
ମହୁ ଁଓ ପାଟି ପାଇ ଁଘର ତଆିରି ସରୁକ୍ଷାତ୍ମକ କଭର୍  ବ୍ୟବ୍ହାର ଉପରର ପରାମର୍ଶ 
 

 

1. 1. ଆମେ ସେମେ ଜାଣମିେ ମେ, ସାୋଜିକ ଦୂରତା ଓ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମେଉେି COVID-19 ସଂକ୍ରେଣକୁ ପ୍ରତିମରାଧ 

କରିବ୍ାର େଖୁ୍ୟ ଚାବି୍।  ମକମତକ ମଦଶ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇ ଁଘର ତିଆରି ମେସ ୍କଭର୍୍ର ଲାଭଗଡ଼ୁିକ ବି୍ଷୟମର ଦାବି୍ 
କରିେନି୍ତ।  ଏେିଭଳି ଘର ତିଆରି ମେସ ୍କଭର୍ ମେଉେି ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବ୍ା ପାଇ ଁଉତ୍ତେ ପଦ୍ଧତି।  ଏୋର ବ୍ୟବ୍ୋର 
ନିଶି୍ଚତ ଭାବ୍ମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବ୍ସ୍ଥ୍ା ରକ୍ଷା କରିବ୍ାମର ସାୋେୟ କରିବ୍।   

 

2. ମସଥପିାଇ,ଁ ଅସସୁ୍ଥ୍ କିମ୍ ୱା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାମର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ୍ କରୁଥବି୍ା ମଲାକୋମନ, ବି୍ମଶଷକରି ନିଜ ଘରୁ ବ୍ାୋରକୁ େିବ୍ାମବ୍ମଳ, ଏେି 

ଘର ତିଆରି ପନୁଃବ୍ୟବ୍ୋରମୋଗୟ ମେସ ୍କଭର୍ ବ୍ୟବ୍ୋର କରିବ୍ା ପାଇ ଁପରାେଶଶ ଦିଆୋଏ। ଏୋ, ବି୍ଶାଳ ଆକାରମର 

ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସରୁକ୍ଷା ମଦବ୍ାମର ସାୋେୟ କରିବ୍।   
 

3. ଏେି ମେସ ୍କଭର୍୍କ ୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେଶୀ କିମ୍ ୱା COVID-19 ମରାଗୀୋନଙ୍କ ପାଇ ଁକାେ କରୁଥବି୍ା କିମ୍ ୱା ମସୋନଙ୍କ ସମ୍ପକଶମର ଥବି୍ା 

ବ୍ୟକି୍ତ କିମ୍ ୱା ମରାଗୀୋନଙୁ୍କ ପିନ୍ଧିବ୍ା ନିେମନ୍ତ ସପୁାରିସ କରାୋଏ ନାେି,ଁ କାରଣ ଏେି ମେଣୀର ମଲାକୋନଙୁ୍କ ଏକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର 

ସରୁକ୍ଷାତ୍ମକ କଭର୍ ପିନ୍ଧିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ମୋଇଥାଏ।  
 

4. 4. ଏୋ ସପୁାରିସ କରାୋଏ ମେ, ଆପଣ ଦୁଇଟ ିମେସ ୍କଭର୍୍ ରଖ୍ନ୍ତୁ, ମେଉଥଁରୁି ଆପଣ ମଗାଟିଏ ପିନ୍ଧିପାରିମବ୍, ମେମତମବ୍ମଳ 

କ ିଅନୟଟିକୁ ମଧାଇ ଶଖୁ୍ାଇପାରିମବ୍।  ତଥାପି ୋତ ମଧାଇବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ୋନଦଣ୍ଡ ଭାବ୍ମର ରେିବ୍ ଏବ୍ଂ ମେସ ୍କଭର୍ ପିନ୍ଧିବ୍ା 

