(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Bengali Version)

কেরানাভাইরাস েরাগ ২০১৯ স�েক� �ায়শই �জ�াসা
করা �� (COVID-19)
1. নেভল সং�ামক েরাগ কী?
নেভল ভাইরাস েরাগ এক�ট সং�ামক েরাগ যা এক�ট মানব জনেগা��েত নত� নভােব উপি�ত
হেয়েছ। এ�ট েকানও সং�ামক এেজ� েযমন ভাইরাস ব�াকেটিরয়া বা পরজীবী �ারা সৃ� হেত
পাের যা মানুেষর জনসংখ�ার �াক-িবদ�মান অনা�ম�তা কম বা েনই। এ�টর ফেল মৃত�� এবং
িবিভ� তী�তার দুবলতার
�
পিরণিত হেত পাের এবং েটকসই স�দােয়র �াদুভা� ব হেত পাের বা
মহামারী হেত পাের।
2. নেভল কেরানাভাইরাস কী?
কেরানাভাইরাস হেলা �াণী এবং মানব উভয় ে�ে�ই খুেঁ জ পাওয়া ভাইরােসর এক�ট বৃহৎ
পিরবার। িকছ� মানুষেক সং�ািমত কের এবং সাধারণ ঠা�া েথেক মধ�-পূব �াসত�
�
িসে�াম
(MERS) এবং ��তর তী� �াসত� িসে�াম (SARS) এর মেতা আরও মারা�ক েরাগ পয�
�
অসু�তার কারণ হয়।
3. কেরানাভাইরাস েরাগ 2019 (COVID-19) কী?
“কেরানাভাইরাস েরাগ 2019 (COVID-19)” হ�বাই �েদেশর উহান �েদেশ িডেস�র 2019 সাল
েথেক ভাইরাল িনউেমািনয়া েরােগর ��েক বুঝায়। েমইনল�া� �া�� কতৃপ
� ে�র তদ�
অনুসাের, এক�ট নত� ন কেরানাভাইরােসর উপি�িত েদখা েগেছ।
4. COVID-19 এর ল�ণ�িল কী কী?
COVID-19 এর সাধারণ ল�ণ�েলার মেধ� সবািধক
�
রেয়েছ �র, অসু�তা, �কেনা কািশ এবং
�াসক�। অন�ান� ল�ণ�েলার মেধ� রেয়েছ নাক ব� হওয়া, মাথা ব�থা, কনেজি�ভাই�টস, গলা
ব�থা, ডায়িরয়া, �াদ বা গে�র েবাধ না থাকা, �েক ফুসকুিড় বা আ�ু ল বা পােয়র আঙ�েলর

িববণতা।
� অেনক ে�ে� িকছ� েলাক সং�ািমত হয় তেব খুব হালকা বা িনিদ�� ল�ণ ছাড়াই।
ওয়া�� েহলথ অগানাইেজশন
�
অনুযায়ী �ায় 20% ে�ে� �াসকে�র সােথ মারা�ক অসু�তা
েদখা িদেত পাের। বৃ� বয়সী বা অ�িনিহত
�
েরাগ (েযমন হাইপারেটনশন, হাট� এবং ফুসফুেসর
সমস�া, ডায়ােব�টস বা ক�া�ার) এর েলােকেদর মারা�ক অব�ায় অবনিতর ঝু ঁ িকেত েবিশ।
5. COVID-19 সং�মণ করার প�িত�ট কী?
সং�মেণর �ধান প�িত�ট �াসকে�র েফাটা �িলর মাধ�েম হয়, েযাগােযােগর মাধ�েম
ভাইরাস�ট সং�মণও হেত পাের।

