ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାର
କରରାନା (ରକାଭି ଡ-୧୯) ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରରାଧ ନିମରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ସ୍ତରରର ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶି ବିରର ବୟବସ୍ଥା
କରରୋନୋ ଭୋଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ଆଜି ସୋରୋ ବିଶ୍ବ ପୋଇଁ ଚିନ୍ତୋର କୋରଣ ର ୋଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ି ରରୋଗ ପୋଇଁ ରକୌଣସି ପ୍ରତିରେଧକ ବୋ ୋରି ନୋ ିଁ  ରତଣୁ ସୋମୋଜିକ ଦୂ ରତୋ
ବଜୋୟ ରଖି ବୋ, ମୋସ୍କ ପିନ୍ଧିବୋ ଏବଂ ବୋରମ୍ବୋର ସୋବୁ ନ କିମ୍ବୋ ଆଲରକୋ ଲ ର୍ଯୁକ୍ତ ସୋନି ଟୋଇଜରରର
ୋତ ରଧୋଇବୋ ଦବୋରୋ ଆରମ କରରୋନୋ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରରୋକିପୋରି ବୋ।
ବର୍ତ୍୍ମୋନ ରଦଶ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ଥି ବୋ ଆମ ଓଡିଆ ଭୋଇଭଉଣୀମୋରନ ଘରକୁ
ରେରୁ ଛନ୍ତି । ରସମୋନଙ୍କ ମଧୟରୁ ଅଧି କୋଂଶ୍ ସଂକ୍ରମି ତ ରୋଜୟ ମୋନଙ୍କରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମର ପ୍ରିୟ
ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀ କ ିଛନ୍ତି ‘ରସମୋରନ ଆମ ପି ଲୋ ଛୁଆ। ଆମ ଭୋଇ ଭଉଣୀ । ଆମ ଘର ରଲୋକ।
ରତଣୁ ରସମୋନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁ ଝିବୋ ଆମର ଦୋୟି ତବ।’
ଅନୟ ରୋଜୟରୁ ରେରୁ ଥି ବୋ ଭୋଇଭଉଣୀମୋରନ ରର୍ଯପରି ନିରଜ ସୁସ୍ଥ ର ିରବ ଏବଂ
ରସମୋନଙ୍କ ପରି ବୋର ଓ ଗଁୋ ସୁସ୍ଥ ର ିବ, ସଂକ୍ରମଣ ନ ବୟୋପି ବ, ରସଥି ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋର
ବୟୋପକ ବୟବସ୍ଥୋ କରି ଛନ୍ତି । Quarantine ବୋ ସଂଗରରୋଧ କରରୋନୋ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରରୋକିବୋରର
ଅନୟତମ ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ ର ୋଇଥି ବୋରୁ ପ୍ରବୋସରୁ ଗଁୋକୁ ରେରୁ ଥି ବୋ ଭୋଇଭଉଣୀମୋନଙ୍କ
ସମରୟୋଚିତ ସଂଗରରୋଧ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତ ସ୍ତରରର ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ି ବିର ବୟବସ୍ଥୋ
କରୋର୍ଯୋଇଛି। ଏ ି ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏ ୋର ସୁପରି ଚୋଳନୋ ସମ୍ବନ୍ଧରର ଆସନ୍ତୁ
ଜୋଣି ବୋ
୧.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିର କାହିଁକି ଆବଶୟକ?

ଉ : ରୋଜୟ ବୋ ୋରର କୋମ କରି ବୋକୁ ର୍ଯୋଇଥି ବୋ େମି କ, ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ, ବୃ ର୍ତ୍ିଧୋରୀ ବୟକ୍ତି ତଥୋ
ଅଟକି ର ିଥିବୋ ତୀଥ୍ର୍ଯୋତ୍ରୀମୋରନ ବ ୁ ସଂଖୟୋରର ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୋମକୁ ରେରୁ ଛନ୍ତି  ରସମୋନଙ୍କ
ମଧୟରୁ ରକୌଣସି ବୟକ୍ତି କରରୋନୋ ଭୂ ତୋଣୁ ଦବୋରୋ ସଂକ୍ରମି ତ ର ୋଇଥି ରଲ ଗଁୋରର ଏ ି ମ ୋମୋରୀ
ବୟୋପି ର୍ଯୋଇପୋରର, ଏ ୋକୁ ଆଖି ଆଗରର ରଖି ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିରରର ସମ୍ପୂ ର୍ଣ୍୍ ସବୋସ୍ଥୟ ପରୀକ୍ଷୋ
ଓ ୧୪ ଦିନ କବୋରରଣ୍ଟୋଇନ୍ / ସଂଗରରୋଧ ପରର ରସମୋନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ର୍ଯି ବୋକୁ ଅନୁ ମତି
ଦିଆର୍ଯି ବ

୨. ଅନୟ ରାଜୟରୁ ଓଡିଶା ରେରୁ ଥି ବା ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜରୁ ରୀ କି ?
ଉ : ଁ । ଭୋରତର ରର୍ଯ ରକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡିଶ୍ୋ ରେରୁ ଥି ବୋ ସବୁ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ପୋଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ବୋଧୟତୋମୂଳକ। ବିନୋ ପଞ୍ଜୀକରଣରର କୋ ୋରିକୁ ବି ରୋଜୟରର ପ୍ରରବଶ୍ କରି ବୋକୁ ଅନୁ ମତି
ଦିଆର୍ଯୋଇ ପୋରି ବ ନୋ ିଁ ।
୩.

ପଞ୍ଜୀକରଣ କିଏ କରି ପାରି ବ ?

