
হাতেমাজা ( 'ভচ): 
িকয়, কােন আৰু কিতয়া িপি ব ?

সাধাৰণেত হাতৰ া িবিধ অিত আৱশ কীয় । িনয়িমতভােৱ 
হাত ধাৱা আৰু হাত নােধাৱােক মুখ শ নকৰােটা সুিনি ত 
কিৰব পািৰেল হাতেমাজাৰ কােনা েয়াজন নাই ।  হাতেমাজা 
িপ ােটা অথহীন যিদেহ আপিুন সইেযাৰ িপি  ভাইৰাছ লািগ 
থািকব পৰা পৃ   শ কেৰ আৰু তাৰিপছত িনজৰ মুখ শ কেৰ 
। িচিকৎসাজিনত অিত িবপদশং ল পিৰি িততেহ হাতেমাজা 
িপ া ভাল ।

হাতেমাজাই কেনৈক আেপানাক ভাইৰাছৰ পৰা সুৰি ত কিৰব ?
িনজেক ভাইৰাছৰ পৰা সুৰি ত কিৰবৈল িদনেটাত কইবাবােৰা হাত 
ধাৱােটা সবােতাৈক ৰু পূণ । ঘৰৰ বািহৰৈল যাবলগীয়া হ' ল চ া 
কৰক যােত নূ নতম সংখ ক পৃ েহ শ কেৰ আৰ ুউভিত আিহ লেগ 
লেগ চােবােনেৰ হাত ধুবৈল (স ৱ হ' ল ান কিৰবৈল) নাপাহিৰব । 
িকছু লােক ( যেন, দাকানী, িবতৰণকাৰী) কমৰত অৱ াত 
আনতৈক অিধক সঘনাই হাত ধাৱা উিচত ।

িচিকৎসেক িশ ণ নথকা কম ক ৰাজ ৱা ানত হাতেমাজা িপি বৈল 
পৰামশ িদয়া নাই । যিদ আপুিন হাতেমাজা িপে , মনত ৰািখব য 
ইয়াৰ জিৰয়েত অকল হাতৰ ছালখনেহ ভাইৰাছৰ পৰা সুৰি ত কিৰব 
পািৰ । যিদ আপুিন ভাইৰাছ বহন কিৰবপৰা হাতেমাজােৰ মখু শ 
কেৰ, তে  সই ভাইৰাছ আেপানাৰ শৰীৰৰ িভতৰৈল যাৱাত 
হাতেমাজাই কােনা বাধা িদব নাৱােৰ ।

কােন (আৰু কিতয়া) হাতেমাজা িপ া উিচত ?
যিদ আপুিন কাৱাৰা াইনত বা আচুতীয়াৈক ৰখা কােনা ব ি ক 

ষা কিৰেছ, তে  তেন ব ি ৰ শাৰীিৰক সং শৈল আিহেল বা 
তওঁেলােক শ কৰা পৃ  চাফা কেৰাঁেত বা তওঁেলাকৰ কােপাৰ, 
িবছনা চাদৰ শ কিৰেল হাতেমাজা িপি ব পােৰ । 



হাতেমাজা কেন ধৰণৰ হ'ব পােৰ ?
হাতেমাজা িবিভ  ধৰণৰ হ'ব পােৰ: ৰবৰৰ (বা কােপাৰৰ) হাতেমাজা আৰ ুিচিকৎসাত (বা 
অে াপচাৰত) ব ৱহাৰ কৰা হাতেমাজা ( লেট  / নাই াইল) ।

িকছুমান ৰবৰৰ আৰ ুকােপাৰৰ হাতেমাজা ব ৱহাৰৰ িপছত চােবান আৰ ুপানীেৰ ধুই পুনৰ ব ৱহাৰ 
কিৰব পৰা যায় । িচিকৎসাত ব ৱহাৰ কৰা হাতেমাজা এবাৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ িপছত পলাই িদয়াৰ 
েয়াজন । পেলাৱাৰ আগেত ১% ঘৰৱুা ি িচং ব ৱহাৰ কিৰ জীৱাণুমু  কিৰ ল'ব ।

িযেহতু ব ি গত সুৰ াকাৰী আিহলা (িপ িপ ই) আৰ ুিচিকৎসাত ব ৱহাৰ কৰা হাতেমাজাৰ যাগান 
কম, অিত েয়াজন নহ' ল তেন হাতেমাজা ব ৱহাৰ নকৰাই ভাল ।

হাতেমাজা কেনৈক িপি ব, ব ৱহাৰ কিৰব আৰু খুিলব ?
যিদ আপুিন হাতেমাজা িপি ব বিুল ক কিৰেছ, তে  মনত ৰািখব য স কভােৱ িনিপি েল বা 
ব ৱহাৰ নকিৰেল হাতেমাজা িপ াৰ মলূ উে শ  পূৰণ নহ'ব ।
হাতেমাজা িপে ােত: হাতেমাজা শ কৰা আৰ ুিপ াৰ আগেত যােত হাত ধুই লয় সই কথা 
সুিনি ত কৰক ।

হাতেমাজা ব ৱহাৰ কেৰাঁেত: যিদ আপুিন কােনা পিৰ াৰ কিৰ থাৱা পৃ  শ কিৰবেখােজ, তে  
হাতেমাজােযাৰ খুিল লওঁক। হাতেমাজা িপি  থকা অৱ াত কিতয়াওঁ মখু শ নকিৰব ।

হাতেমাজা খােলােত: হাতেমাজা এেনদেৰ খালক যােত খালী আঙুিলেৰ ইয়াৰ বািহৰৰ পৃ ভাগ শ 
কিৰবলগীয়া নহয় । িচিকৎসাত ব ৱ ত হাতেমাজা বািহৰৰ পৃ ভাগ শ নকৰাৈক খালক । 
পেলাৱাৰ আেগেয় ১% ঘৰৱুা ি িচং ব ৱহাৰ কিৰ জীৱাণুমু  কৰক । হাতেমাজা খালা আৰ ু
পেলাৱাৰ িপছত চােবান আৰ ুপানীেৰ হাত ধাৱক ।

হাতেমাজা পুনৰ ব ৱহাৰ কেৰাঁেত: পুনৰ ব ৱহােৰাপেযাগী হাতেমাজা খালাৰ লেগ লেগ চােবান পানীত 
িতয়াওক । ভালদেৰ ধাৱক, েকাৱাওক আৰ ুচাফা, কান ঠাইত ৰাখক ।

এই তথ িখিনৰ িব ানিভি ক সত তা অ ু  ৰািখবৈল যথাসাধ  
চ া কৰা হেছ, যিদ কােনাধৰণৰ আঁেসাৱাহ আেপানাৰ দিৃ েগাচৰ 

হয়, তে  অনু হ কিৰ এই কনাত যাগােযাগ 
কৰক:indscicov@gmail.com


