কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব

গৃহপালিত প্রাণী লি নভেি িভ ানা োই াস ছড়াভত পাভ ?
 ঘভ পপাষা প্রাণী (পেমন- লিড়াি/কুকু ইতযালি) নভেি িভ ানা োই াস লিভে
আক্রান্ত হে এমন পিান প্রমাণ এখভনা পে যন্ত পাওো োেলন।
 তভি পপাষা প্রাণী সংস্পভশয আসা প সি সমে সািান-পালন লিভে হাত প াওো
উত্তম।



এই অেযাভস সুিাভি পপাষা প্রাণী পেভি মানিভিভহ প াগ ছড়াে এমন সি ব্যািভেল ো,
পেমন- ই-পিািাই, সািভমাভনিা ইতযালি পেভি সু ক্ষা পাওো োে।

শুধু লি িেস্ক াই আক্রান্ত হভি, নালি তরুণ াও ঝলুঁ িভত?
 পে পিান িেভস ব্যলি নভেি িভ ানা োই াস লিভে আক্রান্ত হভত পাভ ।
 িেস্ক এিং োভি আভগ পেভি পিান অসুস্থতা (ভেমন- অযাজমা, ডাোভিটিস, হৃিভ াগ)
আভছ, এমন ব্যলি িভ ানা োই াস লিভে আক্রান্ত হভি, তাভি গুরুত অসুস্থ হওো
ঝলুঁ ি পিলশ।
 লিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা সি িেসী মানুষভি োই াস পেভি প্রলত ক্ষামূিি ব্যিস্থা (ভেমনস্পশয স্বাস্থযলিল , শ্বাসতভে স্বাস্থযলিল ) পমভন চিভত প ামশয লিভে।

অযালিিাভোটিি লি নভেি িভ ানা োই াস এ লচলিৎসা িা প্রলতভ াভ িাে যি ী?
 না, অযালিিাভোটিি োই াস-এ লিরুভে নে, ব্যািভেল ো লিরুভে িাে যি ী।
 নভেি িভ ানা োই াস এি ভণ োই াস লি াে এ লচলিৎসা িা প্রলতভ াভ
অযালিিাভোটিভি ব্যিহা ি া উলচৎ নে।
 তভি, েলি পিউ নভেি িভ ানা োই াস লিভে আক্রান্ত হভে হাসপাতাভি েলতয হন, লতলন
ব্যািভেল ো পেভি সহ-সংক্রমভণ জন্য অযালিিাভোটিি পপভত পাভ ন।

নভেি িভ ানা োই াস এ লচলিৎসা িা প্রলতভ াভ িাে যি ী লনলি যষ্ট পিান ঔষ আভছ লি?
 না, এখভনা পে যন্ত নভেি িভ ানা োই াস এ লচলিৎসা িা প্রলতভ াভ িাে যি ী লনলি যষ্ট
পিান ঔষ পনই।
 লিন্তু, আক্রান্ত ব্যলিভি উপসগ য উপশভম জন্য উপযুি লচলিৎসা এিং গুরুত অসুস্থ
ব্যলিভি জন্য পে যাপ্ত সহােি স্বাস্থয পসিা (সাভপাটিেয পিো ) লিভত হভি।
 সুলনলি যষ্ট লচলিৎসা ব্যিস্থা প ীক্ষা ীন, ো লিলনিযাি ট্রাোভি মাধ্যভম সম্পন্ন হভি।
 লিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা ও তা সহভোগী প্রলতাানসমূহ এ সংক্রান্ত গভিষণা রান ালত কত ি া জন্য
সহভোলগতা ি ভছ।

চীন পেভি আসা পিান লচঠি িা পাভস যি গ্রহণ ি া লি লন াপি?
 হযাঁ, লন াপি।
 ইলতমভধ্য পাওো তথ্য উপাত্ত লিভেষণ িভ আম া জালন পে মানিভিভহ িাইভ এই
িভ ানাোই াস পিলশক্ষণ িাঁভচ না। সুত াং চীন পেভি আসা পিান লচঠি িা পাভস যি েলি
পিউ গ্রহণ িভ ন তভি লতলন িভ ানাোই াভস সংক্রমভণ ঝলুঁ িভত পড়ভিন না।

িভ ানাোই াস প্রলতভ াভ লনউভমালনো েযািলসন পিান ভূলমিা ভেভছ লি?
 না, িভ ানাোই াস জলনত লনউভমালনো প্রলতভ াভ এটি িাে যি ী নে।
 িভ ানাোই াস সম্পূণ য নতুন ভণ োই াস হওোে এ জন্য আিািা েযািলসন প্রভোজন
হভি।
 িতযমাভন লিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা সহােতাে গভিষি া এই েযািলসন ততল িাজ িভ োভেন।

সুন খাওো লি িভ ানাোই াস সংক্রমণ প্রলতভ াভ িাজ ি ভি?
 পনাভেি িভ ানাোই াভস লিরুভে সুন িাে যি - এমন পিান প্রমাণ এখভনা পাওো োেলন।
 তবব, সুন এিটি উপিাল খািা , ো লিছু জীিাণুনাশি গুণাগুণ োিভত পাভ ।

