ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ
ଘରକୁ େଫରିବା
େକାଭଡ-୧୯ ମହାମାରୀ େଯାଗୁ େହାଇଥବା ତାଲାବ /ଲକଡାଉନ
ସମୟେର ଅତି ଜରରୀ କାମ ନଥେଲ ଘର ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମଶ
ଦିଆ ଯାଇଅଛି | ଏହି ସମୟେର ବାହାର ଦୁ ନିଆ ସହିତ ସିଧାସଳଖ
ସ କ କେମଇବା ଅତ ନ ଜରରୀ | ବାହାର େଲାକ ସହିତ ସ କ
କେମଇେଲ ଆପଣ େରାଗ ସୃଷି କରଥବା ଭତାଣୁର ପସାର େରାକି
ପାରିେବ, କି ଏହା େସେତେବେଳ କାମ କରିବ େଯେବ ଆପଣ
ବ କିଗତ ସ ତା ପତି ାନ େଦେବ | େତଣୁ ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ
ଯିବା ଏବଂ େଫରିବା ସମୟେର କଣ କରିେବ ଓ କରିେବ ନାହ ଏହା
ଜାଣିବା ଅତ ନ ଜରରୀ | ଆେମ ଏଠାେର ଘର ବାହାରିବା
ସମୟେର କି ପକାର ସତକତା ଅବଲମନ କରିେବ େସ ବିଷୟେର
କିଛି ଗୁରତପୂ ପରାମଶ େଦଇଛୁ |
ଆପଣ େକେବ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିେବ?
େକବଳ ଜରରୀ କାମ ଥେଲ ବାହାରକୁ ବାହାର | ଦରକାରୀ ଜିନଷ
ି ର ଏକ ତାଲକା ପ ତ କରି ରଖ ଯାହା ଦାରା ଆପଣ
େଗାଟିଏ ଥର ବାହାରକୁ ବାହାରିେଲ ଅେନକ କାମ କରିପାରିେବ | ଯଦି ସ ବ, ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରର ଜେଣ ସଦସ
ନିଯକ
ୁ କର | ଏହି ସଦସ ଅସୁସ କିମା ବୃ ନେହବା ଉଚିତ |
ୁ

ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବା କାହକି କ କରିେବ?
ଆପଣ ଘର ବାହାରକୁ କ ଗେଲ କରନା ଭତାଣୁ ଘର ଭତରକୁ ଆସିବାର ସ ାବନା କ
େହାଇଥାଏ | ଏହା ଦାରା ଯଦି ଆପଣ ଘେର େକହି କରନା ଭତାଣୁ ଦାରା ଆକାନ
େହାଇଥାନି (ଯଦିଓ େସମାନ ଠାେର େକାଭଡ-୧୯ ର େକୗଣସି ଲ ଣ ଯଥା କାଶ ଓ ଜର
ନଥାଏ) ତାେହେଲ ଆପଣ ଦାରା ଏହି ଭତାଣୁ ବାହାେର ବ ାପିବାର ସ ାବନା କ
େହାଇଥାଏ |
ଘର ବାହାେର ଥବା ସମୟେର ଆପଣ କିଭଳି ନିଜର ଏବଂ ଅନ ମାନ ର ସୁର ା କରି ପାରିେବ?
ଘର ବାହାେର ଥବା ସମୟେର ମାସ ବ ବହାର କର କିମା ମୁହଁକୁ ଅନ େକୗଣସି ବସ ଦାରା େଜାରେର ବା ି େଘାଡାଇ ରଖ |
ଆପଣ ଅଧକ ସୁର ା ପାଇଁ ନିଜ ବସ ଉପେର ଏକ ଚାଦର ବା / କିମା ଓଢଣୀ ଭଳି ବସ ବ ବହାର କରି ପାରିେବ | େଲାକ ମାନ
ସହିତ ମିଳାମିଶାକୁ ସୀମିତ ରଖ ଏବଂ େସମାନ ଠାର ୧-୨ ମିଟର ଦୂ ରତା ବଜାୟ ରଖ | ଆପଣ କିମା ଅନ ମାନ
ଠାେର ଠାେର େକାଭଡ-୧୯ ର େକୗଣସି ଲ ଣ ନଥେଲ ମ ଆପଣ ଏପରି ବ ବହାର କର େଯପରିକି ଆପଣ ଓ ଆପଣ
ଚାରିପାଶେର ଥବା େଲାକ ମାେନ କରନା ଭତାଣୁ ବାହକ |
ବାହାେର ଥବା ସମୟେର ଅନ େଲାକ ମାନ ୁ ସଶ କର ନାହ, େଛପ ପକା ନାହ ଏବଂ ଆପଣ ର ମୁହଁ ଓ ମାସକୁ ଛୁ ଅ ନାହ
| ଯଦି ଆପଣ ର ଅେନକ ପୃଷ ସଂସଶେର ଆସିବାର ସ ାବନା ଥାଏ େତେବ ନିଜ ପାଖେର ଏକ ହାତ-ସାନିଟାଇଜର ରଖ
ବାରମାର ବ ବହାର କର |

ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ କିପରି ସୁର ିତ
ରଖେବ?
ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ନିଜର େଜାତାକୁ ବାହାେର ରଖ | ବାହାେର ବ ବହାର କରି
ଥବା େଜାତା / ଚପଲକୁ ବିନା ସାବୁ ନ ଓ ପାଣି େର େଧାଇ ଘେର ବ ବହାର କର ନାହ
| ଘର ଓ ଗାଡି ଚାବିକୁ ଏକ ନି ଷ ସାନେର ରଖ | େକବଳ ବାହାରକୁ ଯିବା
ସମୟେର ଏହାକୁ ବ ବହାର କର | ଘରକୁ େଫରିବା ପେର ତରନ ଆପଣ ନିଜର
ସୁର ା ପାଇଁ ବ ବହାର କରି ଥବା ବସ ଏବଂ ପୁନଃ ବ ବହାରେଯାଗ ମାସକୁ ସାବୁ ନ
ପାଣିେର ସଫା କର | ଘରର ପେବଶ ଦାରା ନିକଟେର ଏକ ବାଲେର ସାବୁ ନ ପାଣି
ଏବଂ ଏକ ଗାମୁଛା ରଖ | ନିଜର ହାଥ େଧାଇବା ପୂବର ଆପଣ ବ ବହାର କରି ଥବା
ଚାବି, ଚଷମା ଓ ଅନ ାନ ବ କିଗତ ସାମଗୀକୁ ଏହି ସାବୁ ନ ପାଣିେର ସଫା କରି େପାଛି
ଦିଅ | ଆପଣ ବାହାରକୁ େନଇ ଥବା େଫାନକୁ ଏକ ନରମ କପଡା ସାହାଯ େର
ଆଲେକାହଲ (ପାଣିେର ୭୦% ଆଇେସାେପାପାଇଲ ଆଲେକାହଲ) ଦାରା େପାଛି ଦିଅ
|
ଘର ଭତେର କିମା ବାହାେର ଏକ ନି ଷ ସାନ ନିରପଣ କର େଯଉଁଠି ଆପଣ
ବ ବହାର କରି ଥବା େଜାତା, ମାସ, ମୁହଁ େଘାେଡଇବା ବସ ଇତ ାଦିକୁ ସଫା କରିବା
ପାଇଁ ରଖ ପାରିେବ | ଆପଣ ବାହାର ଆଣି ଥବା ଜିନଷ
ି କୁ ମ ଏଠାେର ରଖ ପାରନି |
ଏହି ଜାଗାକୁ ମ ବାହାର ଆଣି ଥବା ଜିନଷ
ି ଗୁଡକ
ି ୁ ସାବୁ ନ ପାଣିେର ସଫା କରିବା ପାଇଁ
ବ ବହାର କରି ପାରିେବ | ଘେର ଥବା ଅଧକ ବିପଦ ସ ଣ ବ କି (େରାଗ ଗସ ଏବଂ
ବୃ ) ଏହି ଜାଗାର ସବଦା ଦୁ େରଇ ରହିବା ଉଚିତ |

ବାହାର ଆଣି ଥବା ସାମଗୀ କୁ େକମିତି ରଖେବ?