6. অ�স্ফুটন সময়কাল িক? COVID-19 এর জন� এ�ট কত িদন?
“অ�স্ফুটন সময়কাল” বলেত েরােগর ল�ণ েদখা েদওয়া এবংভাইরাস�ট ধরার মেধ�র
সময়কালেক বুঝায়। সাধারণত 5 িদন বা েবিশরভাগ COVID-19 অ�স্ফুটেনর সময়কাল
আনুমািনক 1 েথেক 14 িদন পয�।
� পযা�
� তথ� পাওয়ার মাধ�েম এই ধারণা�েলা আরও সমৃ�
করা হেব।
7. COVID-19 এর িচিকৎসা কী?
�ধান িচিকৎসা সহায়কমূলক।
8. এক�ট অিভনব কেরানাভাইরাস COVID-19 এর কাযকারক
�
এেজ� িহেসেব পাওয়া
যায়। েকান �িতকার কী েনই?

েকান িনিদ�� িচিকৎসা েনই। তেব অেনক�িল ল�েণর িচিকৎসা করা যায় এবং তাই েরাগীর
েরাগশয�ার উপর িভি� কের িচিকৎসা করা যায়। অিধক� সং�ািমত ব�া��েদর জন� সহায়ক
য� অত�� কাযকর
� হেত পাের।
9. COVID-19 এর জন� মৃত��র হার িক খুব েবিশ?
সবেশষ
�
উপল� তথ� অনুসাের আ�া� েদশ/অ�লঃ 220, সংেশািধত মামলার সংখ�াঃ
কমপে� 40,513,570 �ট, িন��ত মামলার সংখ�ার সােথ মৃত��র সংখ�াঃ কমপে� 1,119,114
জন মারা েগেছ।
অন�িদেক, উভয় ��তর তী� �াসয� িসে�াম (SARS) এবং মধ� �ােচ�র �াসযে�র িসে�াম
(MERS) কেরানাভাইরাস �ারা সৃ� �াসতে�র েরাগ। �থম�টর মৃত��র হার �ায় 9.6%, তেব
পেরর�টর হার এক তৃতীয়াংশ ছািড়েয় যায়।
10. COVID-19 এর জন� কী েকান ল�ন থাকেব না? েরাগীরা কী রা�ায় হঠাত মারা

যােব?

েমইনল�া� �া�� কতৃপ
� ে�র েদওয়া তথ� অনুসাের, এই েরােগর ল�ণ�িলর মেধ� রেয়েছ �র,
অসু�তা, �কেনা কািশ এবং �াসক�। িকছ� মামলা ��তর অব�ায় িছেলা। বৃ� বয়সী বা
অ�িনিহত
�
েরােগর েলােকরা ��তর অব�ার অবনিতর ঝু ঁ িকেত েবিশ।
�াসকে�র ল�ণ�িল উপি�িত থাকেল, এক�ট অে�াপচােরর মুেখাশ প�ন, �ুেল কাজ করা বা
�ােস পড়া েথেক িবরত থাকুন, জনাকীণ জায়গায়
�
যাওয়া এবং তাৎ�িণকভােব িচিকৎসার
পরামশ েনওয়ার
�
েচ�া ক�ন, সা�িতক যাতায়ােতর ইিতহাস এবং প�পািখর েয েকানও
�কােশর িবষেয় ডা�ারেক অবিহত করার উেদ�াগ িনন এেত যথাসমেয় যথাযথ ব�ব�াপনা
েদওয়া েযেত পাের।

