SARS-CoV-2 ବାୟୁ ବାହୀ କି?
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ଆର୍ଦ୍ମ ବର୍ତ୍େମାନ COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରି ଥ ିବାର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ, SARS-CoV-2
ସଂକ୍ରମଣର କିଛି ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ର୍ଦ୍ହବାକୁ ଲାଗିଲା | ର୍ଦ୍କର୍ଦ୍ତକଙ୍କ ଉପର୍ଦ୍ର ଏର୍ଦ୍ବ ବିତକେ ଚାଲି ଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ବିତକେ ମଧ୍ୟର୍ଦ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ବାୟୁବାହୀ କି ନୁ ର୍ଦ୍ହ େଁଚିନ୍ତା ଅଛି କି? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୁ ଝାମଣା କୁ ଆଧାର କରି ମ େଁୁ
ଏହାର ଉର୍ତ୍ର ର୍ଦ୍େବାକୁ ର୍ଦ୍ଚଷ୍ଟା କରି ଛି |
ବର୍ତ୍େମାନ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ର୍ଦ୍ଯ ସଂକ୍ରମଣର ମାଗେ ଶ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ହାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ର୍ଦ୍ଯ
ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ପାଟି କିମ୍ବା ନାକ, କିମ୍ବା ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଶେ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାର୍ଦ୍ର |
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ରକ୍ଷଣାର୍ଦ୍ବକ୍ଷଣ କରି ଛି ର୍ଦ୍ଯ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ବିସ୍ତାର ର୍ଦ୍ହଉଛି ବୟକ୍ତି -ବୟକ୍ତି ଙ୍କ
ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର | WHO ର ଏହି ସ୍ଥ୍ିତି ଅନୁ ମାନ ଉପର୍ଦ୍ର ଆଧାରି ତ ର୍ଦ୍ଯ ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି
ଛିଙ୍କି ବା କାଶ ହୁ ଏ, ର୍ଦ୍ସର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ବଡ ବୁ ନ୍ଦା ଛାଡି େିଆଯାଏ, ଯାହା ନିକଟବର୍ତ୍େୀ ର୍ଦ୍ଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ
ର୍ଦ୍ନଇପାର୍ଦ୍ର | ବିକଳ୍ପିତ ଭାବର୍ଦ୍ର, ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ଏହି ବୁ ନ୍ଦା ପୃଷ୍ଗ
ଠ ଡ
ୁ ିକର୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ିର ହୁ ଏ, ର୍ଦ୍ଯଉମାର୍ଦ୍ନ
େଁ
ଏହି ପୃଷ୍ଗ
ଠ ଡ
ୁ ିକୁ
ସ୍ପଶେ କରନ୍ତି, ର୍ଦ୍ସମାନଙ୍କ ହାତ, ନାକ କିମ୍ବା ଆଖି ଛୁଇବା
େଁ ଦ୍ୱାରା ବିପେ ରହିଥାଏ, ଯେି ବାରମ୍ବାର ହାତ ର୍ଦ୍ଧାଇ ନଥାଏ
| ଏହିପରି , ସମୟ ସମୟର୍ଦ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର୍ଦ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଥ ିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବେୀଗୁଡିକ ର୍ଦ୍ହଉଛି ଶାରୀରି କ େୂ ରତା
ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସାବୁ ନର୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ହାତ ର୍ଦ୍ଧାଇବା | ବଡ ବୁ ନ୍ଦା ବାୟୁର୍ଦ୍ର େୂ ରତା ଭ୍ରମଣ କର୍ଦ୍ର ନାହି ଏବଂ
େଁ
ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥ୍ିର ହୁ ଏ, ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କଠାରୁ ଅତି କମର୍ଦ୍ର 1 ମିଟର େୂ ରତା ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗର ବିପେକୁ ଏଡାଇବା
ପରି ର୍ଦ୍େଖାଯାଏ | WHO ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ର୍ଦ୍ଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ ଭାବର୍ଦ୍ର ସୂଚିତ କର୍ଦ୍ର |
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟରର ର୍ଦ୍ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ର୍ଦ୍କନ୍ଦ୍ର (ସିଡିସି) 22 ମଇ, 2020 ର୍ଦ୍ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି ଛି