ଉ : ଓଡି ଶ୍ୋ ରେରି ଆସି ବୋକୁ ଚୋ ୁ ଥ
ଁ ି ବୋ ବୟକ୍ତି ନି ରଜ ବୋ ତୋଙ୍କ ପରି ବୋରର ସଦସୟ ବୋ ତୋଙ୍କ
ବନ୍ଧୁ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ରପୋଟ୍ୋଲ https://covid19.odisha.gov.in
ଜରି ଆରର ରରଜିରେସନ କରି ପୋରି ରବ।
୪.

ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରର ଆସି ଥିବା ବୟକ୍ତି ବିରଶଷଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶି ବିରରର ସଙ୍ଗରରାଧ
ପାଇଁ ରଖାଯି ବ କି?
ଉ:
ଁ, ର୍ଯଦି ରକୌଣସି ପ୍ରବୋସୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରି ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିରକୁ ଆସନ୍ତି ,
ରତରବ ତୋଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରରୋଧ ନିମରନ୍ତ ସମ୍ପୃ କ୍ତ ଶ୍ିବିରରର ରଖୋର୍ଯୋଇ ତୋଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୋର୍ଯି ବ
୫.
ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶି ବିରକୁ ଆସି ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବୟକ୍ତି ଙ୍କର ଆଧାର କାଡଡ ମହଜୁ ଦ ନଥି ରେ
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରି ବ କି?
ଉ:
ଁ, ର୍ଯଦି ରକୌଣସି ବୟକ୍ତି ଆଧୋର କୋଡ୍ ନ ଥି ବୋ ରର୍ଯୋଗୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପୋରୁ ନୋ ୋନ୍ତି ,
ରସ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମ୍ପୃ କ୍ତ ବଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ଦବୋରୋ ଏ ୋର ଅନୁ ସନ୍ଧୋନ କରୋର୍ଯୋଇ ସମ୍ପୃ କ୍ତ ଜିଲ୍ଲୋର
ଜିଲ୍ଲୋପୋଳ / ପି ଡି ଡିଆରଡିଏଙ୍କ ଜରି ଆରର ପଞ୍ଚୋୟତିରୋଜ ଓ ପୋନୀୟ ଜଳ ବିଭୋଗକୁ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମରନ୍ତ ପଠୋର୍ଯି ବ
୬.
ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ରହୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସବିରଶଷ ତଥୟ କିପରି ରଖାଯି ବ?
ଉ: ଶ୍ିବିରରର ର ୁ ଥିବୋ ସମସ୍ତ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ରଗୋଟିଏ ଆଡମି ଶ୍ନ ରରଜିଷ୍ଟର
ର ିବ, ରର୍ଯଉଁଥିରର ରସମୋନଙ୍କ ତଥୟ ଲି ପିବଦ୍ଧ ର ବ
୭. ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରର ରନାଟିସ ରବାଡଡରର ରକଉଁ ତଥୟ ରଖାଯି ବ?
ଉ: ସ୍ଥୋନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିର ଦୋୟି ତବରର ଥି ବୋ ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତ ରନୋଡୋଲ
ଅଧି କୋରୀ, ସ୍ଥୋନୀୟ ସବୋସ୍ଥୟ ଅଧି କୋରୀ, ଥୋନୋ ଅଧି କୋରୀ, ବିଡିଓ, ସି ଡିପିଓ, ଆଶ୍ୋ କମ୍ୀ,
ଅଙ୍ଗନବୋଡି କମ୍ୀ ତଥୋ ମ ିଳୋ ସବୋସ୍ଥୟକମ୍ୀଙ୍କର ନୋମ ଓ ରମୋବୋଇଲ ନମ୍ବର ଏ ି ରନୋଟିସ୍
ରବୋଡ୍ରର ରଲଖୋର୍ଯି ବ

୮.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ଶଯୟାର ବୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିବ?

ଉ : ସଙ୍ଗରରୋଧ ନିମରନ୍ତ ଶ୍ିବିର ଗୁଡିକରର ଏପରି ଭୋବରର ଶ୍ର୍ଯୟୋର ବୟବସ୍ଥୋ କରୋର୍ଯି ବ ରର୍ଯପରି
ଦୁ ଇଟି ଶ୍ର୍ଯୟୋ ମଧୟରର ଅନ୍ତତଃ ପରକ୍ଷ ୧.୫ (ରଦଢ) ମି ଟର ବୟବଧୋନ ର ିବ|
୯.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ପ୍ରରତୟକ ଅରେବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରର ରକଉଁ ସାମଗ୍ରୀ
ଦିଆଯି ବ?