11. আবহাওয়া উ� হেয় েগেল িক COVID-19 �তঃস্ফূত�ভােব অদৃশ� হেয় যােব?
এক�ট সমী�ায় েদখা েগেছ েয কেরানাভাইরাস�িল সাধারণত �কেনা পিরেবেশ কম
তাপমা�ায় দীঘকাল
�
েবঁেচ থােক এবং দীঘকাল
�
স��য় থােক।
12. COVID-19 িকভােব �িতেরাধ করা যায়?
জনসাধারণেক অনুেরাধ করা হে� েয তারা েযেনা বাইের িগেয় খাবােরর জমােয়ত বা অন�ান�
জমােয়েতর মেতা সামা�জক ��য়াকলােপ অংশ�হন না কের এবং যথাস�ব অন�ান� ব���র
সােথ সামা�জক দূর� বজায় রােখন।
স�দােয় এই েরােগর িব�ার �িতেরােধর জন� সবদা
� কেঠারভােব ব���গত এবং পিরেবশগত
�া��িবিধ বজায় রাখাই ব���গত সুর�ার চািবকা�ঠ:
● অসু� ব���েদর �াসতে�র ভাইরাস সং�মণ েরাধ করেত সা�জ�ক�াল মা� ব�বহার
কাযকরী।
�
ল�ণজিনত েরাগীেদর জন� (হালকা ল�ণ থাকেলও) সা�জ�ক�াল মা� পরা
উিচত।
● জনপিরবহন েনওয়ার সময় বা জনাকীণ � �ােন থাকার সময় এক�ট সার�জক�াল মা�
প�ন। মুেখাশ পরার আেগ এবং পের মুেছ েফলার সােথ হােতর �া��করতা সহ
স�ঠকভােব এক�ট মা� ব�বহার করা জ�ির।
● ঘন ঘন হাত �া��করন স�াদন ক�ন, িবেশষত কারও মুখ, নাক বা েচাখ �শ � করার
আেগ; খাওয়ার আেগ; টয়েলট ব�বহােরর পেড়, হ�া�রাইলস বা দরজার নক িহসােব
জনসাধারেণর ইন�েলশন�িলর �শ করার
�
পের; বা যখন কািশ হাঁিচ েদওয়ার পের �াস
��ােসর �ারা হাত দূিষত হেল।
● হাঁিচ বা কািশর সময় আপনার মুখ এবং নাক �টসু� েপপার িদেয় েঢেক রাখুন। ময়লাযু�
�টসু��িলেক একট� আবজ�নার বাে� েফেল িদন, তারপর হাত ভাল কের ধুেয় েফলুন।
● তরল সাবান এবং পািন িদেয় হাত ধুেয় িনন এবং কমপে� ২০ েসেকে�র জন� ঘষুন।
তারপর পািন িদেয় ধুেয় েফলুন এবং এক�ট িন�ি�েযাগ� কাগেজর েতায়ােল িদেয় �িকেয়
িনন। হাত পির�ার করার পর আবার সরাসির পািনর কল�টেক �শ � করা যােব না
(উদাহরণ��প, কল�ট ব� করার আেগ এক�ট কাগেজর েতায়ােল ব�বহার করা)। যিদ হাত
েধায়ার সুেযাগ না থােক বা যখন হােত দৃশ�মান ময়লা না থােক তেব ৭০ েথেক ৮০%
অ�ালেকাহল িভি�ক হ�া�ােবর সাহােয� হােতর �া��করতা িন��ত করেত হেব িবক�
িহেসেব।
● িন�াশন পাইপ�িল স�ঠকভােব এবং িনয়িমত বজায় রাখুন (�ায় এক স�ােহ )
পিরেবশগত �া��িবিধ িন��ত করেত �িত�ট ে�েনর আউটেলেট (U-�াপস ) �ায় আধা
িলটার পািন ঢালুন।
● সকল অব�ব�ত ে�েনর বিহগমনপথ
�
�েলা ব� কের িদন।
● টয়েলট ব�বহার করার পের, জীবাণু ছড়ােনা এড়ােত �াশ করার আেগ টয়েলেটর িলড
নািমেয় রাখুন। এবং

● �াসকে�র ল�ণ�িল থাকার সময়, এক�ট সার�জক�াল মুেখাশ প�ন, �ুেল কাজ বা
�ােস অংশ েনওয়া েথেক িবরত থাকুন, জনাকীণ জায়গায়
�
যাওয়া এবং অিবলে�

িচিকৎসার পরামশ েনয়ার
�
েচ�া ক�ন।
13. হংকংেয়র বাইের �মেনর সময় েকান �িতেরাধকমূলক ব�ব�া �হণ করা উ�ঠত?
জনগণেদর হংকংেয়র বাইের অ�েয়াজনীয় �মণ এড়ােত দৃঢ় ভােব বলা হে�। যিদ হংকংেয়র
বাইেরর েদশ/অ�ল�লেত �মণ অবাি�ত হয় তেব এক�ট সা�জ�ক�াল মা� ব�বহার করেত হেব
এবং হংকংেয় িফের আসার পরবিত� 14 িদন পয�
� তা চািলেয় িনেত হেব। জনগেণর নীেচর �া��
পরামশ�েলা
�
�হণ করা উিচতঃ
● স��য়

(COVID-19)

ভাইরােস

আ�া�

েদশ/এলাকায়

�মেনর

সময়

জনসাধারেণর �র বা �াসকে�র ল�ণসমূেহর েলােকর সােথ ঘিন� েযাগােযাগ
এিড়েয় চলা উিচত। যিদ তােদর সােথ ঘিন� েযাগােযাগ এড়ােনা স�ব না হয়
এে�ে� এক�ট সা�জ�ক�াল মা� ব�বহার করেত হেব এবং হংকং-এ িফের আসার
14 িদন পয�
� তা চািলেয় েযেত হেব।

● হাসপাতােল যাওয়া েথেক িব�ত থাকুন এবং �েয়াজনীয় ে�ে� হাসপাতােল
যাওয়ার সময় ব���গত সতক�তার সােথ হাত পির�ার রাখুন ও সা�জ�ক�াল মা�
ব�বহার ক�ন।
● েয েকান গৃহপািলত �াণীেদর (মুরগী/পািখ/কুকুর/িবড়াল) সং�শ � এবং তােদর
মলমূ� েথেক সতক� থাকুন।
● জীব� েপাল্�� বাজার, আ�� �ান বা খামার পিরদশন� করা এিড়েয় চলুন।
● যােদর �াসতে�র েকান সমস�া বা তার ল�ণ আেছ বা অসু�েদর সােথ ঘিন�
েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন।
● েখালা বাজাের প�/পািখর মাংশ খাওয়া েথেক িবরত থাকুন েবং েযখােন তা হে�
তা েথেক সবাইেক অনুৎসাহীত ক�ন।
● িনরাপদ এবং �া��কর খােদ� �হেনর িনয়ম েমেন চলুন েযমন কাঁচা বা আধা-কাঁচা
�াণীয় খাবার পিরহার ক�ন যথাঃ দুধ, িডম, মাংশ বা েয সব খাবার প�র মূ� �ারা
দূিষত বা দূিষত পন� যিদ না েস�েলা স�ঠকভােব রা�া করা বা ধুেয় েখাসা ছাড়ােনা
না হয়।
● হংকংেয়র বাইের যিদ অসু� েবাধ কেরন, িবেশষ কের যিদ �র বা কাঁিশ হয় তখন
সা�জ�ক�াল মা� পিরধান করেবন এবং েসইসােথ েহােটলকম� বা �মন
সম�য়কারীেক (ট�ির� গাইড) অবিহত ক�ন এবং তাৎ�িনক িচিকৎসেকর
পরামশ িনন।
�
● হংকংেয় িফের আসার পের যিদ �র বা অন�ান� ল�ণ�েলা অনুভব কেরন,

তাড়াতািড় একজন ডা�ােরর সােথ পরামশ িনন
�
এবং সা�িতক �মেনর িবষেয়
ডা�ারেক অবিহত ক�ন এবং েরােগর িব�ার েরােধ সহায়তা করার জন�

সা�জ�ক�াল মা� ব�বহার ক�ন।

14. এক�ট মাে�র কাজ িক?
মুেখাশ পরা আমােদর র�া করেত পাের এবং অেন�র মেধ� সং�মণ ছড়ােনা েথেক িবরত রাখেত পাের।
এক�ট মুেখাশ নাক এবং মুখ েঢেক রােখ। এ�ট তরল এবং বড় কণার েফাঁটা�িলর জন� এক�ট শারীিরক
বাধা সরবরাহ কের। সা�জ�ক�াল মা� (মুেখাশ) হল এক ধরেণর েফস মা� যা সাধারনত ব�ব�ত হয়।
েবিশরভাগ অে�াপচােরর মুেখাশ�িল এক�ট িতন-�র নকশা �হণ কের যার মেধ� এক�ট বািহ�ক তরল –
�িতেরাধক �র অ�ভ��
� থােক, এক�ট মাঝাির �র জীবান�িলর �িতব�ক এবং এক�ট অভ��রীণ
আ�� তা-েশাষণকারী �র অ�ভ��
� কের। উপেরর ফাংশন ব�তীত মা� বা�নীয় নয় কারণ এ�ট �াস

��ােসর েফাঁটা �ারা সং�ািমত। সং�ামক েরাগ�িলর িব�ে� পযা�
� সুর�া �দান করেত পাের না।
সা�জ�ক�াল মা� পরার জন� সাধারণ িবষয়�িলর মেধ� রেয়েছঃ

● িনেজেক র�া করার জন� �াস ��ােসর সং�মেন ব���র য� েনওয়ার সময়;
বা ইনফ্লুেয়�া জন� িপক েমৗসুেম হাসপাতাল বা ি�িনক পিরদশন;
�

● অেন�র মেধ� সং�মেণর িব�ার েরাধ করেত �াস ��ােসর ল�ণ�িল থাকার
সময়, েযমন: �র, সিদ� , কািশ বা হাঁিচ।

15. েছাট বা�ারা িক মা� পরেত পারেব?
উপযু� মাে�র আকার িনবাচন
�
ক�ন। িশ� স�ােনর জন� িনেদ� িশত িহসােব মাপ িনবাচন
�
ক�নঃ

•
•
•

•

2 বছেরর কম বয়সী বা�ােদর তদারিকর ব�ব�া ছাড়া েফস মা� (সা�জ�ক�াল মা� এবং
কাপেড়র মুেখর আ�াদন সহ ) বা�নীয় নয়।
নবজাতক এবং 2 বছেরর কম বয়সী বা�ােদর ে�ে� মা� স�ঠকভােব ব�বহার না করা
হেল �াসেরাধ অথবা অন�ান� �া�� ঝু ঁ িকর স�াবনা থােক। এছাড়াও েছাট বা�ারা তােদর
মা� �শ করেত
�
বা টানেত চাইেব যা সং�মেণর স�াবনা বািড়েয় েতােল।
িপতামাতােদর পরামশ েদওয়া
�
হে� িশ� এবং েছাট বা�ােদর যথাস�ব বািড়েত থাকেত
িদন এবং তােদর অ�েয়াজনীয় সামা�জক জমােয়ত বা েখলার মােঠ িনেয় যাওয়া এিড়েয়
চলুন। যিদ বাইের যাওয়ার দরকার হয় তেব কম িভেড়র জায়গা েবেছ িনন এবং িশ�
এবং অন�ান� মানুেষর মেধ� সামা�জক দূর� বজায় রাখার কথা মেন রাখেবন এবং
চারপােশর �জিনস�েলা �শ করা
�
েথেক িবরত থাকুন।
েছাট বা�ােদর পিরচালনা করার ত�াবধায়করা আেগ তােদর িনজ� �া��িবিধ িন��ত
করা উিচত। আপনার িশ�েক খাওয়ােনার সময় আপনার হাত পির�ার রাখুন এবং মা�
পিরধান।

16. মুেখাশ পড়া ছাড়া �াস নালীর সং�মণ েরােধর অন�ান� কী কী ব�ব�া রেয়েছ?
মুেখাশ পড়া ছাড়াও িন�িলিখত �িতেরাধমূলক ব�ব�া�িলর উপর েজার েদওয়া উিচতঃ