লতভি পতি মাখভি লি শ ীভ িভ ানাোই াস প্রভিশ ি ভি না?
 লতভি পতি িভ ানাোই াস পি ধ্বংস িভ না।
 লিছু াসােলনি জীিাণুনাশি পেমন- লিচ/ পিাল ন-লেলত্তি জীিাণুনাশি, ইো দ্রিণ,
৭৫% ইোনি, প্যা াভসটিি অযালসড, পিাভ াফময ইতযালি পিান িস্তু উপল োগ পেভি
িভ ানাোই াস পি পমভ পফিভত সক্ষম।

মাউেওোশ লিভে গাগিয ি ভি লি িভ ানাোই াস পেভি সু লক্ষত োিা োভি?
 মাউেওোশ ব্যিহা ি ভি িভ ানাোই াস পেভি সু লক্ষত োিা োভি এমন প্রমাণ এখনও
পাওো োেলন।
 পিান পিান মাউেওোশ হেত লিছুক্ষভণ জন্য আপনা িািাে োিা অন্যান্য জীিাণুভি
পমভ পফিভত সক্ষম। লিন্তু তা ফভি পে িভ ানাোই াস পেভি সু লক্ষত োিা োভি তা
লনশ্চেতা পনই।

স্যািাইন লিভে লনেলমত নাি পল ষ্কা িভ লি এই নতুন িভ ানাোই াভস সংক্রমণ প্রলতভ া
ি া সম্ভি?
 স্যািাইন লিভে লনেলমত নাি পল ষ্কা ি ভি িভ ানাোই াভস সংক্রমণ পেভি ক্ষা
পাওো সম্ভি এমন পিান লনলশ্চত প্রমাণ এখনও পাওো োেলন।
 পিখা পগভছ, স্যািাইন লিভে লনেলমত নাি পল ষ্কা ি ভি সা া ণ ঠাণ্ডা পেভি দ্রুত উপশম
হে। লিন্তু এ ফভি শ্বাসতভে সংক্রমণ প্রলতভ া হে তা জানা োেলন।

‘হযান্ড ড্রাো ’ লি নতুন িভ ানাোই াস ধ্বংভস িাে যি ী?
 না, ‘হ্যান্ড ড্রায়ার’ নতুন িবরানাভাইরাস ধ্বংবস িার্ যিরী নে।
 লনভজ সু ক্ষা জন্য আপলন দুই হাত িাভ িাভ সািান-পালন লিভে িা হযান্ড
স্যালনোইজা লিভে পল ষ্কা িরুন।
 হ্াত পকরষ্কাবরর পর টিসুয/ পল ষ্কা িাপড়/ উষ্ণ ‘এয়ার ড্রায়ার’ কিবয় হ্াত
ভালভাবব মুবে শুকিবয় ফেলুন।

আল্ট্রা-োভোভিে জীিাণুনাশি ল্যাম্প লি নতুন িভ ানাোই াস ধ্বংস ি ভত পাভ ?
 হ্াত বা শরীবরর অন্য ফিান অংশ জীবাণুমুক্ত িরার জন্য আল্ট্রা-ভাবয়াবলট ল্যাম্প
ব্যবহ্ার িরা উকিৎ নয়।
 আল্ট্রা-ভাবয়াবলট ল্যাবম্পর ব্যবহ্াবর রানভি সমস্যা তত ী হভত পাভ ।

নতুন িভ ানাোই াভস আক্রান্ত ব্যলি সনািি ভণ োমযাি স্কযানা িতটুকু িাে যি ী?
 থার্যাল স্ক্যানার লিভে জ্বভ আক্রান্ত ব্যলিভি সনাি ি া োে।
 নতুন িবরানাভাইরাবস আক্রান্ত হ্ওয়ার ২-১৪ কিবনর র্াবে অসুস্থতাজকনত উপসর্ য
(ফর্র্ন- জ্বর, িাকশ ইতযাকি) ফিখা র্ায়।
 এই ভাইরাবস আক্রান্ত হ্ওয়ার িারবণ র্কি িাবরা জ্বর আবস, তববই থার্যাল
স্ক্যানাবরর সাহ্াবে ঐ জ্বরাক্রান্ত ব্যকক্তবি সনাি ি া োে। আক্রান্ত লিন্তু জ্বভ
উপসগ য পনই, এমন ব্যলিভি এভক্ষভে সনাি ি া সম্ভি নে।