ପବୂ୍ଶରୁ ନିଶି୍ଚତ ଭାମବ୍ ୋତ ମଧାଇବ୍ା ଉଚିତ।  ଏେିଭଳି ମେସ ୍କଭର୍୍କ ୁେଧ୍ୟ ଏମଣମତମଣ ମୋପାଡ଼ିବ୍ା ଉଚିତ ନୁମେ,ଁ ବ୍ରଂ 
ସରୁକି୍ଷତ ଭାବ୍ମର ରଖ୍ ିସାବୁ୍ନ ଓ ଗରେ ପାଣମିର ସୋ କରି ବ୍ୟବ୍ୋର କରିବ୍ା ପବୂ୍ଶରୁ ଭଲ ଭାବ୍ମର ଶଖୁ୍ାଇବ୍ା ଉଚିତ।   

 

5. ଏେି ମେସ ୍କଭର୍୍କ ୁଘମର ଉପଲବ୍ଧ ସୋ କପଡ଼ା ସାୋେୟମର ତିଆରି କରାୋଇପାରିବ୍, ୋୋକୁ ମେସ ୍କଭର୍ ସିମଲଇ/ତିଆରି 

କରିବ୍ା ପବୂ୍ଶରୁ ଭଲ ଭାବ୍ମର ସୋ କରିବ୍ା ତଥା ମଧାଇବ୍ା ଉଚିତ। ମେସ ୍କଭର୍୍କୁ ଏଭଳି ତିଆରି କରାେିବ୍ା ଦରକାର, ମେପରି 

ତାୋ େେୁ ଁଓ ନାକକ ୁସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଶ ଭାମବ୍ ଢାଙି୍କପାରିବ୍ ଏବ୍ଂ ସେଜମର ବ୍ନ୍ଧାୋଇପାରିବ୍।  
 

6. ମେସ ୍କଭର୍ ବ୍ୟବ୍ୋର କରିବ୍ା ପାଇ ଁଅନୟ କାୋକୁ ମଦବ୍ା ଅନୁଚିତ ଏବ୍ଂ ନିଶି୍ଚତ ଭାମବ୍ ମକବ୍ଳ ଜମଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବ୍ୋର 

କରାେିବ୍ା ଦରକାର। ମତଣ,ୁ ଅମନକ ସଦସୟ ବି୍ଶଷି୍ଟ ପରିବ୍ାରମର, ପ୍ରମତୟକ ସଦସୟଙ୍କର ପଥୃକ୍ ମେସ ୍କଭର୍ ରେିଥବି୍ା ଉଚିତ।   



ଭାରତ ସରକାର  ମୁଖ  େବୖ ାନକି ଉପେଦ ା  କାଯ ାଳୟରୁ 
ଜାର_ିଅେ ଲ 3, 2020

SARS-CoV-2 ବ ାପିବାରୁ 
େରାକବିା ପାଇଁ େଫ  କଭ
ମହୁଁ ଓ ପାଟ ିପାଇଁ ଘର ତଆିର ିସୁର ା କ କଭ   ଉପେର ପୁ ିକା



ାବତି ମାଗଦଶକାର ଉେ ଶ  େହଉଛ,ି େଫ  କଭ   ତଆିର,ି ବ ବହାର ଓ ପନୁଃବ ବହାର ଭଳ ିଉ ମ 
ଅଭ ାସର ଏକ ସରଳ ରୂପେରଖ ଦାନ କର ିଏ .ଜ.ିଓ. ତଥା ବ ିବେିଶଷମାନ ୁ  ସ ମ କରବିା, 
େଯଉଁ ରୁ େସମାେନ ନେିଜ ମହଁୁ ପାଇଁ ସରୁ ା ତଆିର ିକରପିାରେିବ। 

