
ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ
ଘରକୁ େଫରିବା

େକାଭ�ଡ-୧୯ ମହାମାରୀ େଯାଗ ୁେହାଇଥ�ବା ତାଲାବ�/ଲକଡାଉନ
ସମୟେର ଅତ ିଜର� ରୀ କାମ ନଥ�େଲ ଘର�  ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମଶ�
ଦଆି ଯାଇଅଛ ି| ଏହ ିସମୟେର ବାହାର ଦୁନଆି ସହତି ସଧିାସଳଖ
ସ�କ� କେମଇବା ଅତ�ନ� ଜର� ରୀ | ବାହାର େଲାକ� ସହତି ସ�କ�
କେମଇେଲ ଆପଣ େରାଗ ସଷିୃ� କର� ଥ�ବା ଭ� ତାଣରୁ ପ�ସାର େରାକି
ପାରିେବ, କି��  ଏହା େସେତେବେଳ କାମ କରିବ େଯେବ ଆପଣ
ବ�କି�ଗତ ସ��ତା ପ�ତ ି�ାନ େଦେବ | େତଣୁ ଆପଣ ଘର�  ବାହାରକୁ
ଯିବା ଏବଂ େଫରିବା ସମୟେର କଣ କରିେବ ଓ କରିେବ ନାହ� ଏହା
ଜାଣବିା ଅତ�ନ� ଜର� ରୀ | ଆେମ ଏଠାେର ଘର�  ବାହାରିବା
ସମୟେର କି ପ�କାର ସତକ�ତା ଅବଲମ�ନ କରିେବ େସ ବଷିୟେର
କିଛ ିଗରୁ� ତ� ପୂ�� ପରାମଶ� େଦଇଛୁ  |

ଆପଣ େକେବ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିେବ?
େକବଳ ଜର� ରୀ କାମ ଥ�େଲ ବାହାରକୁ ବାହାର��  | ଦରକାରୀ ଜିନଷିର ଏକ ତାଲ�କା ପ���ତ କରି ରଖ��  ଯାହା ଦ� ାରା ଆପଣ
େଗାଟଏି ଥର ବାହାରକୁ ବାହାରିେଲ ଅେନକ କାମ କରିପାରିେବ | ଯଦ ିସ�ବ, ଘର�  ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରର ଜେଣ ସଦସ��ୁ
ନଯିକୁ� କର��  | ଏହ ିସଦସ� ଅସସୁ� କିମ�ା ବୃ� ନେହବା ଉଚତି |

ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା କାହ�କି କ� କରିେବ?
ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ କ� ଗେଲ କରନା ଭ� ତାଣ ୁଘର ଭ�ତରକୁ ଆସବିାର ସ�ାବନା କ�
େହାଇଥାଏ | ଏହା ଦ� ାରା ଯଦ ିଆପଣ� ଘେର େକହ ିକରନା ଭ� ତାଣ ୁଦ� ାରା ଆକ� ାନ�
େହାଇଥାନି� (ଯଦଓି େସମାନ�ଠାେର େକାଭ�ଡ-୧୯ ର େକୗଣସ ିଲ�ଣ ଯଥା କାଶ ଓ ଜ�ର
ନଥାଏ) ତାେହେଲ ଆପଣ� ଦ� ାରା ଏହ ିଭ� ତାଣ ୁବାହାେର ବ�ାପିବାର ସ�ାବନା କ�
େହାଇଥାଏ |
ଘର ବାହାେର ଥ�ବା ସମୟେର ଆପଣ କିଭଳି ନଜିର ଏବଂ ଅନ� ମାନ�ର ସରୁ�ା କରି ପାରିେବ?
ଘର ବାହାେର ଥ�ବା ସମୟେର ମାସ� ବ�ବହାର କର��  କିମ�ା ମହଁୁକୁ ଅନ� େକୗଣସ ିବସ� ଦ� ାରା େଜାରେର ବା�ି େଘାଡାଇ ରଖ��  |
ଆପଣ ଅଧ�କ ସରୁ�ା ପାଇଁ ନଜି ବସ� ଉପେର ଏକ ଚାଦର ବା / କିମ�ା ଓଢଣୀ ଭଳି ବସ� ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ | େଲାକ ମାନ�
ସହତି ମିଳାମିଶାକୁ ସୀମିତ ରଖ��  ଏବଂ େସମାନ�ଠାର�  ୧-୨ ମିଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖ��  |  ଆପଣ� କିମ�ା ଅନ� ମାନ�
ଠାେର ଠାେର େକାଭ�ଡ-୧୯ ର େକୗଣସ ିଲ�ଣ ନଥ�େଲ ମ� ଆପଣ ଏପରି ବ�ବହାର କର��  େଯପରିକି ଆପଣ ଓ ଆପଣ�
ଚାରିପାଶ��େର ଥ�ବା େଲାକ ମାେନ କରନା ଭ� ତାଣ ୁ ବାହକ |
ବାହାେର ଥ�ବା ସମୟେର ଅନ� େଲାକ ମାନ�ୁ ସ�ଶ� କର��  ନାହ�, େଛପ ପକା��  ନାହ� ଏବଂ ଆପଣ�ର ମହଁୁ ଓ ମାସ�କୁ ଛୁଅ��  ନାହ�
| ଯଦ ିଆପଣ�ର ଅେନକ ପୃଷ� ସଂସ�ଶ�େର ଆସବିାର ସ�ାବନା ଥାଏ େତେବ ନଜି ପାଖେର ଏକ ହାତ-ସାନଟିାଇଜର ରଖ�
ବାରମ�ାର ବ�ବହାର କର��  |



ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ନଜିକୁ ଏବଂ ନଜି ପରିବାରକୁ କିପରି ସରୁ�ିତ
ରଖ�େବ?
 
ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ନଜିର େଜାତାକୁ ବାହାେର ରଖ��  | ବାହାେର ବ�ବହାର କରି
ଥ�ବା େଜାତା / ଚପଲକୁ ବନିା ସାବୁନ ଓ ପାଣ ିେର େଧାଇ ଘେର ବ�ବହାର କର��  ନାହ�
| ଘର ଓ ଗାଡ ିଚାବକୁି ଏକ ନ�ି�ଷ� ସ�ାନେର ରଖ��  | େକବଳ ବାହାରକୁ ଯିବା
ସମୟେର ଏହାକୁ ବ�ବହାର କର��  | ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ତ�ରନ� ଆପଣ ନଜିର
ସରୁ�ା ପାଇଁ ବ�ବହାର କରି ଥ�ବା ବସ� ଏବଂ ପନୁଃ ବ�ବହାରେଯାଗ� ମାସ�କୁ ସାବୁନ
ପାଣେିର ସଫା କର��  | ଘରର ପ�େବଶ ଦ� ାରା ନକିଟେର ଏକ ବାଲ�� େର ସାବୁନ ପାଣି
ଏବଂ ଏକ ଗାମଛୁା ରଖ��  | ନଜିର ହାଥ େଧାଇବା ପବୂ�ର�  ଆପଣ ବ�ବହାର କରି ଥ�ବା
ଚାବ,ି ଚଷମା ଓ ଅନ�ାନ� ବ�କି�ଗତ ସାମଗ�ୀକୁ ଏହ ିସାବୁନ ପାଣେିର ସଫା କରି େପାଛି
ଦଅି��  | ଆପଣ ବାହାରକୁ େନଇ ଥ�ବା େଫାନକୁ ଏକ ନରମ କପଡା ସାହାଯ�େର
ଆଲେକାହଲ (ପାଣେିର ୭୦% ଆଇେସାେପ�ାପାଇଲ ଆଲେକାହଲ) ଦ� ାରା େପାଛ ିଦଅି��
|
 
ଘର ଭ�ତେର କିମ�ା ବାହାେର ଏକ ନ�ି�ଷ� ସ�ାନ ନରି� ପଣ କର��  େଯଉଁଠି ଆପଣ
ବ�ବହାର କରି ଥ�ବା େଜାତା, ମାସ�, ମୁହଁ େଘାେଡଇବା ବସ� ଇତ�ାଦକୁି ସଫା କରିବା
ପାଇଁ ରଖ� ପାରିେବ | ଆପଣ ବାହାର�  ଆଣ ିଥ�ବା ଜିନଷିକୁ ମ� ଏଠାେର ରଖ� ପାରନି� |
ଏହ ିଜାଗାକୁ ମ� ବାହାର�  ଆଣ ିଥ�ବା ଜିନଷି ଗଡୁକୁି ସାବୁନ ପାଣେିର ସଫା କରିବା ପାଇଁ
ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ | ଘେର ଥ�ବା ଅଧ�କ ବପିଦ ସ�ଣ� ବ�କି� (େରାଗ ଗ�ସ� ଏବଂ
ବୃ�) ଏହ ିଜାଗାର�  ସବ�ଦା ଦୁେରଇ ରହବିା ଉଚତି |
 ବାହାର�  ଆଣ ିଥ�ବା ସାମଗ�ୀ କୁ େକମିତ ିରଖ�େବ?
 
