৰ হাত কিতয়া ধুব লােগ?
খা য়
ত কৰাৰ আগত আ পাছত
খাৱাৰ আগত
ৰাগীক
ষা কৰাৰ আগত আ পাছত
ানাগাৰত সােমাৱাৰ আগত আ পাছত
কটা ঘা
শ কৰাৰ আগত আ পাছত
হঁ ািচ মৰা, নাক সুকুিৰওৱা আ কাহ মৰাৰ পাছত
কােনা জ (আ ইয়াৰ খা য় বা মল)
শ কৰাৰ পাছত
জাবৰ জঁ াথৰ
শ কৰাৰ পাছত
আেন
শ কৰা ব যেন ৰিলং, দুৱাৰৰ িখল, কিলং বল, পােচলৰ ব , টকা, মু্ া আিদ িনেজ
কৰাৰ পাছত
বািহৰৰপৰা ঘূিৰ আিহ (িপ া মুখাখন খালাৰ পাছত) ঘৰ সােমাৱাৰ পাছত
হাত যিদ লেতৰা হ থােক

শ

হ চিনটাইযােৰেৰ কিতয়া হাত ধুব লােগ?
চােবান আ পানী পযা নাথািকেল। হ চিনটাইযাৰত কেমও ৬০% এলকহল ( িক ১০০% ৰ কম)
থািকব লােগ। হাত লেতৰা হ থািকেল ইয়াক য়ৱহাৰ কিৰব নালােগ।
হাত কেনৈক পিৰ াৰ কিৰব লােগ?
থেম টপেটা চােবােনেৰ চাফ কিৰ ল'ব লােগ যােত তাত থকা ভাইৰাছৰ কণােবাৰ ন হ যায়। হাতদুখন
িতয়াই ল চােবানৰ ফন
ত কিৰ কেমও ২০ ছেক সময়জুিৰ ঘঁিহব লােগ। ন হাৱা ভাইৰাছেবাৰ
আ আন লেতৰা কণােবাৰ এইবাৰ পানীেৰ ধুই পলাব লােগ। তাৰিপছত বতাহত বা গােমাচােৰ হাতখন
কুৱাই ল'ব লােগ। এেনকুৱা কিৰেল আেপানাৰ হাতদুখন ভাইৰাছমু হ'ব। অগত্ য়া যিদ পানী নাথােক,
তে
হ চিনটাইযােৰেৰ হাতদুখন ভালদেৰ িতয়াই ল কাই যাৱাৰ আগত ি শ ছেক সময়জুিৰ
হাতৰ িতেটা অংশ ঘঁিহব লােগ।
পানীৰ তাপমা ােটা ইমান
পূণ নহয়। িপেছ, দুেয়াখন হাতেত স ণ
ূ ৈক চােবান লগাই ঘঁহােটােহ অিত
দৰকাৰী কথা। খহটা আ সঁােতাৰা পৰা ছালৰপৰা ভাইৰাছ আঁ তৰাবৈল জাৰৈক ঘঁিহব লািগব।
ভাবকেচান, লেতৰা পা এটা ভালদেৰ পিৰ াৰ কিৰবৈল হ' ল িকমান জাৰ আ শি েৰ ঘঁিহব লােগ?
কৱল ি জাৰ সািনেলই নহয়।
বাৱতী পানী নাথািকেল িক কিৰব?
বাৱতী পানী (ৰািনং ৱাটাৰ) নাথািকেল পানী জমা কিৰ থাৱা ডাঙৰ াম বা বাি ৰ পৰা মগ বা তেন
কােনা পা েৰ পানী বািক লাৱা হয়। যিদেহ এেকটা পানীৰ উৎস ব ৱহাৰ কৰা িতজন লাক যেথ
সাৱধান নহয়, তে পানী থাৱা পা েবাৰ (সাধাৰণেত া কৰ) কৰ'নাভাইৰাছৰ াৰা দূিষত হ'ব পােৰ,
যাৰ পৰা এই ভাইৰাছ িতজন ব ৱহাৰকাৰীৰ গাৈল িবয়িপব পােৰ।
ইয়াৰ পৰা হাত সািৰবৈল চবুৰীৰ মানুেহ য়ৱহাৰ কিৰবৈল িপেটপ
য়ৱ া কিৰব পৰা যায়। ই এটা সৰল, সুলভ, া য়কৰ য , যাক ভিৰেৰ
চালনা কিৰ এটা স জলধাৰা সৃ কিৰ পানীৰ টপৰ িবক িহচােপ
য়ৱহাৰ কিৰব পািৰ। ব েলােক ব ৱহাৰ কৰা সমূহীয়া পানীৰ উৎসক
ভাইৰােছেৰ দূিষত হাৱাৰ পৰা বেচাৱাৰ এয়া এক উ ম উপায়। িপেছ
মানুহৰ সমাগমৰ মাজত থািকেল শাৰীিৰক দূৰ বজাই ৰখােটা
অত াৱশ ক।

পানী পযা

নাথািকেল িক কিৰব?

