କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ର ମୁ ୋବିଲୋ ପୋଇଁ ସମ୍ଭୋବୟ ପ୍ରକ୍ନୋତ୍ତର
କରରୋନୋ ଭୋଇରସ ସୋରୋ ବିଶ୍ବରର ଏକ ଗୁରୁତର ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ସମସୟୋ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛି। ରେରେତୁ
ଏେି ଭୋଇରସ ଦ୍ବୋରୋ ସୃଷ୍ଟି ରେଉଥି ବୋ ରରୋଗର ରକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଚୋର କିମ୍ବୋ ପ୍ରତିରେଧକ
ଟୀକୋ ଏପେ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବଧ ରେୋଇନୋେିଁ, ରତଣୁ ସତକ୍ତୋ ଓ ସୋମୋଜିକ ଦ୍ୂ ରତବ େିଁ ଏେି ରରୋଗକୁ
ଦ୍ୂ ରରଇ ରଖି ବୋ ପୋଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରକ୍ଷୋ କବଚ। କରରୋନୋ ଭୋଇରସ ଦ୍ବୋରୋ ରେଉଥି ବୋ ରକୋଭି ଡ୍ ୧୯
ରରୋଗ ସଂପକ୍ରର ବୋରମ୍ବୋର ମନକୁ ଆସୁଥିବୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତୋର ଉତ୍ତର ନିମନରର ପ୍ରଦ୍ୋନ
କରୋେୋଇଛି ।
(୧)

କରୋନୋ ଭୋଇରସ ଣ ?

ଉ: ମଣି େଙ୍କ ମଧୟରର ରରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଥି ବୋ ଏକ ବୃ େତ୍ତର ଭୋଇରସ ପରିବୋରର ଏେୋ
ରେଉଛି ଅଂଶ୍ବିରଶ୍େ। ନିକଟରର ଆବିଷ୍କୃତ କରରୋନୋ ଭୋଇରସ ରକୋଭି ଡ ୧୯ ରରୋଗ ସୃଷ୍ଟି
କରି ଥୋଏ।
(୨) କ ୋଭି ଡ ୧୯ ଣ ?
ଉ: ନିକଟରର ଆବିଷ୍କୃତ କରରୋନୋ ଭୋଇରସ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ରେଉଥି ବୋ ସଂକ୍ରୋମକ ରରୋଗ
ରେଉଛି ରକୋଭି ଡ୍ ୧୯ । ରକୋଭି ଡ ୧୯ ବତ୍ତ୍ମୋନ ମେୋମୋରୀର ରୂ ପ ରନଇଛି ଏବଂ ସୋରୋ ବିଶ୍ବର
ଅଧି କୋଂଶ୍ ରଦ୍ଶ୍ ଏଥି ରର ସଂକ୍ରମି ତ ।
(୩) କ ୋଭି ଡ ୧୯ର ଲକ୍ଷଣ ଣ ?
ଉ: ରକୋଭି ଡ ୧୯ର ସୋଧୋରଣ ଲକ୍ଷଣ ରେଉଛି ଜବର, ଶ୍ୁଖିଲୋ କୋଶ୍ ଏବଂ ଥକୋପଣ। ରକରତକ
ରରୋଗୀଙ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରଦ୍େ େୋତ ବିନ୍ଧୋ, ଦ୍ରଜ, ନୋକ ରୁ ନ୍ଧି ରେୋଇେି ବୋ, ଗଳୋ କୁ ଣ୍ଡୋଇରେବୋ
ତଥୋ ତରଳ ଝୋଡୋ ଆଦ୍ି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଶ୍ ପୋଇଥୋଏ।
(୪) ସଙ୍ଗକରୋଧ ଅର୍ଥ ଣ ?
ଉ: (କ) ରକୋଭି ଡ ୧୯ ରରୋଗୀ ସଙ୍ଗରରୋଧରର ରେିବୋ ଦ୍ବୋରୋ ରରୋଗ ତୋର ପରି ବୋର ସଦ୍ସୟ,
ସୋଇପଡିଶ୍ୋ, ସୋଙ୍ଗସୋଥି ତଥୋ ବନ୍ଧୁ ବୋନ୍ଧବଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରରେ ନୋେିଁ ।
(ଖ) ଜବର, କୋଶ୍ ଏବଂ ରକୋଭି ଡ ୧୯ର ଅନୟ ଲକ୍ଷଣ ରଦ୍ଖୋ େୋଉଥି ବୋ ବୟକ୍ତି ଘରର
ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଅଲଗୋ ରେି ବୋ, ଅଫି ସ, ସ୍କୁଲ ତଥୋ ସବ୍ସୋଧୋରଣ ସ୍ଥ୍ୋନକୁ ନ
େି ବୋ ରେଉଛି ସଙ୍ଗରରୋଧ ।