ର୍ଦ୍ଯ “COVID-19 ପାଇ େଁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ସଂକ୍ରମଣ ଧାରା ର୍ଦ୍ହଉଛି ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଠାରୁ ଘନିଷ୍ ଠ ସମ୍ପକେ
ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର। COVID-19 ଉପର୍ଦ୍ର ଲୟାବ ଅଧ୍ୟୟନର ତଥୟ ଏବଂ ସମାନ ଶ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ର୍ଦ୍ରାଗ ବିଷୟର୍ଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ମ ଯାହା
ଜାଣୁ, ତାହା ଉପର୍ଦ୍ର ଆଧାର କରି ଏହା ସମ୍ଭବ ର୍ଦ୍ହାଇପାର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଯ ଜର୍ଦ୍ଣ ବୟକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ ଠ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ କୁ ସ୍ପଶେ କରି
ତା’ପର୍ଦ୍ର ନିଜ ପାଟିର୍ଦ୍ର ସ୍ପଶେ କରି COVID-19 ପାଇପାର୍ଦ୍ର | ନାକ, କିମ୍ବା ସମ୍ଭବତଃ ର୍ଦ୍ସମାନଙ୍କର ଆଖି, କିନ୍ତୁ ଏହା
ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର କରି ବାର ମୁଖୟ ଉପାୟ ର୍ଦ୍ବାଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନାହି।େଁ ” ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବର୍ଦ୍ର ସୂଚାଇ ର୍ଦ୍େଇଛି ର୍ଦ୍ଯ
ସ୍ପଶେ ପୃଷ୍ଗ
ଠ ଡ
ୁ ିକ ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର ବିସ୍ତାର ଦ୍ିତ
ି ୀୟତଃ , ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସାମାନୟ, ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ ର୍ଦ୍ବାଲି ଚିନ୍ତା
କରାଯାଉଥ ିଲା | ଏହିପରି , ସଂକ୍ରମିତ ପୃଷ୍ଗ
ଠ ଡ
ୁ ିକ ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ କି ନୁ ର୍ଦ୍ହ ତାହା
େଁ
ଉପର୍ଦ୍ର ବିତକେ ଚାଲି ଥ ିବାର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ
ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ମାଗେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର ବୁ ଝିର୍ଦ୍ହବ |
ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ର୍ଦ୍ଯ ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ର୍ଦ୍ଲାକମାର୍ଦ୍ନ ଛିଙ୍କନ୍ତି କିମ୍ବା କାଶ କରନ୍ତି, ର୍ଦ୍ସମାର୍ଦ୍ନ ବାୟୁର୍ଦ୍ର ବୁ ନ୍ଦା
ଛାଡିଥା’ନ୍ତି | ଏହି ବୁ ନ୍ଦା ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ 0.5 0.5-12 µm (1µm ର୍ଦ୍ହଉଛି 1000 ମିଲିମିଟର) ଆକାର 1 ର୍ଦ୍ର |
WHO ଯେି ଏହାର ଆକାର 5-10 µm ଥାଏ ର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବ ବୁ ନ୍ଦାଗୁଡକ
ି ୁ “ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୁ ନ୍ଦା” ଭାବର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍େଣୀଭୁକ୍ତ କର୍ଦ୍ର |
WHO ଦ୍ୱାରା 5 µm ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍ ଗୁଡିକ “ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍ ନୁ ୟକ୍ିିୟ” ଭାବର୍ଦ୍ର ବଗେୀକୃତ ର୍ଦ୍ହାଇଛି | ଶ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ର୍ଦ୍ରାଗ କିପରି
ବିସ୍ତାର ହୁ ଏ ର୍ଦ୍ସହି େୃ ଷ୍ଟିର୍ଦ୍କାଣର୍ଦ୍ର ବୁ ଝିବା ଏହିପରି ବଗେୀକରଣର କାରଣ |

ଏକ ଛିଙ୍କ ପ୍ରାୟ 40,000 ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୁ ନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ବ, ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ କାଶ କିମ୍ବା 5 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ୋ ପ୍ରାୟ
3000 ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍ ନୁ ୟକ୍ିିୟ କିମ୍ବା ର୍ଦ୍ଛାଟ ବୁନ୍ଦା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ବ | ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଏହି ବୁନ୍ଦା ବାହାର