● হােতর �া��িবিধ হল েরােগর িব�ার �ােসর একমা� ���পূণ পদে�প।
�

জনগেণর সদস�েদর হােতর �া��করন যথাযথভােব এবং ঘন ঘন করা উিচত
িবেশষত েচাখ, নাক এবং মুখ �শ করার
�
আেগ;

● র� এবং েদেহর তরল েথেক তারা দৃশ�মান ন� হেয় যাওয়ার বা স�বত দূিষত

হেল তােদর তরল সাবান এবং পািন িদেয় হাত পির�ার করার পরামশ েদওয়া
�
হয়।
যখন হােত দৃশ�মানভােব ময়লা থােক না, তখন তােদর ৭০ েথেক ৮০%
অ�ালেকাহল িভি�ক হ�া�রব িদেয় পির�ার করা যায়;

● �ােসর িশ�াচার এবং কািশ শালীনতা বজায় রাখা;

● অসু� হেল বািড়েতই থাকুন এবং অেন�র সােথ েযাগােযাগ কিমেয় িদন;
● স�মেণর স�াব� উৎস েথেক দূের থাকুনঃ

o অ�েয়াজনীয় সামা�জক েযাগােযাগ�িল �াস ক�ন এবং

জনাকীণ �ান�িলেত
�
যাওয়া েথেক িবরত থাকুন। যিদ এ�ট
�েয়াজনীয় হয়, তাহেল েসখােন থাকার সময়টা যত স�ব
কিমেয় েফলুন। তদুপির, সং�মণজিনত জ�টলতার উ�
ঝুঁ িকেত থাকা ব���েদর, েযমন: গভ�বতী মিহলােদর বা দীঘ�ায়ী
�
অসু� ব���েদর এক�ট মা� পরার পরামশ েদয়া
�
হেয়েছ; এবং

o সং�ািমত ব���েদর সােথ ঘিন� েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন
17. পািন এবং তরল সাবান িদেয় হাত পির�ার করার পের পািনর কল কীভােব ব� করা

উিচত?

হাত পির�ার হেয় েগেল সরাসির আবার পািনর কল�ট �শ করেবন
�
না। উদাহরণ��প, কল�ট
ব� করার আেগ েকান কাগেজর েতায়ােল িদেয় কল�টেক আবৃত কের িনন।
18. যিদ পািন এবং তরল সাবান না থােক তাহেল িক আিম এর পিরবেত� অ�ালেকাহলিভি�ক হ�া�রব ব�বহার করেত পাির?

যিদ আপনার হােত দৃশ�মানভােব ময়লা না থােক তেব আপিন 70 েথেক 80% অ�ালেকাহল
িভি�ক হ��রব ব�বহার করেত পােরন। এ�ট কাযকরভােব
�
হােতর মেধ� সং�ামক েরােগর �স
সং�মে�াধ করেত পাের। অ�ালেকাহল-িভি�ক হ�া�রব ব�বহােরর মেধ� হাত ঘষবার েকৗশল�ট
হাত েধায়ার মেতাই। আপনার হােতর সম� পৃ�েক ঢাকেত পযা�
� পিরমােণ অ�ালেকাহল
িভি�ক হ�া�রব �ায় 3 েথেক 5 িমিল ব�বহার ক�ন। আমরা আমােদর তালুেত, তারপের হােতর
িপছেন, আং�েলর িপছেন, থা�স, আ�ু েলর পরামশ�িল
�
এবং তারপের কি� ঘিষ। আপনার
হাত �কােনার আগ পয�
� কমপে� 20 েসেকে�র জন� ঘষুন। অ�ালেকাহল আপনার হােত