(ଗ) ଏେୋ ଜରଣ ରସବଚ୍ଛୋକୃ ତ ଭୋବରର ଗ୍ରେଣ କରି ପୋରି ବ ବୋ ନିଜର ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରୋମଶ୍୍
ଅନୁ େୋୟୀ ରେିପୋରି ବ।
(ଘ) ନିଜର ଲକ୍ଷଣ ଉପରର ନଜର ରଖି ବୋ ଜରୁ ରୀ ।
(୫)

ନିକେ ଅଲଗୋ ରହିବୋର ଅର୍ଥ ’ଣ?

ଉ: ଅଲଗୋ ରେିବୋ ଅଥ୍ ରେଉଛି ରକୋଭି ଡ ୧୯ର ଲକ୍ଷଣ ଥୋଇ ଅସୁସ୍ଥ୍ ଥି ବୋ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଅଲଗୋ
ରଖି ବୋ । େୋେୋଦ୍ବୋରୋକି ରରୋଗ ବୟୋପି ବୋକୁ ରରୋକୋେୋଇ ପୋରି ବ।
(୬) ସଙ୍ଗକରୋଧ ଏବଂ ୍ୋରି ରୀ ଦୂ ରତ୍ବ ମଧୟକର ତ୍ଫୋତ୍ ଣ ?
ଉ: ସଙ୍ଗରରୋଧ ରେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ୍ ନଥି ରଲ ମଧୟ ରକୋଭି ଡ ୧୯ ରରୋଗୀ ସଂସ୍ପଶ୍୍ରର ଆସି ଥିବୋ
ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଅଲଗୋ ରଖି ବୋ ଏବଂ ରସମୋନଙ୍କ କୋେ୍ୟକଳୋପକୁ ନି ୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ବୋ । ଏେୋର ମୁଖୟ
ଲକ୍ଷୟ ରେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୋଶ୍ ପୋଉଥି ବୋ ସମୟରର ରେପରି ରରୋଗ ନ ବୟୋପି ବ, ରସଥି ପୋଇଁ
ତୋକୁ ଅନୟ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଅଲଗୋ ରଖି ବୋ।
ଶ୍ୋରି ରୀକ ଦ୍ୂ ରତବର ଅଥ୍ ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ନିରୋପଦ୍ ଦ୍ୂ ରତବରର ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ବୋ।
ବିଶ୍ବ ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସୁପୋରି ଶ୍ ଅନୁ େୋୟୀ ଜରଣ ବୟକ୍ତି ଅନୟ ଜଣଙ୍କ ଠୋରୁ ଏକ ମି ଟର ବୋ
ତିନି ଫୁ ଟ ଦ୍ୂ ରରର ଚଳପ୍ରଚଳ ରେରଲ ଏେି ରରୋଗ ବୟୋପି ପୋରି ବ ନୋେିଁ ।
(୭) ପ୍ରକତ୍ୟ ସଂକ୍ରମି ତ୍ କଲୋ ଙ୍କ ଠୋକର ଲକ୍ଷଣ କଦଖୋଯୋଏ ି?
ଉ: ରକରତକ ରଲୋକ ସଂକ୍ରମି ତ ରେୋଇଥି ରଲ ମଧୟ ରସମୋନଙ୍କ ଠୋରର ବେୁ ତ କମ ଲକ୍ଷଣ ଥୋଏ।
(୮) ଯଦି କମୋର କ ୋଭି ଡ ୧୯ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ର ୋ୍ ପୋଏ କତ୍କବ ମଁୁ
କ କତ୍କବକେ ଡୋକ୍ତରୀ ପରୋମ୍ଥ କନବି ?
ଉ:

ଣ

ରି ବି ଏବଂ ମଁୁ

େଦ୍ି ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ ବୋ ଅଳ୍ପ ଜବର ଆଦ୍ି ରଛୋଟ ରଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ ରଦ୍ଖୋ ରଦ୍ଉଥୋଏ,