সা া গাভে অযািভিাহি িা পিাল ন লছটিভে লি নতুন িভ ানাোই াস পমভ পফিা সম্ভি?
 না, িবরানাভাইরাস শ ীভ প্রভিশ ি ভি অযালবিাহ্ল বা ফলাকরন সারা র্াবয়
কেটিবয় নতুন িবরানাভাইরাস ফর্বর ফেলা সম্ভব নয়।
 অযালবিাহ্ল বা ফলাকরন জীিাণুনাশি হভিও েভোপযুি লনভি যশনা ছাড়া এগুভিা
ব্যিহা ি া উলচৎ নে।
 এ সিল পিাথ য ফিাখ-মুখ ইতযাকিসহ্ িাপবের জন্য ক্ষকতর িারণ হ্বত পাবর।
 এ সিল জীবাণুনাশি ব্যিহাভ সতিয হউন।

প্রকৃত সতযঃ ঠান্ডা আবহ্াওয়া ও তুষা পাত িভ ানাোই াস-ভি ধ্বংস ি ভত পাভ না
 ঠান্ডা আবহ্াওয়া ও তুষারপাত িবরানাভাইরাস-ফি ধ্বংস িরবত পাবর এ িো
লিশ্বাস ি া পিান িা ণ পনই।
 বাইবরর আবহ্াওয়া বা তাপর্াত্রা ফর্র্নই ফহ্াি না ফিন, র্ানববিবহ্র তাপর্াত্রা
৩৬.৫০ ও ৩৭০ ফসকিবেড এর িাোিাকে থাবি।
 এই োই াস পেভি লনভজভি সু ক্ষা সিভচভে িাে যি ী উপাে হি ঘন ঘন দুই হাত
সািান-পালন লিভে প াওো িা অযািভিাহি লেলত্তি হযান্ড াি লিভে পল ষ্কা ি া।

প্রকৃত সতযঃ গ ম পালন লিভে পগাসি িভ ানাোই াস-ভি প্রলতভ া ি ভত পাভ না
 ফর্াসবলর পাকনর তাপর্াত্রা ফর্র্নই ফহ্াি না ফিন, র্ানববিবহ্র তাপর্াত্রা ৩৬.৫০
ও ৩৭০ ফসকিবেড এর িাোিাকে থাবি।
 অতযন্ত র্রর্ পাকন কিবয় ফর্াসল িরবল বরঞ্চ পুবে র্াওয়ার আশঙ্কা থাবি।
 এই োই াস পেভি লনভজভি সু ক্ষা সিভচভে িাে যি ী উপাে হি ঘন ঘন দুই হাত
পল ষ্কা ি া। এ ফভি অপকরষ্কার হাত জীিাণুমুি হে ও অপল ষ্কা হাভত নািপচাখ-মুখ স্পভশয িা ভণ পে সিি সংক্রমণ হে, তা প্রলতভ া ি া োে।

প্রকৃত সতযঃ িীন বা ফিাকভড-১৯ আক্রান্ত ফিবশ প্রস্তুতকৃত দ্রব্য সার্েী ফথবি িভ ানা
োই াভস সংক্রমণ হে না
 েলিও পনাভেি িভ ানা োই াস পে পিান পৃভা উপল োভগ পৃাতভি
ণ পেভি
িভেি ঘিা পেভি িভেি লিন পে যন্ত পেঁভচ োিভত পাভ ; তোলপ নড়াভনা হভেভছ/
ভ্রমভণ পভ / লিলেন্ন ভণ পল ভিশ ও তাপমাো সংস্পভশয এভসভছ এমন
পৃাতভি এই োই াস পেঁভচ োিা সম্ভািনা খুি-ই ক্ষীণ।
 েলি আপনা পিান পৃভা উপল োগ োই াস সংক্রলমত িভি মভন হে, তভি
জীবাণুনাশি কিবয় তা পকরষ্কার িবর ফেলুন। সংস্পবশয এবল দুই হাত সািান-পালন
লিভে ধুভে পফলুন িা অযািভিাহি লেলত্তি হযান্ড াি লিভে পল ষ্কা িরুন।

প্রকৃত সতযঃ র্শার িার্বে ফিাকভড-১৯ েোয় না
 র্শার িার্বে ফিাকভড-১৯ েোয় এমন পিান তথ্য/প্রমাণ এখবনা পর্ যন্ত পাওয়া
র্ায়কন।
 পনাভেি িভ ানা োই াস শ্বাসতভে প াগ সৃলষ্ট িভ এমন এিটি নতুন ভণ
োই াস ো আক্রান্ত ব্যলি হাঁলচ/িালশ/িফ/সলি য/থুথু ইতযালি মাধ্যভম এিজন
পেভি আভ িজভন ছড়াে।
 লনভজভি সু ক্ষা জন্য ঘন ঘন দুই হাত সািান-পালন লিভে িা অযািভিাহি লেলত্তি
হযান্ড াি লিভে পল ষ্কা িরুন। পাশাপালশ, হাঁলচ/িালশর সর্য় নাি-মুখ
টিসুয/িাপে/বাহুর ভাঁবজ ফেবি রাখুন। ব্যবহৃত টিসুয োিনাযুক্ত র্য়লার পাবত্র
ফেলুন; ব্যবহৃত িাপড় সািান-পালন লিভে ধুভে পফলুন।