ବାହାର�  ଆଣଥି�ବା ସାମଗ�ୀେର ଭ� ତାଣ ୁଥାଇ ପାରନି� େତଣ ୁସତକ�ତା ଅବଲମ�ନ
କର��  େଯପରିକି ଘରର େକୗଣସ ିବ�କି� ଏହ ିସାମଗ�ୀ ଗଡୁକୁି ଛୁଇଁ ନଜି ମହଁୁ
ଛୁଇଁେବ ନାହ� | ଘର ଦୁଆର ମୁହଁେର େଗାଟଏି ସ�ାନ ନରି� ପଣ କର��  େଯଉଁଠାେର
ଆପଣ ଏହ ିସାମଗ�ୀକୁ ସଫା କରି ପାରିେବ |
 
 
 
 

ଫଳ ଓ ପନପିରିବାକୁ ପାଣେିର ଭଲ ଭାବେର ସଫା କରି ରଖ��  | ଆପଣ ଆଣ ିଥ�ବା
ନୂଆ ବସ� ଗଡୁକୁି ସାବୁନେର ସଫା କରିବା ପେର ବ�ବହାର କର��  | କରନା ଭ� ତାଣୁ
କାଗଜ ଓ କାଡ�େବାଡ� ପରି େପାରଶ ପଷୃ� ଉପେର କମ ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବତି ର� ହନି�
ତଥାପି ସତକ�ତା ସ�ର� ପ ସାବୁନ ପାଣେିର େଗାଟଏି କପଡାକୁ ଭ�ଜାଇ ପ�ାେକ� ଗଡୁକୁି
ସଫା କରି ଦଅି��  (ଦରକାର ପଡେିଲ ସାବୁନ ପାଣ ିଜାଗାେର ଆପଣ ନରିାକରଣକାରୀ
େଯପରିକି ୧% ଘେରାଇ ବି� � ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ)| ପ�ାେକ� େର ଥ�ବା ବ��
ଗଡୁକୁି ସଧିା ସଂର�ଣ ପାଇଁ ବ�ବହାର େହଉ ଥ�ବା ପ|ତ�େର ରଖ� ଦଅି��  | ଖାଲ�
ପ�ାେକ� ଗଡୁକୁି ଏକ ଢା�ୁଣୀ ଥ�ବା ଡଷ�ବନିେର ପକା��  ଯାହାକୁ ବାହାେର ଫ��ା ଯାଇ
ପାରିବ | ବହ,ି ପତି�କା ଏବଂ ଇେଲେ��ାନକି�  ଭଳି ବ�� ଗଡୁକୁି ଆପଣ ହାତ
ସାନଟିାଇଜର କିମ�ା ଆଲେକାହଲ (>୬୦% ଆଇେସାେପ�ାପାଇଲ ଆଲେକାହଲ) େର
େପାଛ ିପାରିେବ | ଖବରକାଗଜକୁ କିଛ ିଘଣ�ା ପାଇଁ ବାହାେର ରଖ� ପଢ��  କାରଣ କରନା
ଭ� ତାଣ ୁଗଡୁକି କିଛ ିସମୟ ଭ�ତେର ନଷ� େହାଇଯାନି� |

ଏ ସମସ� କାଯ�� କରି ସରିଲା ପେର ନଜି ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣେିର ନଶିି�ତ ଭାବେର ଧଅୁ��  |



ବ�କି�ଗତ ସ��ତା
 
ବାହାର�  େଫରିବା ପେର ଆପଣ େକୗଣସ ିବ�କି��ୁ କିମ�ା େକୗଣସ ିଜିନଷିକୁ ହାତ
ନେଧାଇ ଛୁଅ��  ନାହ� | ଆପଣ େଫରିବା ପେର ଯଥାଶୀଘ� ସାବୁନ ବ�ବହାର କରି
ସ�ାନ କର��  | ଅତ ିକମେର ଆପଣ� ଶରୀରର ସବୁ େଖାଲା ଥ�ବା ଅଂଶ ଏବଂ
ପାଦକୁ ସାବୁନେର ସଫା କର��   |
 
ନଜି ବସ� ସହତି ଅଧ�କ ସରୁ�ା ପାଇଁ ପି�ି ଥ�ବା ଅନ� ବସ�କୁ ପନୁଃ ବ�ବହାର
କରିବା ପବୂ�ର�  ଭଲଭାବେର ଘଷି ସଫା କର��  | ଯଦ ିଆପଣ ବାରମ�ାର ବାହାରକୁ
ଯାଉଥାନି� ଏବଂ ପ�ତ ିଥର ବସ� ସଫା କରିବା ସ�ବ ନୁେହଁ, େତେବ ନଜି ବସ� ଉପେର
ଅଧ�କ ସରୁ�ା ପାଇଁ ଏକ ଚାଦର କିମ�ା ଓଢଣୀ ଭଳି ବସ� ବ�ବହାର କର��  ଯାହାକୁ
ଆପଣ ଘର ଦୁଆରେର ରଖ� ପୁନଃ ବ�ବହାର କରି ପାରିେବ | କି��  ଆପଣ ବ�ବହାର
କର� ଥ�ବା ପନୁଃ ବ�ବହାରେଯାଗ� ମାସ�କୁ ପ�ତ ିଥର ସଫା କରିବା ଉଚତି |