ଉ : ପ୍ରରତୟକ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରରୋଧ ସମୟରର ନିମନଲିଖିତ ନି ତୟ ବୟବ ୋର୍ଯ୍ୟ ସୋମଗ୍ରୀ
ର୍ଯଥୋ ଦୋନ୍ତଘେୋ ବ୍ରସ - ୧, ଜିଭ ରଛଲୋ - ୧, ଟୁ ଥରପଷ୍ଟ - ୧, ଲୁ ଗୋଧୁଆ ସୋବୁ ନ (୫୦ ରୁ
୭୫ ଗ୍ରୋମ) - ୧, ଗୋଧୁଆ ସୋବୁ ନ (୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରୋମ) - ୧, ବୋଲି ି - ୧, ପଲୋଷ୍ଟି କ
ମଗ୍ - ୧, ନଡିଆ ରତଲ ରବୋତଲ (୫୦ ମି .ଲି .)- ୧, ପୋନିଆଁ - ୧, ପୋଣି ରବୋତଲ (୧ଲି ଟର)
- ୧, ରରଜର୍ (ସୀମି ତ ବୟବ ୋର ପୋଇଁ) - ୧ (ରକବଳ ପୁରୁେଙ୍କ ପୋଇଁ), ମଶ୍ୋ କଏଲ - ୧
ପୟୋରକଟ୍, ଦୁ ଇ ପରସ୍ତ ସେୋ ର ୋଇ ପୋରୁ ଥି ବୋ ରେସ ମୋସ୍କ - ୨ଟୋ, ମ ିଳୋ ତଥୋ କିରଶ୍ୋରୀ
ବୋଳିକୋଙ୍କ ପୋଇଁ ସୋନିଟୋରୀ ପୟୋଡ ର ବୟବସ୍ଥୋ ଆଶ୍ୋକମ୍ୀ / ସ୍ଥୋନୀୟ ମ ିଳୋ ସବୟଂ ସ ୋୟକ
ରଗୋଷ୍ଠୀ ତଥୋ ଅନୟୋନୟ ସ୍ଥୋନୀୟ ସୁବିଧୋରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ରର୍ଯୋଗୋଇ ଦିଆର୍ଯୋଇପୋରର|
୧୦. ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିର ପରି ଚାଳନା ଦାୟି ତବରର କିଏ ରହିରବ?
ଉ : ପ୍ରରତୟକ ଶ୍ିବିର ନିମରନ୍ତ ଜରଣ ରଲଖୋଏଁ ରନୋଡୋଲ ଅଧି କୋରୀଙ୍କୁ ଦୋୟି ତବ ଦିଆର୍ଯୋଇଛି
ବିଡିଓଙ୍କ ଦବୋରୋ ଗ୍ରୋମପଞ୍ଚୋୟତ ସ୍ତରରର ରନୋଡୋଲ ଅଧି କୋରୀଙ୍କୁ ମି ଶ୍ୋଇ ୧୦ ଜଣି ଆ କମି ଟି ଗଠିତ
ର ବ, ରର୍ଯଉଁଥିରର ୫ ଜଣ ର୍ଯଥୋ : ରନୋଡୋଲ ଅଧି କୋରୀ, ଆଇ.ସି .ଡି.ଏସ୍. ସୁପରଭୋଇଜର,
ଜି .ଆର.ଏସ୍., ପଞ୍ଚୋୟତ ନିବ୍ୋ ୀ ଅଧି କୋରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱୋଡ଼ି କମ୍ୀ / ଶ୍ିକ୍ଷକ ଇତୟୋଦି ସଦସୟ
ର ିରବ ଆଉ ୫ ଜଣ ସଦସୟ ରି ଜଭ୍ ଭୋବରର ର ିରବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ନିରୟୋଜିତ
ର ରବ ଏ ି କମି ଟି ଶ୍ିବିର ପରି ଚୋଳନୋ ଦୋୟି ତବରର ର ିରବ ରସ ିଭଳି ଅସ୍ଥୋୟୀ
ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ିବିରର ସୁପରି ଚୋଳନୋ ନିମରନ୍ତ ବଲକ ସ୍ତରରର ବିଡିଓଙ୍କ ଅଧୟକ୍ଷତୋରର ଏକ ଷ୍ଟି ୟରି ଂ
କମି ଟି ଗଠିତ ର ବ, ରର୍ଯଉଁଥିରର ସ୍ଥୋନୀୟ ସବୋସ୍ଥୟ ଅଧି କୋରୀ, ରପୋଲି ସ୍ ଅଧି କୋରୀ, ସି ଡିପିଓ,
ଆର୍ ଡବଲଏ
ୁ ସ୍ଏସ୍ କନିଷ୍ଠ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଦସୟ ର ିରବ ଏ ି କମି ଟି ବଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ ସମସ୍ତ
ଶ୍ିବିରଗୁଡିକର ସୁପରି ଚୋଳନୋ ପୋଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ତର୍ତ୍ବୋବଧୋନରର ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ର ଣ
କରି ରବ

୧୧.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରର ସୁପରି ଚାଳନା ପାଇଁ ରକଉଁ ତିରନାଟି ମୁଖୟ ନୀତିକୁ ନିଷ୍ଠାର
ସହ ପାଳନ କରି ବା ଉଚିତ?

ଉ:

ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିରର ପରି ଚୋଳନୋ ପୋଇଁ ନିଦ୍ଧ୍ୋରି ତ ର ୋଇଥି ବୋ ତିରନୋଟି ମୁଖୟ ନୀତି

ର ଲୋ (କ) ପୃଥକ ବାସ (ଖ) ସୁରକ୍ଷା ଓ (ଗ) ମଯଡୟାଦା|
ପୃଥକ ବାସ କ ିରଲ ପୁରୁେ ଓ ମ ିଳୋଙ୍କ ପୋଇଁ ପୃଥକ ଗୋଧୁଆ ଘର ଓ ରଶ୍ୌଚୋଳୟର
ବୟବସ୍ଥୋ ର ବୋ ଉଚିତ୍| ତୃ ତୀୟ ଲି ଙ୍ଗ ବୋ LGBT ରଗୋଷ୍ଠୀର ରକୌଣସି ବୟକ୍ତି ବିରଶ୍େ ଥି ରଲ,
ରସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସବତନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥୋ କରି ବୋକୁ ର ବ| ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ବୟକ୍ତି ବିରଶ୍େଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତୋକୁ
ମଧୟ ସବତନ୍ତ୍ର ଦୃ ଷ୍ଟି ରଦବୋକୁ ର ବ
ସୁରକ୍ଷା କ ିରଲ ସଂଗରରୋଧରର ଥି ବୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରର ରକୌଣସି ପ୍ରକୋର ଭୟ ବୋ
ଅସୁରକ୍ଷି ତ ର ିବୋର ଆଶ୍ଙ୍କୋ ନଥି ବ| ମ ିଳୋ ଓ ଶ୍ି ଶ୍ୁମୋନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷୋ ଓ ରସମୋନଙ୍କ ନିରୋପର୍ତ୍ୋ
ପ୍ରତି ସବତନ୍ତ୍ର ରୂ ରପ ଧୟୋନ ରଦବୋକୁ ର ବ|
ମଯଡୟାଦା କ ିରଲ ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ି ବିରର ତର୍ତ୍ବୋବଧୋନରର ସଂଗରରୋଧରର ର ୁ ଥିବୋ
ସମସ୍ତ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟୋଦୋ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଧୟୋନ ଦିଆର୍ଯି ବୋ ଆବଶ୍ୟକ|
୧୨.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯି ବ?