ଆପଣ ଘରର ରୁ େନ୍ତୁ, ଅଲଗୋ ରୁ େନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୋଶ୍ି ତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଉପରର ନଜର ରଖି ଥୋନ୍ତୁ।
ସରକୋରଙ୍କର ସଙ୍ଗରରୋଧ ନି ୟମୋବଳୀକୁ ପୋଳନ କରନ୍ତୁ ।
(୯) ୍ବୋସ ଷ୍ଟ ିମ୍ବୋ ଛୋତ୍ିକର ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଅନୁ ଭବ କଲ ’ଣ ରି କବ?
ଉ: େଦ୍ି ଆପଣ ଶ୍ବୋସକଷ୍ଟ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥୋନ୍ତି , ବୋ ଛୋତିରର େନ୍ତ୍ରଣୋ ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥୋନ୍ତି ,
ରତରବ ତୁ ରନ୍ତ ଡୋକ୍ତରୀ ପରୋମଶ୍୍ କରନ୍ତୁ। େଦ୍ି ସମ୍ଭବ ରତରବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ
ସେି ତ ଆଗୁଆ କଥୋ େୁ ଅନ୍ତୁ। ରସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପେୁକ୍ତ ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ରସବୋ ସଂପକ୍ରର ମୋଗ୍ଦ୍ଶ୍୍ନ
ରଦ୍ଇପୋରି ରବ।

(୧୦) କ ୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନର୍ି ବୋ େକଣ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଠୋରୁ କ ୋଭି ଡ ୧୯ ବୟୋପି ପୋରି ବ ି ?
ଉ: େଁ ସୋଧୋରଣତଃ ଜବର ତଥୋ ଥକୋପଣ ଆଦ୍ି ଲକ୍ଷଣ ଥି ବୋ ବୟକ୍ତି ର କୋଶ୍, ଛିଙ୍କ ସମୟରର
ବୋେୋରୁ ଥି ବୋ କଣି କୋରୁ ରକୋଭି ଡ ୧୯ ବୟୋପି ଥୋଏ । ଅଳ୍ପ କୋଶ୍ ରେଉଥି ବୋ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ୍ ଅନୁ ଭବ
କରୁ ଥି ବୋ ବୟକ୍ତି ଠୋରୁ ମଧୟ ରକୋଭି ଡ ୧୯ ବୟୋପି ବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ଥୋଏ।
(୧୧) ଆକଦୌ ଲକ୍ଷଣ ନର୍ି ବୋ କରୋଗୀଠରୁ ମଧୟ ଏହି ଭୋଇରସ ବୟୋପି ପୋରି ବ ି?
ଉ: ରକରତକ ରି ରପୋଟ୍ କେୁ ଛି, ରେ ଆରଦ୍ୌ ଲକ୍ଷଣ ନ ଥି ବୋ ରରୋଗୀଠୋରୁ ମଧୟ ଏେି ଭୋଇରସ
ବୟୋପି ଥୋଏ।
(୧୨) ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠୋକର ଅସୁସ୍ଥତ୍ୋର ସୋମୋନୟ ଲକ୍ଷଣ କଦଖୋ ଦିଏ କତ୍କବ ଆପଣ ’ଣ
ରି କବ?
ଉ:

େଦ୍ି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ୍ ରେୋଇଥୋନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠୋରର ସୋମୋନୟ ଲକ୍ଷଣ ରଦ୍ଖୋ

