
તમારા હાથ  વ છ કવી ર તે રાખશો: 
એક સં ણૂ માગદિશકા

આપણા માટ સારા સમાચાર એ છે ક વાઈરસ સ વ શર ર ની બહાર રહ ને  જનન 
એટલે ક  ૃ  નથી કર  શકતા. આપણે એટલીજ કાળ    રાખવાની ક આપણી 
આ ુબા ુના વાતાવરણમા ંરહલ વાઈરસ આપણા શર રમા ંન  વેશે. કોરાના 
વાઈરસ ુ ંબહાર ુ ં તર સા થુી સરળતાથી નાશ પામે છે. વાઈરસથી બચવા માટનો 
સૌથી ઉ મ ઉપાય એ છે ક આપણા હાથ સા થુી િનયિમતપણે અને  યવ થત  પે 
ધોવા જોઈએ। પરં  ુઆ સાથેજ, અ ય ર તો અને હાથ સાફ કરવા માટના 
સેિનટાઇઝસ પણ ઘણા  ક સાઓમા ંઉપયોગી બને છે.  ુદ   ુદ  પ ર થિતમા ં
આપણા હાથ કવી ર તે સાફ કરવા તે માટની માગદિશકા આ  જુબ છે.

વાઈરસ એટલે  ુ ં?

વાઈરસ અ ય તમામ સ વોથી અલગ છે. તેને  ૃ  પામવા માટ કોઈ અ ય સ વના ંકોષોની  દર જ ુ ંપડ છે. તે આપણા 
હાથની  વચા અથવા કોઈ અ ય સપાટ  પર હલનચલન નથી કર  શકતા. ખાસ કર ને, તે આપણા સન તં ના  વતં કોષોની 
દર રહ ને  ૃ  પામે છે. આ વાઈરસ આપણા હાથની  વચા ઉપર  ૃ  નથી પામી શકતા અને ચેપ પણ નથી લગાડ  શકતા.

વાઈરસ આપણા શર રમા ંકવી ર તે  વેશે છે? 

યાર આપણે   વાઈરસ લાગેલો  હોય તેવી કોઈ પણ જ યાને  પશ કર એ છ એ 
યાર વાઈરસ આપણા હાથમા ંલાગી શક  અને પછ   યાર આપણે આપણા હાથથી 
આપણો ચહરો, નાક, મ  અથવા  ખને  પશ કર એ છ એ  યાર આ વાઈરસ આપણા 
સનતં મા ંપેસી  ય છે  આ કારણે  આપણા હાથની  વ છતા  ળવવી અને 

આપણા ચહરાને  પશ ન કરવો તે અગ ય ુ ંછે. 

કોરોના વાઈરસનો નાશ કવી ર તે કર  શકાય ?

સા  ુ( ાથિમક પસદંગી) અથવા ૬૦% આ કોહોલની મા ા ધરાવતા હ ડ  લીનસનો ઉપયોગ કરો. સા  ુકોરોના વાઈરસની 
બહારના ચરબીના  તરનો નાશ કર છે અને પાણી આ વાઈરસના અવશેષ ધોઈ નાખે છે. સા નુી  મજ, આ કોહોલ પણ ચરબીના 
તરનો નાશ કર છે. સા  ુવાપરવા માટ ઉ મ છે અને તેનાથી કોરોના વાઈરસ નાશ પામતો હોવાથી એક થી વ  ુ ય ત આ 

સા  ુસેનેટાઈઝર કરતા વ  ુઅસરકાર 

સા થુી હાથ વ  ુચો ખા થાય છે કારણક, અ ય 
સેનેટાઈઝસ હાથ પરના અ ય મેલને સાફ નથી કરતા. સા  ુ
વ  ુઅસરકારક છે. વળ , મા  થોડ  મા ામા ંસા  ુ
વાપરવાથી ઘ ુ ંબ ુ ંફ ણ થાય અને આપણે આ ખો હાથ 
તેનાથી  વ છ કર  શક યે। 



સા થુી  ાર હાથ ધોવા જોઈએ?