পানী কম থািকেল, দুটা পা ত পানী ল'ব লােগ। এটাৰ পানীেৰ হাতদুখন িতয়াই ল, চােবানৰ ফেনেৰ
আগেত িদয়াৰ দেৰ ২০ ছেক সময় ঘঁিহব লােগ। তেন কিৰেল ভাইৰাছেবাৰ ন হয়। ি তীয় পা েটাৰ
পানীেৰ হাতদুখন ভালদেৰ ঘঁিহ ঘঁিহ পখািলব লােগ যােত চােবান আ ভাইৰাছেবাৰ আঁ তিৰ যায় আ
বতাহত হাতদুখন কুৱাই ল'ব লােগ। পা দুটাৰ পানীিখিন িযমান সঘনাই পৰা যায় সলিন কিৰ থািকব
লােগ। আপুিন হয়েতা এখন কােপাৰ বা গােমাচােৰ হাতদুখন মিচব িবচািৰব। েত কৰ বােব িনজাৈক
এেকাখন গােমাচা ৰখাৰ আ িদনেটাৰ শষত সইেবাৰ ধুই িদয়াৰ চ া কৰক। যিদ স ৱ, ৰাি বৈল
য়ৱহাৰ কৰা আ ধাৱা কাযৰ বােব য়ৱহাৰ কৰা পানীৰ উৎসদুটা আছ য়াৈক ৰাখক।
যিদ আেপানাৰ ওচৰত পানীৰ পিৰবে চােবান আ পানীৰ লঘু ৱ থােক, তাৰপৰা ফন সৃ কিৰ ল'ব
পােৰ আ তাৰ পাছত কাগজ, বািল/ছাইেৰ মিচ পলাবও পােৰ। চােবান বা পানী কােনােটােৱ যিদ
নাথােক, বািল বা ছাই য়ৱহাৰ কিৰব পােৰ। অ য় কােনা উপায় নাথািকেলেহ তেন কৰা উিচত।
হাতদুখনৰ য

কেনদেৰ ল'ব?

সঘেন ধুই থািকেল হাতদুখন
হ উ ব পােৰ বােব ধাৱাৰ পাছত
তল বা আ তাবধক কােনা সাধক (মই াৰাইযাৰ) য়ৱহাৰ
কিৰব পােৰ। এি জমা থািকেল বা ছাল কান হ' ল কমনীয় চােবান
বা চােবানবিজত ি জাৰ নতবা মই াৰাইযাৰযু
হ
চিনটাইযাৰ য়ৱহাৰ কিৰব পােৰ।

হাত ধাৱা প িতৰ তািলকা; এেকবােৰ ভালৰ পৰা এেকবােৰ
বয়া পিৰি িতৈল
1. চােবান আ বাৱতী পানী (২০ ছেক )
2. চবুৰীত িপেটপ য়ৱ া
3. হ চিনটাইযাৰ (৩০ ছেক )
4. এটা পা ত ৰখা পানীত হাতদুখন িতয়াই ল চােবােনেৰ ২০ ছেক পয ঘঁহা, তাৰ িপছত আন এ
পা ত ৰখা পানীেৰ ভালদেৰ ধাৱা, এিতয়া হাতদুখন কুৱাই লাৱা
5. চােবান আ পানীৰ লঘু ৱ/ছাই/বািল

হাত পির ার করার আেগ

হাত পির ার করার পের

এই তথ িখিনৰ িব ানিভি ক সত তা অ ু ৰািখবৈল যথাসাধ চ া কৰা হেছ,যিদ কােনাধৰণৰ ঁেসাৱাহ আেপানাৰ
দৃ েগাচৰ হয়, তে অনু হ কিৰ এই কনাত যাগােযাগ কৰক:indscicov@gmail.com