ାବତି ଡଜିାଇ  ପାଇଁ ମଖୁ  ମାନଦ  େହଉଛ ିସାମ ୀ ା  କରିବାର ସରଳତା, ଘେର ତଆିରି 
କରିବାର ସରଳତା, ବ ବହାର ଓ ପନୁଃବ ବହାର କରିବାର ସରଳତା।
ଘର ତଆିର ିେଫ  କଭ  କୁ ଏପର ିଭାବେର ୁତ କରବିା ଆବଶ କ, େଯପର ିତାହା ପାଟ ିଓ ନାକକୁ 
ସ ୂ  ଭାେବ କଭ  କରୁ ବ ତଥା ସହଜେର ବା  ିେହଉ ବ।
ଏହ ିେଫ  କଭ  କୁ ା କମୀ କମିା COVID-19 େରାଗୀମାନ  ପାଇଁ କାମ କରୁ ବା କମିା 
େସମାନ  ସ କେର ବା ବ ି କମିା େରାଗୀମାନ ୁ  ପି ବିା ନମିେ  ସପୁାରିସ କରାଯାଏ ନାହ, କାରଣ 
ଏହ ିେ ଣୀର େଲାକମାନ ୁ  ଏକ ନି  କାରର ସରୁ ା କ କଭ  ପି ବିା ଆବଶ କ େହାଇଥାଏ।
ସମ  ଭାରତର ଘନ ଜନସଂଖ ା ବଶିି  ଅ ଳଗୁଡ଼କିେର ବାସ କରୁ ବା େଲାକମାନ  ପାଇଁ େଫ  କଭ  
ପି ବିାକୁ ବେିଶଷ ଭାବେର ସପୁାରସି କରାଯାଏ।



ଇ  = ”
ଇ

ନଜିର ସୁର ା ପାଇଁ ଆପଣ ଘେର ସହଜେର େଗାଟଏି େଫ  
କଭ   ତଆିର ିକରପିାରେିବ।
ବି  1.  ସେିଲଇ େମଶି * ବ ବହାର କର ିେଗାଟଏି େଫ  କଭ   ତଆିର ିକର ୁ

ଆପଣ ୁ ଆବଶ କ ବା ସାମ ୀ:

ଏହ ିେଫ  କଭ   ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ େଯେକୗଣସ ିବ ବହୃତ ପୁରୁଣା କଟ  କପଡ଼ା ବ ବହାର କରେିହବ।  
େଫ  କଭ  ର ର  େଯେକୗଣସ ି କାରର େହାଇପାେର, କି ୁ   ଆପଣ ନହିାତ ିଭାେବ ସୁନି ିତ କରେିବ େଯ, 
େଫ  କଭ   ତଆିର ିକରବିା ପୂବରୁ କପଡ଼ାଟ ି5 ମିନି  ପଯ  ଫୁଟା ପାଣିେର ଭଲ ଭାବେର ସଫା 
କରାଯାଇ ବ। ଏହ ିପାଣିେର ଲୁଣ ପକାଇବାର ସୁପାରସି କରାଯାଏ।100% କଟ  କପଡ଼ା

ଚାରି ଖ  କପଡ଼ା ଫିତା କଇଁଚି ସେିଲଇ େମଶି

ଆର  
କର ୁ

1. କ) କପଡ଼ାକୁ କାଟବିା -ଆବଶ କତା ଅନୁସାେର ନମିଲି ତ ଆକାରେର େଫ  କଭ   ପାଇଁ 
କପଡ଼ାକୁ କାଟ ୁ : 

        ବୟ :  9 ଇ  x 7 ଇ ପିଲା:  7 ଇ  x 5 ଇ  

ବୟ  ମାପର 
େଫ  କଭ  

1. ଖ) ଫିତା କାଟବିା - କପଡ଼ାରୁ ବା ବିା ଓ ପାଇପି ୍  ପାଇଁ କାଟ ୁ :
    1.5”X5” େର ଦୁଇ ଖ  ତଥା 1.5”x40”େର ଦୁଇ ଖ  