ବାହାର ଆଣିଥବା ସାମଗୀେର ଭତାଣୁ ଥାଇ ପାରନି େତଣୁ ସତକତା ଅବଲମନ
କର େଯପରିକି ଘରର େକୗଣସି ବ କି ଏହି ସାମଗୀ ଗୁଡକ
ି ୁ ଛୁ ଇଁ ନିଜ ମୁହଁ
ଛୁ ଇଁେବ ନାହ | ଘର ଦୁ ଆର ମୁହଁେର େଗାଟିଏ ସାନ ନିରପଣ କର େଯଉଁଠାେର
ଆପଣ ଏହି ସାମଗୀକୁ ସଫା କରି ପାରିେବ |
ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ପାଣିେର ଭଲ ଭାବେର ସଫା କରି ରଖ | ଆପଣ ଆଣି ଥବା
ନୂ ଆ ବସ ଗୁଡକ
ି ୁ ସାବୁ ନେର ସଫା କରିବା ପେର ବ ବହାର କର | କରନା ଭତାଣୁ
କାଗଜ ଓ କାଡେବାଡ ପରି େପାରଶ ପୃଷ ଉପେର କମ ସମୟ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହନି
ତଥାପି ସତକତା ସରପ ସାବୁ ନ ପାଣିେର େଗାଟିଏ କପଡାକୁ ଭଜାଇ ପ ାେକ ଗୁଡକ
ି ୁ
ସଫା କରି ଦିଅ (ଦରକାର ପଡିେଲ ସାବୁ ନ ପାଣି ଜାଗାେର ଆପଣ ନିରାକରଣକାରୀ
େଯପରିକି ୧% ଘେରାଇ ବି ବ ବହାର କରି ପାରିେବ)| ପ ାେକ େର ଥବା ବ
ଗୁଡକ
ି ୁ ସିଧା ସଂର ଣ ପାଇଁ ବ ବହାର େହଉ ଥବା ପ|ତେର ରଖ ଦିଅ | ଖାଲ
ପ ାେକ ଗୁଡକ
ି ୁ ଏକ ଢା ୁ ଣୀ ଥବା ଡଷବିନେର ପକା ଯାହାକୁ ବାହାେର ଫ ା ଯାଇ
ପାରିବ | ବହି, ପତିକା ଏବଂ ଇେଲେ ାନିକ ଭଳି ବ ଗୁଡକ
ି ୁ ଆପଣ ହାତ
ସାନିଟାଇଜର କିମା ଆଲେକାହଲ (>୬୦% ଆଇେସାେପାପାଇଲ ଆଲେକାହଲ) େର
େପାଛି ପାରିେବ | ଖବରକାଗଜକୁ କିଛି ଘଣା ପାଇଁ ବାହାେର ରଖ ପଢ କାରଣ କରନା
ଭତାଣୁ ଗୁଡକ
ି କିଛି ସମୟ ଭତେର ନଷ େହାଇଯାନି |

ଏ ସମସ କାଯ କରି ସରିଲା ପେର ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁ ନ ଓ ପାଣିେର ନିଶିତ ଭାବେର ଧୁଅ |

ବ କିଗତ ସ ତା
ବାହାର େଫରିବା ପେର ଆପଣ େକୗଣସି ବ କି ୁ କିମା େକୗଣସି ଜିନଷ
ି କୁ ହାତ
ନେଧାଇ ଛୁ ଅ ନାହ | ଆପଣ େଫରିବା ପେର ଯଥାଶୀଘ ସାବୁ ନ ବ ବହାର କରି
ସାନ କର | ଅତି କମେର ଆପଣ ଶରୀରର ସବୁ େଖାଲା ଥବା ଅଂଶ ଏବଂ
ପାଦକୁ ସାବୁ ନେର ସଫା କର |
ନିଜ ବସ ସହିତ ଅଧକ ସୁର ା ପାଇଁ ପି ି ଥବା ଅନ ବସକୁ ପୁନଃ ବ ବହାର
କରିବା ପୂବର ଭଲଭାବେର ଘଷି ସଫା କର | ଯଦି ଆପଣ ବାରମାର ବାହାରକୁ
ଯାଉଥାନି ଏବଂ ପତି ଥର ବସ ସଫା କରିବା ସ ବ ନୁ େହଁ, େତେବ ନିଜ ବସ ଉପେର
ଅଧକ ସୁର ା ପାଇଁ ଏକ ଚାଦର କିମା ଓଢଣୀ ଭଳି ବସ ବ ବହାର କର ଯାହାକୁ
ଆପଣ ଘର ଦୁ ଆରେର ରଖ ପୁନଃ ବ ବହାର କରି ପାରିେବ | କି ଆପଣ ବ ବହାର
କରଥବା ପୁନଃ ବ ବହାରେଯାଗ ମାସକୁ ପତି ଥର ସଫା କରିବା ଉଚିତ |