• રસોઈ બનાવતા પહલા અને પછ
• કોઈ પણ  કારનો ખોરાક ખાતા પહલા
• બાથ મ જતા પહલા અને પછ
• છ ક ખાધા અને નાક સાફ કયા પછ  તેમજ ઉધરસ  આવે  યાર 
• કોઈ પણ પડલા  ાણીને  પશ કયા હોય તો ( તેનો ખોરાક અને તેના મળને  પશ 

કયા પછ  પણ)કચરાને  પશ કયા હોય  યાર 
• બી   ય તએ  પશ કય  હોય તેવી કોઈ પણ જ યા/વ નુે  પશ કયા પછ  

(ર લગ, દરવા ના હ ડલ, ડોરબેલ,બહારથી આવેલ સામાન, નાણા)
• જયાર તમારા  હાથ સાફ ન હોય
• યાર તમે બહાર જઈને ઘર આવો

હ ડ સેિનટાઈઝરથી હાથ  ાર સાફ કરવા જોઈએ?

યાર સા  ુઅને પાણી ઉપલ ધ ન હોય  યાર. તેમા ંઓછામા ંઓ  ૬૦ % આ કોહોલ ુ ં માણ હોય તે  િુનિ ત કરો (આ  માણ 
૧૦૦ % ન હો ુ ંજોઈએ!). જો તમારા હાથ ગદંા હોય તો હ ડ સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ ટાળો. 

તમારા હાથ કવી ર તે સાફ કરશો ?

નળ ઉપર સા  ુલગાવો  થી તેના પર લાગેલ વાઈરસના  ુ ર થાય, હાથ ભીના કરો અને ઓછામા ંઓછ  ૨૦ સેક ડ  ધુી બનંે 
હાથ ઘસીને ફ ણ બનાવો. કચરો અને નાશ પામેલ વાઈરસને ધોઈ નાખંો. આ કરવાથી તમારા હાથ પર કોઈ વાઈરસ ર ા નથી તે 
િુનિ ત થશે. હાથને હવામા ં કુાવા દો અથવા  ુવાલ લઈને હાથ  છૂો  નાથી કોઈ વાઈરસના ં શ ર ા હોય તો તે નીકળ  
ય. આટ ુ ંકરવાથી તમારા હાથ પર વાઈરસ નથી ર ા તે  િુનિ ત થઇ જશે. અથવા તો, જો પાણી ઉપલ ધ ન હોય તો તમે 

તમારા હાથ સં ણૂપણે હ ડ સેિનટાઈઝરથી ભીના કરો, હાથ બરોબર ઘસો અને ૩૦ સેક ડ  ધુી હાથના ંતમામ  હ સાને ઘસીને 
બરોબર સાફ કરો. 

પાણી ુ ંતાપમાન અગ ય ુ ંનથી. જોક, સા નુે હાથ મા ંબરોબર ફલાવવા માટ બ ે હાથને બરોબર ઘસવા  બુજ અગ યના છે. 
અસમતળ અથવા કરચલી વાળ   વચા ઉપરથી વાઈરસ, મેલ અને તેલને સાફ કરવા માટ બળ વાપર ુ ંજ ર  છે. એ િવચાર કરો 
ક  ઠા વાસણને સાફ કરવા માટ તમાર કટલી તાકાત અને ઉ  વાપરવી પડ છે! ખાલી વાસણ સાફ કરવાના પાવડર ક  વાહ  
લગાડવાથી એ સાફ નથી થઇ જતા.

જો નળમાથંી પાણી ન આવ ુ ંહોય તો  ુ ંકરશો?

જો નળમા ંપાણી ન આવ ુ ંહોય, તેવા સમયે મોટા પીપમા ંભર  રાખેલ  પાણી ને બહાર કાઢવા માટ ટ બલર ની જ ર પડ છે. જો 
પીપમા ંભરલ પાણી વ  ુ ય તઓ વાપરતા હોય અને પાણી લેતી વખતે  યાન ન રાખે તો ટ બલર કોરનો વાઈરસથી  ુ િષત થઇ 
શક છે,  ના લીધે તે પાણીનો ઉપયોગ કરતા તમામ લોકો મા ંઆ વાઈરસનો ફલાવો થઇ શક છે.