*େଗାଟଏି ସେିଲଇ େମଶି  ବନିା ମ  ଆପଣ ଏହ ିେଫ  କଭ  ତଆିର ିକରପିାରେିବ



ନମି ଦଶତ ିୟା ବୟ  ମାପର େଫ  କଭ   ପାଇଁ

କଟାଯାଇ ବା କପଡ଼ା ନଅି ୁ  ଏବଂ ଦଶତ ଅନୁସାେର କପଡ଼ାର େଗାଟଏି ମୁ େର ପାଇପି ୍  ପାଇଁ 1.5x5” ଫିତାକୁ ସଲିା ୁ ।

ପର  କରାଯାଇ ବା କପଡ଼ାକୁ ଓଲଟାଇଦଅି ୁ  ଏବଂ ଉପେରା  ପଦା ଗୁଡ଼କିର ପୁନରାବୃ  ିକର ୁ । 
େମାଡ଼ାଯିବା ପେର କପଡ଼ାର ଉ ତା 9”ରୁ କମି 5” େହାଇଯିବ।

ଏେବ, କପଡ଼ାକୁ େମାଡ଼ ି େତ କକୁ ାୟ 1.5”େର ତଳମହୁଁା କର ିତେିନାଟ ିପର  ତଆିର ିକର ୁ ।



ଏେବ େଦଖାଯା ବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉପେର ଓ ତେଳ େଫ  କଭ  କୁ ବା ବିା ପାଇଁ 40”ର ଫିତାକୁ କପଡ଼ା ସହତି ସେିଲଇବା ଆର  କର ୁ ।

ପୁଣିଥେର ଉଭୟ ଫିତାକୁ ତନିଥିର େମାଡ଼ ିସେିଲଇ କରଦିଅି ୁ , େଯପର ିଉପେର େଦଖାଯାଇଛ।ି

ଉପେର ଦଶତ ଅନୁସାେର, େମାଡ଼ାକୁ ଉଭୟପେଟ ପାଇପି ୍  େଦଇ ସରୁ ିତ କରନିଅି ୁ ।  ସମ  େମାଡ଼ା େଗାଟଏି ଦଗିେର ବାର ସନୁି ିତ କର ୁ ।



ଆପଣ  େଫ  କଭ   ଏେବ ୁତ

ଦୟାକର ିଏହା ସୁନି ିତ କର ୁ  େଯ, େଫ  
କଭ  ଟ ିଆପଣ  ପାଟ ିଓ ନାକକୁ ଠକି ଭାେବ 
ଢା ୁଛ ିଏବଂ ଆପଣ  ମହୁଁ ଓ େଫ  କଭ   
ମ େର େକୗଣସ ିଫା  ନାହ।  େଫ  କଭ   
ପି ବିା ସମୟେର େଫ  କଭ  ର ଭିତର ପର  
ତଳ ଆଡ଼କୁ େମାଡ଼େିହାଇ ରହବିା ଉଚତି।

ପୁନଃ ବ ବହାର ପାଇଁ େକେବବ ିେଫ  କଭ  କୁ 
ଓଲଟା’ ୁ  ନାହ।  ଆଗକୁ େଦଖାଯାଇ ବା ିୟା 
ଅନୁସାେର, େତ କ ବ ବହାର ପେର ସବଦା 
େଫ  କଭ  କୁ ଭଲ ଭାବେର ଧୁଅ ୁ ।

ଏହ ିେଫ  କଭ  ର ବ ବହାର ବ ମାନ ଦ ିଣ ରାଜ ାନର ଅେନକ 
ସଂଗଠନର ସାମୁଦାୟିକ ା କମୀ  ାରା ବ ବହାର କରାଯାଉଛ,ି 
େଯଉଁ େର ଅ ଭୁ  ଅଛ ିଅ ିତ କନିି , ଆଥ ହ ିଟ  ଓ େ ୟ  ହ ିଟ ।  
ଚି  ଓ ିୟା ଦାନ କରଛି :ି  ଜତନ ସଂ ାନ, ଉଦୟପୁର



େଫ  କଭ  କୁ ମହୁଁେର ଲଗାଇବା ସମୟେର ଏହା ସୁନି ିତ କର ୁ  େଯ, ତାହା 
େକୗଣସପିଟୁ ଢଲିା ରହନିାହ...