ରଦ୍ଇଥୋଏ, ରତରବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋବରର ସଙ୍ଗରରୋଧରର ରେିରବ ।
(୧୩) ଯଦିବୋ ଆପଣ ଭୋବୁ ର୍ୋନ୍ତି କଯ ଆପଣ କ ୌଣସି କ ୋଭି ଡ ୧୯ କରୋଗୀ ସଂସ୍ପ୍ଥକର
ଆସି ନୋହୋନ୍ତି , ିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠୋକର ିଛି ଲକ୍ଷଣ କଦଖୋକଦଇଛି, କତ୍କବ ଆପଣ ’ଣ
ରି କବ?
ଉ: ଆପଣ ନି ରଜ ନି ଜକୁ ସଙ୍ଗରରୋଧ ଅବସ୍ଥ୍ୋରର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନି ଜ ସବୋସ୍ଥ୍ୟ ଉପରର ସତକ୍
ଦ୍ୃ ଷ୍ଟି ରଦ୍ରବ। ରରୋଗର ପ୍ରୋଥମି କ ଅବସ୍ଥ୍ୋରର, ସୋମୋନୟ ଲକ୍ଷଣ ଥି ବୋ ଅବସ୍ଥ୍ୋରର ଅନୟମୋନଙ୍କୁ
ସଂକ୍ରମି ତ କରି ବୋର ଆଶ୍ଙ୍କୋ ଅଧି କ। ରତଣୁ ଶ୍ୀଘ୍ର ସଙ୍ଗରରୋଧ ସବୁ ଠୋରୁ ନିରୋପଦ୍ ।
(୧୪) ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୋଖକର ଏହି କରୋଗର କ ୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନୋହିଁ , ିନ୍ତୁ ଆପଣ େକଣ
ସଂକ୍ରମି ତ୍ ବୟକ୍ତି ସଂସ୍ପ୍ଥକର ଆସି ର୍ିବୋର ଆ୍ଙ୍କୋ ରୁ ଛନ୍ତି , କତ୍କବ ଏ କକ୍ଷତ୍ରକର
ଆପଣ ’ଣ ରି କବ?
ଉ:

ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆପଣ ୧୪ ଦ୍ିନ ସଙ୍ଗରରୋଧରର ରେିରବ।

(୧୫) ଗୁରୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ନ ର୍ି ବୋ ବୟକ୍ତି ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସଙ୍ଗକରୋଧ ବୟବସ୍ଥୋ ିପରି ରୋଯି ବ?
ଉ: ଉତ୍ତମ ଭୋବରର ବୋୟୁ ଚଳୋଚଳ କରୁ ଥି ବୋ ପ୍ରଶ୍ସ୍ତ କକ୍ଷ, ସଙ୍ଗରରୋଧ ପୋଇଁ ଉପେୁକ୍ତ।
ଏଥି ରର ଅଲଗୋ ରଶ୍ୌଚୋଳୟ ରେୁ ଥିବୋ ଆବଶ୍ୟକ। େୋତ ରଧୋଇବୋର ସୁବିଧୋ ମଧୟ ରେିଥିବୋ
ଆବଶ୍ୟକ।

(୧୬) କମୋକତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋଗି କଲ ’ଣ ରି ବି?
ଉ: ଅଳ୍ପ ଜବର, କୋଶ୍, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧୋ ଆଦ୍ି ଲକ୍ଷଣ ଥି ରଲ ଭଲ ରେବୋ ପେ୍ୟନ୍ତ ଘରର ରୁ େନ୍ତୁ,
ଅଲଗୋ ରୁ େନ୍ତୁ । ମୁେଁରର ମୋସ୍କ ପି ନ୍ଧନ୍ତୁ ।
େଦ୍ି ଜବର, କୋଶ୍ ସେିତ ଶ୍ବୋସକଷ୍ଟ ରେଉଥୋଏ, ରତରବ ରଫୋନ ରେୋରଗ ଡୋକ୍ତରଙ୍କ
ପରୋମଶ୍୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ପରୋମଶ୍୍ ଅନୁ ସୋରର କୋେ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
(୧୭) ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ନିମକନ୍ତ ିଭେି ସତ୍ ଥତ୍ୋ କନବୋ ୁ ପଡିବ?
ଉ: ରେରତରବରଳ ଆପଣ ଡୋକ୍ତରୀ ପରୋମଶ୍୍ ପୋଇଁ େୋଉଛନ୍ତି , େଥୋସମ୍ଭବ ମୋସ୍କ ବୟବେୋର
କରି ବୋ ଅନୟ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଏକ ମି ଟର ରେିବୋ ରକୌଣସି ଜିନିେ େୋତରର ଛୁଇଁଲୋ ପରର
ପରି ଷ୍କୋର କରି େୋତରଧୋଇରବ
(୧୮) କ ୋଭି ଡ ୧୯ ିପରି ବୟୋକପ ?
ଉ: ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ବୋରୋ େିଁ ରକୋଭି ଡ ୧୯ ରରୋଗ ବୟୋପିଥୋଏ। ମୁଖୟତଃ କଥୋ କେିବୋ, କୋଶ୍ିବୋ,
ଛିଙ୍କିବୋ ସମୟରର ରରୋଗୀର ନୋକ, ପୋଟିରୁ ବୋେୋରୁ ଥି ବୋ ରଛୋଟ ରଛୋଟ କଣି କୋ ଦ୍ବୋରୋ େିଁ ଏେୋ
ଅନୟମୋନଙ୍କୁ ବୟୋପି ଥୋଏ।
(୧୯) ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ନିମକନ୍ତ ଆକମ
ରଖି ବୋ?