આનો એક પયાય છે ક તમે તમારા િવ તારમા ંટ  પી ટપ લગાવો. ટ પીટપ એ સરળ, 
ઓછ  ખચાળ અને પગથી ચાલતી આરો ય દ  યવ થા છે. તે નળના પાણી ની અવે મા ં
પાણીની ધાર કર  શક છે. આના  ારા પાણીના  ુ ય  ોત એટલેક, પીપ  વા સાધનો  
યાર એકથી વ  ુ ય તઓ વાપરતા હોય  યાર તેના  ારા લાગી શકનાર ચેપને રોક  
શકાય છે. જોક,  હર  થળે સામા જક  ુ ર  બનાવી રાખવાના િનયમ ુ ંપાલન થાય તેનો 
યાલ રાખવો જ ર  છે. 



જો પાણીની અછત હોય તો  ુ ંકરશો?

જો પાણી  રૂતા  માણમા ંઉપલ ધ ન હોય તો, તો બે વાટકામા ંપાણી ભરો, પહલામા ંતમારા હાથ ભીના કરો, પછ  અગાઉ 
જણા યા  જુબ સા થુી ૨૦ સેક ડ  ધુી હાથ  ઓુ  નાથી વાઈરસ નાશ પામશે. તમે  બી  વાટકાના પાણીથી હાથ સાફ કરો 
નાથી સા  ુઅને વાઈરસ સાફ થઇ  ય. હાથને હવામા ંકોરા થવા દો. તમે કપ ુ ંઅથવા  ુવાલ વાપર ને પણ હાથ કોરા કર  

શકો.  ય ત દ ઠ ટોવેલ  ુદા રહો અને દરરોજ સાં  તેમને ધોઈ નાખંો. શ  હોય  યા ં ધુી સફાઈ માટ અને રસોઈ કરવા માટ 
અલગ અલગ જ યાએ પાણીનો સં હ કરો.

જો તમાર  પાસે પાણી ન હોય પરં ,ુ ઓછ  મા ામા ંસા  ુહોય તે ુ ં વાહ  હોય તો તેનાથી હાથ ઘસીને ફ ણ બનાવો અને પછ  
કાગળ અથવા રાખ/રતીથી સાફ કર  નાખંો. યાદ રાખજો ક  આ ઉપાયો અ ય કોઈ જ સાધન ન મળે તેવી પ ર થિતમા જ 
કરવાના 

હાથની સભંાળ

વારંવાર હાથ સા થુી ધોવાથી તેની  વચા  કુ  થઇ શક છે. આવા સજંોગોમા ંહાથ 
ધોયા પછ  તેલ ક મોઈ રાઈઝર લગાવી શકાય. જો આપને ચામડ નો રોગ હોય ક 
આપની  વચા  કુ  હોય તો, ઓછ  તી તા  વાળો ( ટલ સોપ) સા  ુઅથવા  મા ં 
મોઈ રાઈઝર હોય તે ુ ંહ ડ સેિનટાઈઝર વાપરો. 

હાથ ધોવાની સૌથી ઉ મથી શ ુ કર ને સૌથી ખરાબ ર તોની યાદ  

• સા  ુઅને નળ ુ ંવહ ુ ંપાણી (૨૦ સેક ડ)
• િવ તારમા ંટ પીટપ લગાવો
• હ ડ સેિનટાઈઝર (૩૦ સેક ડ)
• ભરલા પાણીના વાસણમા ંહાથ ભીના કરો, ૨૦ સેક ડ  ધુી સા  ુ

ઘસો, બી  ભરલા પાણીના વાસણમા ંહાથ  ઓુ,  છુ ને સાફ કરો
• પાણી ઉમેરલ સા ુ ુ ં ાવણ/રાખ/રતી

અહ  આપેલી મા હતી વૈ ાિનક  ુ ોથી અને ચોકસાઈથી  તુ કરવાની કોિશશ કરવામા ંઆવી છે. વાચંકોને મા હતી મા ંકોઈ  ુ ટ અથવા  લૂ 
જણાય તો અમને ઇમેઇલ  indscicov@gmail.com  કરવા  િવનતંી.  ધ યવાદ.