ଉ:

(କ) ଖୋଦୟର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧନ କରୋର୍ଯି ବୋ ସ ିତ ନିମନଲିଖିତ ନିଘ୍ଣ୍ଟ ଅନୁ ସୋରର
ପରି ରବେଣ କରୋର୍ଯି ବୋ ଉଚିତ - ପ୍ରୋତଃ ରଭୋଜନ - ସକୋଳ ୮ଟୋ ରୁ ୯ଟୋ
ମଧୟରର, ମଧୟୋହ୍ନ ରଭୋଜନ - ଦିନ ୧୨ଟୋ ୩୦ ରୁ ଅପରୋହ୍ନ ୨ଟୋ ମଧୟରର,
ସୋଂଧୟ ଜଳରର୍ଯୋଗ ଓ ଚୋ’ ପୋନ - ଅପରୋହ୍ନ ୫ଟୋ ଏବଂ ରୋତ୍ରୀ ରଭୋଜନ ରୋତ୍ରୀ ୭ଟୋ ୩୦ ରୁ ୯ଟୋ ମଧୟରର ।
(ଖ) ଶ୍ିବିର ପରି ଚୋଳକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଶ୍ିଶ୍ୁମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ରର୍ଯରତଦୂ ର ସମ୍ଭବ ଛତୁ ଆ
ୁ ଆଦିର ବୟବସ୍ଥୋ କରୋର୍ଯି ବୋ
ଅଥବୋ ଅନୟୋନୟ ଖୋଦୟ କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡୋ ଓ ବିସ୍କଟ
ଉଚିତ୍|

୧୩.
ଉ:

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ପାନୀୟ ଜଳର ବୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯି ବ?
ଶ୍ିବିରରର ର ୁ ଥିବୋ ସମସ୍ତ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍କ ନିମରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷି ତ ଓ ସବଚ୍ଛ ପୋନୀୟ ଜଳର

ବୟବସ୍ଥୋ କରୋର୍ଯି ବୋ ଉଚିତ୍, ର୍ଯୋ ୋ େୁ ଟୋ ର୍ଯୋଇଥିବ, ଅଥବୋ େି ଲଟର୍ କରୋର୍ଯୋଇଥି ବ ଏବଂ
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ୋରଲୋରଜନ୍ ଟୋବ୍ରଲଟ୍ ପକୋର୍ଯୋଇଥି ବ|

୧୪.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ବିଭିନ୍ନ ବୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇଁ ରକଉଁଭଳି
ଅଥଡରାଶିର ଅନୁ ରମାଦନ କରାଯାଇଛି?

ଉ:

ପ୍ରରତୟକ ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି ପୋଇଁ ୧୨୦ ଟଙ୍କୋ ଓ ୧୪ ବେ୍ରୁ କମ ଶ୍ିଶ୍ୁଙ୍କ ପୋଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କୋ

ରଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍୍ ିସୋବରର ୧୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଦୟ ବୋବଦରର ଖର୍ଚ୍୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋର୍ଯି ବ| ପ୍ରରତୟକ
ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ପୋଇଁ ବୟକ୍ତି ଗତ ସବୋସ୍ଥୟରକ୍ଷୋ କିଟ୍ (ଦୋନ୍ତଘେୋ ବ୍ରସ, ରପଷ୍ଟ, ଜିଭ ରଛଲୋ, ସୋବୁ ନ,
ରତଲ, ରରଜର, ମୋସ୍କ, ସୋନିଟୋରୀ ପୟୋଡ, ମଗ୍, ପୋଣି ରବୋତଲ, ବୋଲି ି ଇତୟୋଦି) ବୋବଦରର
(୧୪ ଦିନ ନିମରନ୍ତ) ରମୋଟ୍ ୩୦୦ ଟଙ୍କୋ ଖର୍ଚ୍୍ କରୋର୍ଯି ବ| ବିରଶ୍ୋଧନ, ପରି ମଳ ତଥୋ ସୁରକ୍ଷୋ
ରସବୋ ରର୍ଯୋଗୋଇ ରଦବୋପୋଇଁ ପ୍ରରତୟକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ପ୍ରକୃ ତ ଖର୍ଚ୍୍ ରଦୈନିକ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧି କ
ର ବ ନୋ ିଁ |
୧୫.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ସି ଭିଲ୍ କାଯଡୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ନିମରେ ପାଣ୍ଠି କିପରି
ବିନିରଯାଗ ରହବ?