କରନ୍ତି, ର୍ଦ୍ସମାର୍ଦ୍ନ ସମ୍ଭବତଃ ନିଜ ଭି ତର୍ଦ୍ର ଶ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ର୍ଦ୍ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ର୍ଦ୍ଯପରି କି ମାଇର୍ଦ୍କାବୟାର୍ଦ୍କ୍େରିୟମ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା
(ଟିବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥ ିବା ଜୀବାଣୁ), ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ ଲୁ ଜୀବାଣୁ, SARS-CoV-1 ଇତୟାେି |
ବୃ ହତ ବୁ ନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି ସହଜର୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଗ
ଠ ଡ
ୁ ିକର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥ୍ାନ କରନ୍ତି, ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବର୍ଦ୍େ ର୍ଦ୍ଛାଟ ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍
ନୁ ୟକ୍ିିୟଗୁଡିକ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇ େଁ ବାୟୁମଣ୍ଡେର୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ଗିତ ରହିଥାଏ | କାଶ, ଛିଙ୍କିବା, କଥାବାର୍ତ୍ୋ କିମ୍ବା ଗୀତ
ସମୟର୍ଦ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ର୍ଦ୍ହାଇଥ ିବା ବୃ ହତ ବୁ ନ୍ଦା ର୍ଦ୍ତଣୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କର୍ଦ୍ର ନାହି େଁ | ର୍ଦ୍ସମାର୍ଦ୍ନ
ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥ୍ିର ହୁ ଅନ୍ତି | ତଥାପି, ର୍ଦ୍ଛାଟ ବୁ ନ୍ଦା ଯର୍ଦ୍ଥଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇ େଁବାୟୁର୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ଗିତ ରହିପାର୍ଦ୍ର |
WHO ଏବଂ ଅନୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମଶେ େିଆଯାଇଥ ିବା ପୂବ େ ସାମାଜିକ େୂ ରତା ପେର୍ଦ୍କ୍ଷପ ଏବଂ ଅନୟାନୟ
ସତକେତା ବୁ ଝାମଣା ଉପର୍ଦ୍ର ଆଧାରି ତ ର୍ଦ୍ଯ SARS-CoV-2 ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ମୁଖୟତଃ ବୃ ହତ ବୁ ନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର
ର୍ଦ୍ହାଇଥାଏ, ଯାହା ପୃଷ୍ର୍ଦ୍ଠ ର ସ୍ଥ୍ିର ର୍ଦ୍ହାଇଥାଏ | ଅବଶୟ, ସାଧାରଣ ବକ୍ତବୟ ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍ ନୁ ୟକ୍ିିୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରି ବ
ର୍ଦ୍ବାଲି ପ୍ରମାଣ, ଯାହା େୀଘେ ସମୟ ପଯେୟନ୍ତ ବାୟୁର୍ଦ୍ର ରହିପାର୍ଦ୍ର, ସୀମିତ ସ୍ଥ୍ାନର୍ଦ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଚିନ୍ତା
ବଢାଇଥାଏ|
ଭଲ ଖବର ର୍ଦ୍ହଉଛି ର୍ଦ୍ଯ ର୍ଦ୍ମୌଖିକ ତରେ ପୋଥେର୍ଦ୍ର ମିଲିମିଟର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଲିୟନ୍ କପି ଭାଇରସ୍ ଅଛି, 10
µ ମିଟର ଆକାରର ଏକ ବୁ ନ୍ଦା ଅନ୍ତତଃ ପର୍ଦ୍କ୍ଷ ର୍ଦ୍ଗାଟିଏ ଜୀବାଣୁ ଧାରଣ କରି ବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ 0.37% ଅର୍ଦ୍ଟ |
ଏହି ସମ୍ଭାବନା 1 µm ରୁ କମ୍ ଆକାରର ବୁ ନ୍ଦା ପାଇ 0.01%
େଁ
ରୁ କମ୍ ର୍ଦ୍ହାଇଯାଏ | ଏହାର ଅଥେ ର୍ଦ୍ହଉଛି, ଆନୁ ମାନିକ
3000 ଡ୍ରପର୍ଦ୍ଲଟ୍ ନୁ ୟକ୍ିିୟର୍ଦ୍ର ଜର୍ଦ୍ଣ ବୟକ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ୋ କରି ବା ସମୟର୍ଦ୍ର ନିଗତ
େ ର୍ଦ୍ହାଇଥ ିର୍ଦ୍ଲ, ପ୍ରାୟ 10 ଟି
ଏନକାପସୁର୍ଦ୍ଲର୍ଦ୍ଟଡ୍ ଜୀବାଣୁ ଧାରଣ କରି ବ | ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କଠାରୁ ଛିଙ୍କିବା ସମୟର୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ର୍ଦ୍ହାଇଥ ିବା
ଭାଇର୍ଦ୍ରାନ୍ -ଏନକାପସୁର୍ଦ୍ଲର୍ଦ୍ଟଡ୍ ବୁ ନ୍ଦା ସଂଖୟା ପ୍ରାୟ 100 ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଟ। ବୁ ନ୍ଦାମାର୍ଦ୍ନ ବାୟୁର୍ଦ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର
ଡିହାଇର୍ଦ୍ଡ୍ରଟ୍ କରନ୍ତି, ବିର୍ଦ୍ଶଷତଃ ଶୁଖ ିଲା ଜେବାୟୁର୍ଦ୍ର, ଏହାର ଆକାରକୁ ଆହୁ ରି ର୍ଦ୍ଛାଟ କରି େିଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା
ଅଧିକ ସମୟ ବାୟୁର୍ଦ୍ର ସ୍ଥ୍ଗିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢାଇଥାଏ|
ସାଧାରଣ ନାକ ଶ୍ୱାଶକ୍ରିୟା ସହିତ, ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ବୁ ନ୍ଦା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ସମାନଙ୍କ ଜମାଟ
ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏପଯେୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ବିପେର୍ଦ୍ର ପକାଇଥାଏ | ର୍ଦ୍ଖାଲା ସ୍ଥ୍ାନର୍ଦ୍ର, ର୍ଦ୍ଛାଟ ଆକାରର
ବୁ ନ୍ଦା ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାୟୁର୍ଦ୍ର ବିସ୍ତାର ର୍ଦ୍ହାଇଯାଏ, ଏବଂ ର୍ଦ୍ସଥ ିପାଇ ର୍ଦ୍ଖାଲା
େଁ
ସ୍ଥ୍ାନର୍ଦ୍ର ଭାଇର୍ଦ୍ରାନ୍ -ଏନକାପସୁର୍ଦ୍ଲର୍ଦ୍ଟଡ୍
ବୁ ନ୍ଦା ର ଏକାଗ୍ରତା ଅତୟନ୍ତ କମ୍ ଅର୍ଦ୍ଟ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଉେୀୟମାନ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଯ ଏହିପରି
ବୁ ନ୍ଦାଗୁଡିକର୍ଦ୍ର ଥ ିବା ଏନକାପସୁର୍ଦ୍ଲର୍ଦ୍ଟଡ୍ ଜୀବାଣୁ ସୂଯୟେ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ର୍ଦ୍ହାଇଯାଏ | ଅବଶୟ, ଭାଇରି ଅନ୍ ଏନକାପସୁର୍ଦ୍ଲର୍ଦ୍ଟଡ୍ ବୁ ନ୍ଦା ର ଏକାଗ୍ରତା ଅଧିକ ଭଲ ର୍ଦ୍ହାଇପାର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଯଉଠାର୍ଦ୍ର
େଁ
ଭଲ ବାୟୁ ଚୋଚେ ହୁ ଏ ନାହି |େଁ
ଏହି ସମସ୍ତ ଉେୀୟମାନ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି େଶୋଏ ର୍ଦ୍ଯ ପ୍ରକୃତର୍ଦ୍ର SARS-CoV-2 ର ବାୟୁବାହୀ ପ୍ରସାରଣ ଏକ ଭି ନ୍ନ
ସମ୍ଭାବନା | ର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବ, ଜର୍ଦ୍ଣ କିପରି ନିଜକୁ ବାୟୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କର୍ଦ୍ର? ଉର୍ତ୍ରଗୁଡିକ ଅନ୍ତନିହିତ ଭାବର୍ଦ୍ର ଅତି
ସରେ - ବୃ ହତ ଜନଗହେିପର୍ଣ୍
ୂ େ ସମାର୍ଦ୍ବଶରୁ େୂ ର୍ଦ୍ରଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାଯେୟର୍ଦ୍କ୍ଷତ୍ର ପରି ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥ୍ାନଗୁଡିକ ଭଲ ଚାେିତ
ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ କଥା ର୍ଦ୍ହଉଛି, ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥ୍ାନର୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବ
ି ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ |
Zhang etal. 3 ର୍ଦ୍ତଣୁ ର୍ଦ୍ସମାନଙ୍କର ବିର୍ଦ୍େଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ର୍ଦ୍ଯ “ସବେସାଧାରଣର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଫସ୍ ମାସ୍କ
ପିନ୍ଧିବା ର୍ଦ୍ଗାଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ର୍ଦ୍ରାକିବା ପାଇ େଁସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାେୀ ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଅନୁ ରୂପ ଅର୍ଦ୍ଟ, ଏବଂ ଏହି ଶସ୍ତା
ଅଭୟାସ, ବୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ, କ୍ୱାଣ୍ଟିନ୍, ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍େ ଟ୍ରାକିଂ ସହିତ ମିେିତ | ଟୀକାକରଣର ବିକାଶ ପୂବର
େ ୁ COVID19 ମହାମାରୀକୁ ର୍ଦ୍ରାକିବା ପାଇ େଁ ସବୁ ଠାରୁ ସମ୍ଭାବୟ ଯୁଦ୍ଧ ସୁର୍ଦ୍ଯାଗ | ବାସ୍ତବର୍ଦ୍ର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଠାରୁ
ପ୍ରଭାବଶାେୀ ରଣନୀତି ପରି ର୍ଦ୍େଖାଯାଏ, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା ବାଧ୍ୟତାମୂେକ |
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