ୋହିଁ ି ୧ ମି ଟର ବୋ ୩ ଫୁ ଟ ଦୂ ରତ୍ବ

ଉ: ଏେି କଣି କୋ ଗୁଡିକ ତୁ ଳନୋତମକ ଭୋବରର ଓଜନିଆ ଥି ବୋରୁ ଏେୋ ରବଶ୍ି ଦ୍ୂ ର େୋଇ ନପୋରି
ତରଳ ପଡିେୋଇଥୋଏ। େଦ୍ି ଜରଣ ନିଶ୍ବୋସ ରନବୋ ସମୟରର ଏେି କଣି କୋ ସଂସ୍ପଶ୍୍ରର ଆରସ,
ରତରବ ରସ ସଂକ୍ରମି ତ ରେୋଇଥୋଏ। ରତଣୁ ଅନୟ ମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଆରମ ସବୁ ରବରଳ ଅନ୍ତତଃପରକ୍ଷ
ଏକ ମି ଟର ବୋ ତିନି ଫୁ ଟ ଦ୍ୂ ରରର ରେିବୋ ଆବଶ୍ୟକ।
(୨୦) ଏହି ଭୂ ତ୍ୋଣୁ ିଭେି ଭୋକବ କଟବୁ ଲ, ବୋଟ ହୟୋକେଲ, Door Knob, Mobile ତ୍ର୍ୋ
ଅନୟ କଯକ ୌଣସି େୋଗୋରୁ ିପରି ସଂକ୍ରମି ତ୍ କହୋଇର୍ୋଏ?
ଉ: ରେରତରବଳ ଜରଣ ରଲୋକ ଏଗୁଡିକୁ ଛୁଇଁବୋ ପରର ତୋର ଆଖି , ନୋକ ବୋ ପୋଟିରର େୋତ
ମୋରି ଥୋଏ, ରସରତରବରଳ ରସ ସଂକ୍ରମି ତ ରେୋଇଥୋଏ ।
(୨୧) ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷୋପୋଇବୋ ନିମକନ୍ତ ’ଣ ପଦକକ୍ଷପ ନିଆ ଯୋଇପୋକର?
ଉ:

ସଂକ୍ରମଣ ଠୋରୁ ରକ୍ଷୋ ପୋଇବୋ ନିମରନ୍ତ ବୋରମ୍ବୋର ପୋଣି ଓ ସୋବୁ ନ ତଥୋ ଆଲ ରକୋେଲ

ଭି ତ୍ତିକ ସୋନିଟୋଇଜରରର ନିୟମି ତ ବୟବଧୋନରର େୋତ ସଫୋ କରି ବୋ ଅତୟନ୍ତ ଜରୁ ରୀ ଅରଟ ।

(୨୨)

ିଏ ସଂକ୍ରମି ତ୍ ଆକମ େୋଣି ନୋହଁୁ, କତ୍ଣୁ ଆକମ
ସଂକ୍ରମଣରୁ କରୋ ିପୋରି ବୁ ?

ିପରି ଅନୟମୋନଙ୍କୁ ଓ ନି େ ୁ

ଉ:

(କ) ନିୟମି ତ ବୋରମ୍ବୋର େୋତ ରଧୋଇବୋ ଏବଂ କୋଶ୍ିବୋ, ଛିଙ୍କିବୋ ସମୟରର ମୁେଁ ଓ
ନୋକରର ଟିସୁ ରପପର ବୟବେୋର କରି ବୋ, ତୋକୁ ଢୋଙ୍କୁ ଣି ଥି ବୋ ବୋକସରର
ପକୋଇବୋ ସବୁ ଠୋରୁ ବଡ ସୁରକ୍ଷୋ|
(ଖ) କୋଶ୍ିବୋ ଓ ଛିଙ୍କିବୋ ସମୟରର େୋତର କେୁ ଣୀ ବୟବେୋର କରି ବୋ ଦ୍ବୋରୋ
ସଂକ୍ରମଣକୁ ମଧୟ ରରୋକୋେୋଇ ପୋରି ବ। ଅନୟ ଜଣଙ୍କ ଠୋରୁ ସବୁ ରବରଳ ଏକ
ମି ଟର ବୋ ତିନି ଫୁ ଟ ଦ୍ୂ ରରର ରୁ େନ୍ତୁ ।
(ଗ) ରେରେତୁ ଆରମ ଜୋଣି ନୋେଁୁ କିଏ ସଂକ୍ରମି ତ ରେୋଇଛି, ରତଣୁ ଆରମ
ସବୁ ରବରଳ ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ସୋମୋଜିକ ଦ୍ୂ ରତବ ରକ୍ଷୋ କରି ବୋ ଜରୁ ରୀ ।

(୨୩) ଯଦି କ ୋଭି ଡ ୧୯ ଦବୋରୋ ସଂକ୍ରମି ତ୍ େକଣ ବୟକ୍ତି ଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସଂପ ଥକର ଆକସ କତ୍କବ
ମଁୁ ଣ ରି ବି ?
ଉ: ରକୋଭି ଡ ୧୯ ରରୋଗୀର ଘନି ଷ୍ଠ ସଂପକ୍ରର ଆସି ଥିବୋ ବୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମି ତ ରେବୋର ବେୁ ତ
ସମ୍ଭୋବନୋ ରେିଛି । ରତଣୁ ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସଙ୍ଗରରୋଧ ଅବସ୍ଥ୍ୋରର ରେିବୋ
ଆବଶ୍ୟକ।
(୨୪) କଛୋଟ ପି ଲୋ ଏବଂ ିକ୍ୋର ମୋକନ ଏହି କରୋଗ ଦବୋରୋ ସଂକ୍ରମି ତ୍ କହବୋର ଭୟ ଅଛି
ି?
ଉ: େଁ । ରଛୋଟ ପି ଲୋ ଓ କିରଶ୍ୋର ମୋରନ ମଧୟ ଅନୟମୋନଙ୍କ ପରି ଏେି ରରୋଗରର ସଂକ୍ରମି ତ
ରେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥ୍ୋକୁ େି ବୋର ମଧୟ ଉଦ୍ୋେରଣ ରେିଛି। ରତଣୁ ରଛୋଟ ପି ଲୋ ଓ
କିରଶ୍ୋର ସମରସ୍ତ ସରକୋରଙ୍କର ନିୟମୋବଳୀ ମୋନି ଚଳିବୋ ଉଚିତ।
(୨୫) ମଁୁ ନିୟମି ତ୍ ହୋତ୍ ୁ

ୋହିଁ ି କଧୋଇବି?

ଉ: ନିୟମି ତ ଭଲ ଭୋବରର ବୋରମ୍ବୋର େୋତକୁ ସୋବୁ ନ ଅଥବୋ ଆଲରକୋେଲଭି ତ୍ତିକ
ସୋନିଟୋଇଜର ଦ୍ବୋରୋ ସଫୋ କରି ରଲ, ଏେୋ େୋତରର ଥି ବୋ ଭୋଇରସକୁ ମୋରି ରଦ୍ବ ।
(୨୬) ମଁୁ ଅନୟମୋନଙ୍କ ସୋଙ୍ଗକର ମି େୋମି ୍ୋ ରି ପୋରି ବି ି?
ଉ: ନୋ ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ୩ ଫୁ ଟ ଦ୍ୂ ରତୋ ରକ୍ଷୋ କରନ୍ତୁ । ଏେୋଦ୍ବୋରୋ ଅନୟର କୋଶ୍ ବୋ
ଛିଙ୍କର କଣି କୋ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରର ପେଞ୍ଚି ପୋରିବ ନୋେିଁ ଏବଂ ଗେଳି ସ୍ଥ୍ୋନକୁ େୋଆନ୍ତୁ ନୋେିଁ ।