ଉ:

ସମସ୍ତ ସି ଭିଲ କୋର୍ଯ୍ୟ ର୍ଯଥୋ ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିରକୁ ଚୁ ନ ରଙ୍ଗ କରି ବୋ, ବିଦୁୟତ୍

ସରବରୋ , ପଙ୍ଖୋ, ଆରଲୋକ, ପୋୱୋର ବୟୋକଅପ୍ (ଇନ୍ଭର୍ ଟର୍ ), ପୋନୀୟ ଜଳର ବୟବସ୍ଥୋ,
ପୋଣି ର ସୁବିଧୋ ସ

ରଶ୍ୌଚୋଳୟ, ପୋଣି ଟୋଙ୍କି , ଗୋଧୁଆ ତଥୋ ଲୁ ଗୋଧୁଆ ପୋଇଁ କୁ ଣ୍ଡ ଇତୟୋଦି

କୋର୍ଯ୍ୟ ଅଥ୍ କମି ଶ୍ନ ଅନୁ ଦୋନରୁ ବିନିରର୍ଯୋଗ କରୋର୍ଯୋଇ ପୋରି ବ
୧୬.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ଅଣ ସି ଭିଲ୍ କାଯଡୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ନିମରେ ପାଣ୍ଠି କିପରି
ବିନିରଯାଗ ରହବ?

ଉ:

ରସ ିଭଳି ଅଣ ସି ଭିଲ କୋର୍ଯ୍ୟ ର୍ଯଥୋ ଶ୍ର୍ଯୟୋ, ତକିଆ, ବୋଲଟି, ମଗ୍, ଥୋଳି , ଖୋଦୟ

ରର୍ଯୋଗୋଣ, ସୋବୁ ନ୍, ସୋନିଟୋଇଜର୍ , ଡିଟରରଜଣ୍ଟ୍, େି ନୋଇଲ, ବିଲଚିଂ, ମୋସ୍କ ତଥୋ ଅନୟୋନୟ ସବୋସ୍ଥୟ
ରକ୍ଷୋ ଓ ବିରଶ୍ୋଧନ ସୋମଗ୍ରୀ ରୋଜୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ୍ ପୋଣ୍ଠି ରୁ ଜି ଲ୍ଲୋମୋନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ର ୋଇଥି ବୋ
ଅଥ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍୍ ର ବ ପୋଣ୍ଠି ରର୍ଯୋଗୋଣ ର ୋଇ ନଥିବୋ ସ୍ଥରଳ ମ ଜୁ ଦ ଥି ବୋ ପୋଣ୍ଠି ରୁ ଏ ୋ ବୟୟ
କରୋର୍ଯି ବ ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଦୈନନ୍ଦିନ ବୟୟର ଟିକିନିକି

ିସୋବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋର୍ଯୋଇ

ଏସ୍.ଆର୍ .ସି .ଙ୍କ ପୋଣ୍ଠି ରୁ ଭରଣୋ ପୋଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରର ଦୋଖଲ କରୋର୍ଯି ବ ଆଥି କ
ନିୟମୋବଳୀକୁ ପୋଳନ କରୋର୍ଯୋଇ ସମସ୍ତ ଅଥ୍ ବିନିରର୍ଯୋଗ ସବଚ୍ଛତୋର ସ ିତ କରୋର୍ଯି ବ

୧୭. ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ରକଉଁ ରରଜିଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରାଯି ବ?
ଉ:

ପଞ୍ଚୋୟତିରୋଜ ଓ ପୋନୀୟ ଜଳ ବିଭୋଗର ପତ୍ର ସଂଖୟୋ ୭୯୭୧ ତୋରି ଖ : ୨.୫.୨୦୨୦

ତୋରି ଖ ପ୍ରକୋରର ଶ୍ିବିରର ପ୍ରଶ୍ୋସନିକ ସୁପରି ଚୋଳନୋ ଓ ଆଥି କ୍ ଅନୁ ଦୋନର ସୁବିନିରର୍ଯୋଗ
ନିମରନ୍ତ ନିମନଲିଖିତ ରରଜିଷ୍ଟର ର୍ଯଥୋ (୧) ଆଡମିଶ୍ନ ରରଜିଷ୍ଟର (୨) ଲକ୍ଷଣ ତଥୋ ଅଭି ରର୍ଯୋଗ
ରରଜିଷ୍ଟର (୩) ପରି ଦଶ୍୍ନ ରରଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ନି ରୟୋଜିତ ର ୋଇଥି ବୋ କମ୍ଚୋରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥୋନ
ରରଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଅନୁ ର୍ଯୋୟୀ ଅନୟୋନୟ ରରଜିଷ୍ଟର ପରି ଚୋଳନୋ କରୋର୍ଯି ବ
୧୮.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ବିଦୁୟତ୍ ଏବଂ ଆରୋକୀକରଣ ବୟବସ୍ଥା କିପରି କରାଯି ବ?

ଉ : ସଙ୍ଗରରୋଧ ଶ୍ିବିରରର ଆରଲୋକ ଓ ପଙ୍ଖୋ ପୋଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ର ଣ କରୋର୍ଯି ବୋ
ଉଚିତ୍| ରଶ୍ୌଚୋଳୟ, ବୋରଣ୍ଡୋ, ଶ୍ିବିରର ଚୋରି ପଟ ଇତୟୋଦି ନିମରନ୍ତ ଆରଲୋକୀକରଣ କରି ବୋ
ଦରକୋର ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରବୈଦୁୟତିକ ସୁରକ୍ଷୋର ସମସ୍ତ ନିୟମ ପୋଳନ ଏକୋନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ| ଏ
ସବୁ ଶ୍ିବିରରର ରମୋବୋଇଲ ଚୋଜ୍ କରି ବୋ ପୋଇଁ ପର୍ଯ୍ୟୋପ୍ତ ପରି ମୋଣରର ପଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ର ିବୋ
ଆବଶ୍ୟକ
୧୯. ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ପରି ମଳ ବୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯି ବ?
ଉ:
 ଶ୍ିବିର ପରି ସରକୁ ରଦୈନିକ ଅନୁ ୟନ ୩ ଥର ସେୋ କରି ବୋ ସ

ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପରି ମଳ

ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ର ଣ କରୋର୍ଯି ବୋ ଉଚିତ୍
 ଶ୍ିବିର ପରି ସରରର ରଛପ ପକୋଇବୋ, ଧୂମପୋନ, ତଥୋ ଗୁଟ୍ଖୋ ଆଦି ରଚୋବୋଇବୋ ସଂପୂର୍ଣ୍୍
ନିରେଧ|
 ରର୍ଯରତଦୂ ର ସମ୍ଭବ ଖୋଇବୋ ପୋଇଁ ଥରର ମୋତ୍ର ବୟବ ୋର ରର୍ଯୋଗୟ ରପଲଟର ଉପରର୍ଯୋଗ
କରୋର୍ଯି ବୋ ଉଚିତ୍|
 ବୟବ ୃ ତ ରପଲଟ ଗୁଡିକୁ ନିରୋପଦ ଦୂ ରତବରର ଥି ବୋ ଏକ ଖୋତରର ପକୋଇ ତୋ ୋକୁ ମୋଟି
ଦବୋରୋ ରଘୋଡୋଇ ଦିଆର୍ଯି ବୋ ଉଚିତ୍| ଏ ିସବୁ ସ୍ଥୋନଗୁଡିକ ନିୟମି ତ ବୟବଧୋନରର ବିଲଚିଂ
ପୋଉଡରରର ବିରଶ୍ୋଧନ କରୋର୍ଯି ବୋ ଆବଶ୍ୟକ
 ଶ୍ିବିରରର ରକୌଣସି ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଅନୟ ଜଣଙ୍କର ବୟକ୍ତି ଗତ ସୋମଗ୍ରୀ ବୟବ ୋର କରି ବୋକୁ
ଅନୁ ମତି ପ୍ରଦୋନ କରୋର୍ଯି ବ ନୋ ିଁ 

୨୦.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ଅରେବାସୀଙ୍କ ସବାସ୍ଥୟରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଯଡୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି
କରାଯି ବ?

ଉ:
 ଜବର ଓ ଥଣ୍ଡୋର ଲକ୍ଷଣ ସ

ଆସୁଥିବୋ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଅଲଗୋ କରି ରଖୋର୍ଯି ବ ଏବଂ

ରସମୋନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷୋ ଓ ଚିକିସିୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନୀୟ ସବୋସ୍ଥୟ ଅଧି କୋରୀଙ୍କୁ
ସୂଚିତ କରୋର୍ଯି ବ| ଶ୍ିବିରରର ର ିବୋ ସମୟରର ସମସ୍ତ ଅରନ୍ତବୋସୀ ସବ୍ଦୋ ମୋସ୍କ
ବୟବ ୋର କରି ରବ|
 ମି ଳିମିଳୋ, ତରଳ ଝୋଡୋ,

ଇଜୋ, ଚମ୍ ରରୋଗ ଆଦି ରରୋଗ ତୁ ରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରୋର୍ଯି ବୋ

ପୋଇଁ ଶ୍ିବିରରର ସବତନ୍ତ୍ର ଧୟୋନ ଦିଆର୍ଯି ବ ଓ ଏସବୁ ର ଉପଚୋର ପୋଇଁ ତୁ ରନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ
ଗ୍ର ଣ କରୋର୍ଯି ବ| ଶ୍ିବିରରର ଆଶ୍ୁ ଚିକିସିୋ ବୋ େୋଷ୍ଟ ଏଡ ବକ୍ସ ଓ ପର୍ଯ୍ୟୋପ୍ତ ପରି ମୋଣରର
ଓଆରଏସ୍ ପୟୋରକଟ ମ ଜୁ ଦ ରଖୋର୍ଯି ବ|
୨୧. ଅରେବାସୀଙ୍କ ସବାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଯଡୟ କିଏ କରି ରବ?
ଉ:

ସ୍ଥୋନୀୟ ଆଶ୍ୋ କମ୍ୀ / ଅଙ୍ଗନବୋଡି କମ୍ୀ / ମ ିଳୋ ସବୋସ୍ଥୟ କମ୍ୀ / ସବୋସ୍ଥୟ

କମ୍ଚୋରୀମୋନଙ୍କ ଦବୋରୋ ଅରନ୍ତବୋସୀମୋନଙ୍କର ସବୋସ୍ଥୟ ଅବସ୍ଥୋ ରଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁ ଧୟୋନ କରୋର୍ଯି ବ|
ବୟସ୍କ ବୟକ୍ତି , ରରୋଗୀ ତଥୋ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ସବୋସ୍ଥୟ ପ୍ରତି ସବତନ୍ତ୍ର ଧୟୋନ ଦିଆର୍ଯି ବୋ ସ
ରସମୋନଙ୍କ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ର୍ଯତ୍ନ ନିଆର୍ଯି ବ| ସ୍ଥୋନୀୟ ଆଶ୍ୋକମ୍ୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବୋଡି କମ୍ୀ ନିୟମି ତ ଶ୍ିବିର
ପରି ଦଶ୍୍ନ କରି ଗଭ୍ବତୀ, ପ୍ରସୂତୀ ମ ିଳୋ ଓ ଶ୍ି ଶ୍ୁମୋନଙ୍କର ସବୋସ୍ଥୟବସ୍ଥୋ ଅନୁ ଧୟୋନ କରି ରବ
ଓ ରସମୋନଙ୍କ ସବତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତୋ ପ୍ରତି ଧୟୋନ ରଦରବ| ଜରୁ ରୀ ସବୋସ୍ଥୟ ସମସୟୋ ଉପୁଜିରଲ
ତୁ ରନ୍ତ ସ୍ଥୋନୀୟ ରମଡିକୋଲ ଅେି ସରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ ଅଣୋର୍ଯି ବ
୨୨.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ସରେଇ, ପରି ମଳ ଓ ନିରାପତ୍ତା ବୟବସ୍ଥା କିପରି ରହବ?