�িকেয় িনন, কাগেজর েতায়ােল িদেয় মুেছ েফলেবন না। ব�বহােরর আেগ অ�ালেকাহল-িভি�ক
হ��রেবর েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ�ট পরী�া কের েদখুন।
19. কািশর আচারনিবিধ কী?
হাঁিচ বা কািশর সময় �টসু� েপপার িদেয় আপনার মুখ এবং নাক�ট েঢেক রাখুন। ময়লাযু�
�টসু��িলেক এক�ট িলড আবজ�নার বাে� েফেল িদন, তারপর হাত ভাল কের ধুেয় েফলুন। �টসু�
েপপার না পাওয়া েগেল আপিন িনেজর �াউজ বা উপেরর হাতা িদেয় আপনার মুখ এবং নাক
েঢেক রাখেত পােরন।
20. িন�াশন পাইপ�েলা স�ঠকভােব বজায় রাখা এবং িনয়িমত U-��াপ�িল পূরণ করা
���পূণ �েকন?

U-��াপ�িল িন�াশন ব�ব�ায় দুগ�যু
� � এবং অ�া��কর পদাথ�িল
�
(ব�াকেটিরয়া এবং ভাইরাস
সহ) বসবােসর অ�েল �েবশ েথেক িবরত রােখ। ত্��টযু� বা �কেনা U-��াপ�িল এই
���পূণ ফাংশন�টেক
�
অ�ীকার করেত পাের।
�িত ে�েনর আউটেলেট �িত স�ােহ আধ িলটার পািন ঢালুন। ত��তীত, একজনেক িনয়িমত
তােদর িনকাশী পাইপ, U-��া� এবং স�ািনটাির িফটং�িল পিরদশন� করেত হেব এবং �িত
পাওয়া েগেল তাৎ�িনক েমরামেতর ব�ব�া করা উিচত। েস�িল যথাযথভােব কাজ কের তা
িন��ত করার জন� িনয়িমত U-��াপ�িলেতও পািন যু� করা উিচত।
21. ওেজান িনব�জন িক কাযকর
�
হেত পাের?
ওেজােনর �ারা েচাখ এবং �াসনালীর �ালা সৃ�� হয়। দীঘ�াস
�
েনয়া হেল এর �ারা ফুসফুেসর
��তর �িতও হেত পাের।
জনসাধারেণর �াে��র মান বজায় রাখেত পাের না এমন ঘনে�র গৃেহর িভতেরর বাতােস
ওেজান �েয়াগ করা হেল তা কাযকরভােব
�
ভাইরাস, ব�াক�টিরয়া, ছাঁচ বা অন�ান� ৈজিবক
দূষকেক অপসারণ করেত পাের না।
22. েভা�ােদর খাদ� প�ােক�জং িক স�ািনটাইজ করা উিচত?
ফুড প�ােক�জংেয় নেভল কেরানভাইরাস থাকার ঝু ঁ িক খুবই কম। �কৃতপে�, জীবাণু�ারা দূিষত
হাত সং�ামক ভাইরাসেক এক �ান েথেক অন� �ান এমনিক অন� একজেনর শরীের �ানা�র
করেত পেরা�ভােব ���পূণ ভূ
� িমকা পালন কের। খাবার প�ােক�জংেয়র পিরবেত� িনিদ��
জায়গার অত�ািধক �শক
� ৃ ত �ানসমূেহ সং�েশ সং�মণ
�
হওয়ার স�াবনা েবিশ থােক েযমন,
দরজার হ�া�ল, শিপং �িলর হ�া�ল এবং ট�াপ কল - অিধক েলােকেদর �ারা �শ করা
�
�ান
দূিষত হওয়ার ঝুঁ িক তত েবিশ। অতএব, এখনও �েয়াজেন অ�ালেকাহল-িভি�ক ওয়াইপ বা ে�

জাতীয় সাধারণ জীবাণুনাশক �ারা খাবার প�ােক�জং �েলােক জীবাণুমু� করার িবক� িহেসেব
মুিদ েদাকান েথেক বািড় িফের এবং েকনা পণ� ���য়া এবং সংর�ণ করার পের িবেশষত েচাখ,
নাক এবং মুখ �শ করার
�
আেগ ভালভােব হাত ধুেয় েনওয়া আরও ���পূণ।�
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