ମେନରଖ ୁ , ଆପଣ ୁ  ତଥାପି େତ କ ସମୟେର 
ଅନ ମାନ ଠାରୁ 2 ମିଟର ପଯ ର ଦୂରତା ର ବାକୁ 
ପଡ଼ବି, ଘରକୁ େଫରବିା ପେର ନଜି ହାତକୁ ଭଲ 
ଭାବେର ଧୁଅ ୁ  ଏବଂ ନଜିର ମୁହଁ କମିା ଆ କୁ ଛୁଅ ୁ  
ନାହ!

ଦଶନ କରଛି  ିଡା. ଗାଗୀ େଗାୟଲ, ଶଶିୁେରାଗ ବେିଶଷ , ରାଜ ାନ



ବି  2:  ସେିଲଇ ବନିା ଘେର େଫ  କଭ   
ତଆିରି କରିବାର ସରଳ ଉପାୟ
ଆପଣ ୁ ଆବଶ କ ବା 
ସାମ ୀ:

1.100% କଟ  କପଡ଼ା କମିା େଗାଟଏି
 ପୁରୁଷ ରୁମାଲ

2. ଦୁଇଟ ିରବ  ବ ା

ପଦା  1

ରୁମାଲକୁ େଗାଟଏିପଟୁ କପଡ଼ାର ମଝରୁି ସାମାନ  
ଉପରକୁ େମାଡ଼ ୁ

ପଦା  2 ପଦା  3

ଏେବ, ଅନ ପଟକୁ ଥମ ଭା ର ଉପରକୁ 
େମାଡ଼ ୁ

ଏେବ, ଚି େର େଦଖାଯାଇ ବା ଅନୁସାେର 
ପୁଣିଥେର ଏହାକୁ ମଝରୁି େମାଡ଼ ୁ



1.  ଆପଣ  େଫ  କଭ   ଏେବ ୁତ 2.  ଦୟାକର ିଏହା ସନୁି ିତ କର ୁ  େଯ, େଫ  
କଭ  ଟ ିଆପଣ  ପାଟ ିଓ ନାକକୁ ଠକି ଭାେବ 
ଢା ୁଛ ିଏବଂ ଆପଣ  ମହୁଁ ଓ େଫ  କଭ   ମ େର 
େକୗଣସ ିଫା  ନାହ

4.  େଫ  କଭ   ବ ବହାର କରବିା ସମୟେର ଉପର 
ଉ ି ତ ସମ  ସତକତା ଓ ନେି ଶର ପାଳନ କର ୁ

3.  ରବ  ବ ା କୁ ଆପଣ  କାନ ପଛପେଟ 
ଗୁଡ଼ାଇ େଫ  କଭ   ପି ୁ

ପଦା  4

ପଦା  5

ପଦା  6

ପଦା  7

େଗାଟଏି ରବ  ବ ା  େନଇ ବାମପେଟ, ଟକିଏି ଭାଗ ଛାଡ଼ ିବା ଦିଅି ୁ

ଏେବ, ଅନ  ରବ  ବ ା  େନଇ ଅନ ପେଟ େସହପିର ିବା ଦିଅି ୁ   ଦୁଇଟ ିରବ  
ମଝେିର ବା ାନ ଆପଣ  ନାକ ଓ ପାଟକୁି ଢା ିବା ପାଇଁ ପଯ ା  ବାର ସନୁି ିତ 
କର ୁ

ରବ  ବ ା ର ବାହାରପଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଇ ବା ରୁମାଲର ଭାଗକୁ ଭିତରକୁ େମାଡ଼ ୁ ।  
ଅନ ପେଟ ମ  ଏହପିର ିକର ୁ