ଉ:

ପ୍ରରତୟକ ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ିବିରର ସରେଇ, ପରି ମଳ ଓ ନିରୋପର୍ତ୍ୋ ବୟବସ୍ଥୋ ନିମରନ୍ତ

ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ପୋଇଁ ସବ୍ୋଧି କ ୨ ଜୋର ଟଙ୍କୋର ବୟବସ୍ଥୋ କରୋର୍ଯୋଇଛି ପ୍ରରତୟକ ଦିନ ସକୋଳ,
ମଧୟୋହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧୟୋ ସମୟରର ୩ ଥର େି ନୋଇଲରର ଶ୍ିବିରର ସମସ୍ତ ରକୋଠରୀ ତଥୋ ରଶ୍ୌଚୋଳୟ,
ବୋରଣ୍ଡୋ, ସୋଧୋରଣ ସ୍ଥୋନ, ଗୋଧୁଆ ଘର ଇତୟୋଦି ସେୋ କରୋର୍ଯି ବ ଶ୍ିବିରର ନିରୋପର୍ତ୍ୋ ନିମରନ୍ତ
ସି କୁୟରି ଟି ଗୋଡ୍ / ଗ୍ରୋମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିରୟୋଜନ କରୋର୍ଯିବ ଶ୍ିବିରର ଅବସ୍ଥି ତି ଓ ରସଥି ରର ର ୁ ଥିବୋ

ରଲୋକଙ୍କ ସଂଖୟୋ ଆଦି ସ୍ଥୋନୀୟ ରପୋଲି ସ୍ ଅଧି କୋରୀଙ୍କ ଅବଗତି ନିମରନ୍ତ ସୂଚିତ ର ବୋ ଉଚିତ୍
ଏସବୁ ଶ୍ିବିରର ରମୌଳିକ ନିରୋପର୍ତ୍ୋ ବୟବସ୍ଥୋ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବୋ ପୋଇଁ ତଥୋ ଦିବୋରୋତ୍ର ନିୟମି ତ
ବୟବଧୋନରର ଅନୁ ଧୟୋନ କରି ବୋ ପୋଇଁ ସ୍ଥୋନୀୟ ରପୋଲି ସ ଅଧି କୋରୀଙ୍କୁ ଅନୁ ରରୋଧ କରୋର୍ଯି ବୋ
ଆବଶ୍ୟକ|
୨୩.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ଅରେବାସୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିରୟାଜିତ କମଡଚାରୀଙ୍କ
ବୟକ୍ତି ଗତ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ (ପି ପିଇ) କିପରି ବୟବହାର କରାଯି ବ?

ଉ : ଶ୍ିବିରରର ବିଭିନ୍ନ ରସବୋ ର୍ଯଥୋ ସରେଇ, ପରି ମଳ, ଖୋଦୟ ପରି ରବେଣ, ଚିକିତ୍ସୋ ନିମରନ୍ତ
ନିରୟୋଜିତ କମ୍ଚୋରୀ ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ରର୍ଯୋଗୋଇ ଦିଆର୍ଯୋଇଥି ବୋ ବୟକ୍ତି ଗତ ସୁରକ୍ଷୋ ସୋମଗ୍ରୀ
(ପି ପିଇ) ବୟବ ୋର କରି ରବ ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟ ଶ୍ିବିର ଦୋୟି ତବରର ଥି ବୋ ଡୋକ୍ତର / ସବୋସ୍ତୟ
ବିଭୋଗର କମ୍କର୍ତ୍୍ୋ ପି ପିଇ ର ଉଚିତ୍ ବୟବ ୋର ସମ୍ବନ୍ଧରର ବୟବ ୋର କରୁ ଥି ବୋ ରଲୋକଙ୍କୁ
ବୁ ଝୋଇ ରଦରବ
୨୪.

ସଙ୍ଗରରାଧରର ରହିଥିବା ଅରେବାସୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅେି ଭା କାଳିର ବୟବହାର କିପରି
କରାଯି ବ?

ଉ : ସଙ୍ଗରରୋଧରର ର ିଥିବୋ ପ୍ରରତୟକ ଅରନ୍ତବୋସୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପୋଇଁ ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ
ରର୍ଯୋଗୋଇ ଦିଆର୍ଯୋଇଥି ବୋ ଅଲି ଭୋ କୋଳି ବୟବ ୋର କରୋର୍ଯି ବ ବଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲୋର ନୋମ ସ ିତ
ରକଉଁ ତୋରି ଖ ର୍ଯୋଏଁ କବୋରରଣ୍ଟୋଇନ୍ରର ରଖୋର୍ଯି ବ ତୋ ୋ ଉରଲ୍ଲଖ ଥୋଇ ଏକ ଷ୍ଟୋମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରୋର୍ଯି ବ ଏ ି ଷ୍ଟୋମ୍ପରର ଅଲି ଭୋ କୋଳି ବୟବ ୋର କରୋର୍ଯୋଇ ସଙ୍ଗରରୋଧରର ର ୁ ଥିବୋ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ
ଡୋ ୋଣ ୋତ ପୋପୁଲି ପଛ ପୋଖରର ଷ୍ଟୋମ୍ପି ଂ କରୋର୍ଯି ବ
୨୫.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ସଙ୍ଗରରାଧରର ରହିଥିବା ଅରେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ତଥା
ମରନାରଞ୍ଜନ ଭି ତ୍ତିକ କାଯଡୟକ୍ରମ କିପରି କରାଯି ବ?