(୨୭) ମଁୁ ହୋତ୍କର କମୋ ମୁହଁ ୁ ଛୁଇଁବି ି?
ଉ: ନୋ ଆଖି , ନୋକ ଓ ପୋଟିକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନୋେିଁ । କୋରଣ ଭୋଇରସ େୋତରୁ ଆଖି -ନୋକ-ପୋଟି
ରଦ୍ଇ ଶ୍ରୀରକୁ େୋଇ ସଂକ୍ରମି ତ କରି ଥୋଏ ।
କୋଶ୍ିବୋ ଓ ଛିଙ୍କିବୋ ସମୟରର ପୋଟି ଓ ନୋକକୁ ଟିସୁ ରପପର ଦ୍ବୋରୋ ରଘୋଡୋଇ ରଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ଏେୋକୁ ତୁ ରନ୍ତ ଢୋଙ୍କୁ ଣି ଥି ବୋ ବୋକସରର ପକୋଇ େୋତକୁ ଭଲ ଭୋବରର ସୋବୁ ନରର ଧୁଅନ୍ତୁ।
(୨୮) କ ୋଭି ଡ଼- ୧୯ ରୁ ନିେ ୁ ସୁରକ୍ଷି ତ୍ ରଖି ବୋର ସବୁ ଠୋରୁ ଫେପ୍ରଦ ଉପୋୟ କହଉଛି :
ଉ:

(କ) େୋତକୁ ବୋରମ୍ବୋର ଭଲଭୋବରର ସଫୋ କରନ୍ତୁ
(ଖ) ନିଜ ଆଖି , ନୋକ ଓ ପୋଟିକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନୋେିଁ 
(ଗ) କୋଶ୍ ରେଉଥି ରଲ ନି ଜର କେୁ ଣୀ ବୋ ଟିସୁ ରପପର ବୟବେୋର କରି ମୁେଁକୁ ଆବୃ ତ୍ତ
କରନ୍ତୁ
(ଘ) ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ଅତିକମରର ୧ ମି ଟର ବୋ ୩ ଫୁ ଟର ଦ୍ୂ ରତବ ରଖନ୍ତୁ

(୨୯)

କତ୍େରୋତ୍ି ପଦୋର୍ଥ ିପରି ନିରୋପଦ ଭୋକବ ିଣିକବ?

ଉ: ରେରତରବରଳ ରତଜରୋତି ଦ୍ରବୟ କିଣିରବ, ରସରତରବରଳ ଅନୟମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ୧ ମି ଟର
ଦ୍ୂ ରତବ ରଖି ବୋ ସେିତ ନି ଜର ଆଖି , ନୋକ ଓ ପୋଟିକୁ ଛୁଇଁବୋରୁ ବିରତ ରୁ େନ୍ତୁ
(୩୦)

କତ୍େରୋତ୍ି ପଦୋର୍ଥ ିଣି ଘକର ପହଞ୍ଚି ବୋ ପକର ’ଣ ରି କବ?

ଉ: ରତଜରୋତି ପଦ୍ୋଥ୍ କିଣି ଘରର ପଞ୍ଚି ବୋ ପରର ନିଜ େୋତକୁ ଭଲଭୋବରର ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ
ଜିନିେ ପତ୍ର ବୟବେୋର କଲୋରବରଳ ବୋ ତୋକୁ ସୋଇତି ରଖି ବୋ ସମୟରର ମଧୟ େୋତକୁ ବିରଶ୍ୋଧନ
କରନ୍ତୁ
(୩୧) ଫେ ଓ ପନିପରି ବୋ ିପରି କଧୋଇକବ?
ଉ: ଆମର ସବୋସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ୍ ଖୋଦ୍ୟ ମଧୟରର ଫଳ ଓ ପନିପରି ବୋ ଅତି ଗୁରୁତବପୂର୍ଣ୍୍ ପନିପରି ବୋ
ଓ ଫଳ ବୟବେୋର କରି ବୋ ପୂବ୍ରୁ ନି ଜ େୋତକୁ ସୋବୁ ନ ଓ ପୋଣି ରର ଧୁଅନ୍ତୁ ଏେୋପରର
ପନିପରି ବୋ ଓ ଫଳକୁ ପରି ଷ୍କୋର ପୋଣି ରର ଭଲଭୋବରର ଧୁଅନ୍ତୁ ବିରଶ୍େ କରି େଦ୍ି ଆପଣ
କଞ୍ଚୋ ଖୋଉଥୋନ୍ତି ରତରବ ନି ଶ୍ଚୟ ଭଲଭୋବରର ଧୁଅନ୍ତୁ