ଏେବ, ଭିତରକୁ େମାଡ଼ ିେହାଇ ବା େଗାଟଏି ଭାଗକୁ ଅନ  ଭାଗ ଭିତେର ଭ  
କରଦିଅି ୁ



ମହ ପୂ  ସାବଧାନତା: 

ଘେର ତଆିର ିକରାଯାଇ ବା େଫ  କଭ   ବ ବହାର 
କରବିା ପୂବରୁ, ମେନରଖ ୁ : 

1.  େଫ  କଭ  କୁ ପି ବିା ପୂବରୁ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେର େଧାଇ 
ସଫା କରଦିଅି ୁ  (ପରବ ୀ ପୃ ାେର େଦଖାଯାଇଛ)ି 

2.  େଫ  କଭ   ପି ବିା ପୂବରୁ ନଜି ହାତକୁ ଭଲ ଭାବେର ଧୁଅ ୁ  

3.  େଫ  କଭ  ଟ ିଓଦା େହବା ଣି ଅନ  ଏକ େଫ  କଭ   ପି ୁ  
ଏବଂ ବ ବହୃତ େଫ  କଭ  କୁ ସଫା କରଦିଅି ୁ

4.  େଗାଟଏି ଥର ବ ବହାର କରବିା ପେର େକେବବ ିେଫ  କଭ  କୁ 
ନ େଧାଇ ବ ବହାର କର ୁ  ନାହ

5.  େକେବବ ିଅନ  କାହାକୁ ନଜିର େଫ  କଭ  ବ ବହାର 
କରବିାକୁ ଦଅି ୁ  ନାହ। ପରବିାରର େତ କ ସଦସ  ପାଖେର 
ନଜି  େଫ  କଭ  ରହବିା ଉଚତି।

େଫ  କଭ   କାଢ଼ବିା ସମୟେର: 

• େଫ  କଭ  ର ସାମାପଟ କମିା େକୗଣସ ିଭାଗକୁ ଛୁଅ ୁ  
ନାହ, େକବଳ ପଛପଟ ଫିତାକୁ ଧର ିକାଢ଼ ୁ  

• େଫ  କଭ  କୁ ସବଦା ଥେମ ତଳ ଫିତା ଏବଂ 
ତା’ପେର ଉପର ଫିତାରୁ େଖାଲ ୁ  

• କାଢ଼ବିା ପେର, ତୁର  ହ ନଜି ହାତକୁ 65% 
ଆଲେକାେହା  ଆଧାରତି ହ ା  ସାନଟିାଜ  କମିା 
ସାବୁନ ଓ ପାଣି ସାହାଯ େର 40 େସେକ  ପଯ  
ଧୁଅ ୁ

• େଫ  କଭ  କୁ ସଧିାସଳଖ ସାବୁନ ପାଣିେର କମିା ଫୁଟା 
ପାଣିେର ପକାଇଦଅି ୁ , େଯଉଁ େର ଲୁଣ ମିଶି ବ 



ଘେର ତଆିରି କରାଯାଇ ବା େଫ  କଭ  କୁ େତ କ ଦନି 
କପିରି ସଫା ଓ କୀଟାଣୁରହତି କରିେବ
1. ସାବୁନ ଓ ଗରମ ପାଣି ସାହାଯ େର େଫ  କଭ  କୁ ଭଲ ଭାବେର ଧୁଅ ୁ  ଏବଂ 
ଅତକିମେର 5 ଘ ା ପଯ  ତାହାକୁ ଟାଣ ଖରାେର ଶୁଖା ୁ ।
ଅଦ ିଆପଣ  ଘରକୁ ଖରା ଆସୁନାହ, େତେବ ବକି  2ର ପାଳନ କର ୁ : 