ଉ : ଶ୍ିବିରରର ର ିଥିବୋ ଶ୍ି ଶ୍ୁମୋନଙ୍କୁ

ସଖୁସିରର ରଖି ବୋ ପୋଇଁ ଅଙ୍ଗନବୋଡି କମ୍ୀ ତଥୋ ସବୋସ୍ଥୟ

କମ୍ୀ କିମ୍ବୋ ସ୍ଥୋନୀୟ ଶ୍ିକ୍ଷକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଗପ କ ିବୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଆଦି ସଂପକ୍ରର ଶ୍ିବିର ପରି ଚୋଳକ
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ର ଣ କରି ପୋରନ୍ତି | ରବସରକୋରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠୋନ ଓ ନୋଗରି କ ସମୋଜ ଅନୁ ଷ୍ଠୋନମୋନଙ୍କ
ଦବୋରୋ ରସବଚ୍ଛୋକୃ ତ ଭୋବରର ରର୍ଯୋଗ ଅଧି ରବଶ୍ନ, ଶ୍ି ଶ୍ୁମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଚିତ୍ରୋଙ୍କନ ପ୍ରତିରର୍ଯୋଗି ତୋ,
ଅନ୍ତୋକ୍ଷରୀ, ରପ୍ରରଣୋଦୋୟୀ ବକ୍ତୃତୋ, ଗପ କ ିବୋ, ସବୋସ୍ଥୟର ର୍ଯତ୍ନ ତଥୋ ସରଚତନତୋ ସଂପକିତ
ଆରଲୋଚନୋ ଏବଂ ବିରଶ୍େଜ୍ଞମୋନଙ୍କ ଦବୋରୋ ମନସ୍ତୋର୍ତ୍ି ବକ ଓ ସୋମୋଜିକ ପରୋମଶ୍୍ ତଥୋ ଅନୟୋନୟ
କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋର୍ଯୋଇପୋରର|

୨୬. ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟ ଶିବିରରର ସାମାଜିକ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା ନିମରେ କ’ଣ କରାଯିବ?
ଉ : ଶ୍ିବିରରର ସୋମୋଜିକ ଦୂ ରତୋ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବୋ ପୋଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ରର୍ଯୋଜନୋ ଓ ସୀମୋ ନିଦ୍ଧ୍ୋରଣ
ଆଗୁଆ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୋର୍ଯିବ| ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥରଳ ରର୍ଯରତ ଦୂ ର ସମ୍ଭବ ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ପୋଇଁ
ଅନୁ କୂ ଳ ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ର ଣ କରୋର୍ଯି ବ| ସୋମୋଜିକ ଦୂ ରତୋ ରକ୍ଷୋ କରି ବୋ ଦିଗରର ରକଉଁ ରକଉଁ
କୋର୍ଯ୍ୟ କରି ବୋ ଉଚିତ୍ ଅଥବୋ ଅନୁ ଚିତ୍, ରସ ସଂପକିତ ରପୋଷ୍ଟର ଓ ବୟୋନର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋର୍ଯୋଇ
ଶ୍ିବିରର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥୋନରର ପ୍ରଦଶ୍ିତ କରୋର୍ଯି ବ।
୨୭.

ଅସ୍ଥାୟୀ ସବାସ୍ଥୟଶିବିରରର ଯଦି ଜରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦଶଡନ କରେି , ରତରବ
କଣ ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯି ବ ?

ଉ : ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ିବିର ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନି ୟମୋବଳୀକୁ ସମରସ୍ତ କଡୋକଡି ଭୋରବ ପୋଳନ କରି ବୋ
ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ର୍ଯଦି ଜରଣ ଅସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ିବିରରର ବିଶ୍ୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦଶ୍୍ନ କରନ୍ତି ,
ରତରବ ତୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରର କରଠୋର କୋର୍ଯ୍ୟୋନୁ ଷ୍ଠୋନ ର୍ଯଥୋ: ଜିଲ୍ଲୋ ବୋ ୋରର ଆସ୍ଥୋୟୀ ସବୋସ୍ଥୟଶ୍ିବିରକୁ
ପଠୋର୍ଯି ବୋ, ରପ୍ରୋତ୍ସୋ ନ ରୋଶ୍ି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆର୍ଯି ବୋ ସ ିତ ଆବଶ୍ୟକ ର ରଲ ତୋଙ୍କୁ ଗି ରେ ମଧୟ
କରୋର୍ଯି ବ।
ସମୋଜର ବୃ ର୍ତ୍ର କଲୟୋଣ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କର ଆଭି ମୁଖୟ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପୋଇଁ
ମୂଲୟବୋନ । ରତଣୁ କରରୋନୋ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରକୋରଙ୍କ ଉଦୟମରର ସମସ୍ତଙ୍କ
ସକ୍ରିୟ ସ ରର୍ଯୋଗ ର ିରଲ ଆରମ କରରୋନୋକୁ ପରୋଜିତ କରି ପୋରି ବୋ ।