2. େଫ  କଭ  କୁ େ ଶ  କୁକ  େର ପାଣିେର ରଖ ୁ  ଏବଂ 10 ମିନି  ପଯ  
େ ଶ  େର ଫୁଟା ୁ  ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୁ ବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ଦିଅି ୁ ।  ଏହ ିପାଣିେର ଲୁଣ 
ପକାଇବାର ସୁପାରସି କରାଯାଏ।  େ ଶ  କୁକ  ନ େଲ ଆପଣ କପଡ଼ା େଫ  କଭ  କୁ 
15 ମିନି  ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିେର ଫୁଟାଇପାରେିବ।  
ଯଦ ିଆପଣ  ପାଖେର େ ଶ  କୁକ /ଫୁଟା ପାଣି ନାହ, େତେବ ବକି  3ର ପାଳନ 
କର ୁ :

3. େଫ  କଭ  କୁ ସାବୁନ ସାହାଯ େର ସଫା କର ିଏ େର ପା  ମିନି  ପଯ  ଗରମ 
ଦଅି ୁ ।  (ଏ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଇର  ବ ବହାର କରପିାରେିବ)। 



ସଫା େଫ  କଭ  କୁ କପିର ିର େବ
ଏହା ସପୁାରସି କରାଯାଏ େଯ, ଆପଣ ଦୁଇଟ ିେଫ  କଭ   ରଖ ୁ , େଯଉଁ ରୁ ଆପଣ 
େଗାଟଏି ପି ପିାରେିବ, େଯେତେବେଳ କ ିଅନ ଟକୁି େଧାଇ ଶୁଖାଇପାରେିବ

ଘେର ବା େଯେକୗଣସ ିପା ି  ବ ା  ନଅି ୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ସାହାଯ େର ତାହାକୁ ଭଲ 
ଭାବେର ସଫା କରଦିଅି ୁ

 ଭଲ ଭାବେର ତାହାକୁ ଉଭୟପଟୁ 
ଶୁଖାଇଦଅି ୁ

ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେର ବ  କର ିରଖ ୁ ଏେବ ଆପଣ ନଜି େଫ  କଭ  ଗୁଡ଼କୁି 
େଗାଟଏି େଗାଟଏି କର ିବ ବହାର 

କରପିାରେିବ

ଏହ ିସଫା ବ ାଗେର ଅତରିି  େଫ  କଭ  କୁ 
ରଖ ୁ



ଘର ତଆିରି ପୁନଃବ ବହାରେଯାଗ  େଫ  କଭ  ଗୁଡ଼କି େକବଳ ଜଳକଣା ଆ ାଣ କରିବାର ସ ାବନାକୁ କମ କରିଥାଏ, ଯାହା 
ସଂ ମିତ ବ ି ଠାରୁ ବାହାରିଥାଏ।  େସଗୁଡ଼କି ସ ୂ  ସୁର ା ଦଏିନାହ।  ଘର ତଆିରି ପୁନଃବ ବହାରେଯାଗ  େଫ  

କଭ  ଗୁଡ଼କୁି େଦନୖକି ନି ିତ ଭାେବ ସଫାକରି ଗରମ ଦଆିଯିବା ଦରକାର, େଯପରି ନେି ଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି  େସଗୁଡ଼କୁି ସଫା ନ 
କରି ଆେଦୗ ବ ବହାର କର ୁ  ନାହ। େକେବବ ିଅନ  କାହାକୁ ନଜିର େଫ  କଭ  ବ ବହାର କରିବାକୁ ଦଅି ୁ  ନାହ। ସାମାଜକି 

ଦୂରତା ନହିାତ ିର ା କରିବା ଦରକାର। 

20 େସେକ  ପଯ  ସାବୁନ ସାହାଯ େର ବାରମାର ନଜି 
ହାତକୁ େଧାଇବା ଭୁଲ ୁ  ନାହ।
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ଜନଗହଳପିୂ  ାନଗୁଡ଼କିେର େଫ  କଭ   ପି ବିା ବେିଶଷ ଉପେଯାଗୀ ଅେଟ।
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