!জব : $কািভড-১৯ িক 'বায়-বািহত'?

!সাশ%াল িমিডয়ার অেনক ভাষায় অসংখ% !পাে5 বলা হে8 এটা একটা
"বায়; বািহত" ভাইরাস হেত পাের। িক> বায়; বািহত সাস?-!কাভ-২ ভাইরাস
কী এবং !কািভড-১৯ সDেক? ও এFর বাতােস !বঁেচ থাকা ও তার মাধ%েম
ছড়ােনার Mমতার ব%াপাের
আমরা কী জািন?
এই ভাইরাস সDেক? Pচ;র QবRািনক তথ% জানা যাে8, আর !সই কারেণ
জনUাV% কম?কত? ারা !য পিরভাষা ব%বহার করেছন !সWিলর অথ? জানা
জরXির যােত আপনার !Yাতােদর কােছ !সWিলর অথ? [\ভােব ব%াখ%া
করেত পােরন।
!কািভড-১৯ সDেক? মানুেষর কেথাপকথেন সাধারণত !য !টকিনক%াল
শ^Wেলা ব%বহার করা হে8, _া`েলটস? উইদাউট বড?াস? !সWেলা
িচিbত কের একF বcভািষক, সরল ভাষার শ^েকাষ Qতির করেছ।
আপনার অনূিদত শ^ অন%ান% সাংবািদকেদর ব%বeত শ^াবলীর সােথ
সামfস%পূণ? িকনা পরীMা করার একF অসাধারণ ট;ল রেয়েছ।

.কািভড-১৯ িক বায়$ বািহত ভাইরাস?
এ Pেtর উuর !দয়া কvন। এই নত;ন ভাইরাস এবং !রােগর সDেক?
অেনক তথ%ই িবRানীরা এখেনা পরীMািনরীMা কের জানার !চ\া করেছন।
িবi UাV% সংVার বত? মান সুপািরশ অনুযায়ী এই ভাইরাসেক বায়; বািহত
িবেবচনা করা হয় না। তেব iাসযেTর !রাগ এবং অ%ােরাসল (সূr
ভাসমান কণা) িনেয় কম?রত িবেশষRরা এ ব%াপাের সেxহ Pকাশ কের
বেলেছন !য ভাইরাস বায়; বািহত িকনা জানার জন% !য পিরমাণ !ডটা
Pেয়াজন তা সংjহ করেত !বশ কেয়ক বছর লাগেব।
িবi UাV% সংVা জািনেয়েছ !য !কািভড-১৯ !বিশরভাগ !Mেy সংgািমত
মানুেষর সােথ সরাসির সং[শ? এবং তােদর হঁ ািচ-কািশর সােথ িনগ?ত
সংgািমত বড় zপেলেটর (৫-মাইেgািমটােরর !চেয় বড় ব%ােসর) মাধ%েম
ছড়ায়। সাধারণত !কউ হঁ ািচ-কািশ িদেল !সই zপেলটWেলা বড় ও ভারী হয়
এবং অ| িকছ;টা দূের িগেয়ই নীেচ পেড় যায়।
জনUাV% কম?কত? ারা যখন বেলন !য সাস?-!কাভ -২েক বায়; বািহত বলার
মেতা পয?া} Pমাণ !নই, এর অথ? তারা িবiাস কেরন না !য ভাইরাসF ৫
মাইেgািমটােরর কম ব%ােসর !ছাট zপেলট বা অ%ােরাসেলর মাধ%েম ছড়ায়।
Pমাণ !থেক জানা যায় !য নত;ন কেরানা ভাইরাসF !কবল িনnদo\ িকছ;
অবVােতই অ%ােরাসল িহসােব থাকেত পাের।

‘বায়$ বািহত’ ভাইরাস কী?
বায়; বািহত ভাইরাস হল এমন ভাইরাস যা বাতােস !ভেস
থাকেত পাের, িবেশষত সংgািমত ব%িh হঁ ািচ বা কািশ
িদেল। সুV মানুষ !সই ভাইরাস iােসর সােথ jহণ করেল
সংgািমত হেয় পেড়ন। বায়; বািহত ভাইরাস মানুষ এবং
পkপািখ, উভয়েকই আgাl করেত পাের।
এমন অেনকWিল সাধারণ বায়; বািহত ভাইরাস রেয়েছ
!যWেলার কথা আপিন আেগ kেন থাকেত পােরন। !যমন,
সাধারণ সnদo-pর, ইনqুেয়fা (qু), যrা এবং িচেকন পs
ইত%ািদ।

অ3ােরাসল িক ?
অ%ােরাসল হল পদাথ?িবRােনর একF শ^ যার অথ? হে8
একF গ%ােস (!যমন বাতােস) তরল বা কvন পদাথ?
(এেMেy ভাইরাস) ভাসমান অবVায় থাকা। অ%ােরাসল
মােনই ভাইরাস নয়। ক;য়াশাও এক ধরেনর অ%ােরাসল;
এেত জলকণা বাতােস !ভেস থােক। তাপ ও আ~?তার ওপর
িনভ? র কের ক;য়াশার মেতাই অন%ান% কণাও কেয়ক ঘা বা
তারও !বিশ সময় !ভেস !বড়ােত পাের।
zপেলট এবং অ%ােরাসেলর মেধ% Pধান পাথ?ক% হল
PথমF ভারী এবং বড়, তাই !সWেলা !বিশ সময় বাতােস
!ভেস থাকেত পাের না। অ%ােরাসল, যােক িবi UাV% সংVা
zপেলট িনউিয়াই বেল, !সWিল ৫ মাইেgািমটােরর !চেয়
!ছাট হয়। এF দীঘ? সময় বাতােস !ভেস থাকেত পাের এবং
১ িমটােররও !বিশ দূর অিতgম করেত পাের।
অ%ােরাসল সংgামক ভাইরােসর কণাও বহন করেত পাের।
হাভ? াড? !মিডেকল ;ল অনুযায়ী অ%ােরাসল এক ধরেনর
সংgামক ভাইরাসয; h কণা যা বাতােস !ভেস থাকেত বা
বািহত হেত পাের। অ%ােরাসল আসেল লালার Mু ~ zপেলট
যােত ভাইরাস থাকেত পাের। কেরানা ভাইরােস আgাl
ব%িhেদর হঁ ািচ-কািশর সময় অ%ােরাসল িনগ?ত হয় –
এমনিক তােদর !কানও লMণ না থাকেলও।
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বায়$ বািহত ভাইরাস িনেয় মানুষ এত উি34 5কন?
ভাইরাস বায়; বািহত হেল আরও !বিশ সংখ%ক মানুেষর সংgািমত হওয়ার
ঝ;ঁিক বি পায়, ফেল উেগ !বেড় যায়। সাধারণত বায়; বািহত ভাইরাস
সহেজই ছিড়েয় পেড় এবং তা িনয়Tণ করা কvন হেত পাের।
মাচ? মােস গেবষণাগাের করা একF পরীMায় গেবষকরা !দিখেয়িছেলন !য
অ%ােরাসল কণার আকাের কেরানা ভাইরাস বাতােস িতন ঘারও !বিশ
সময় সিgয় থাকেত পাের। এর মােন হল কেরানা ভাইরােসর কণা িনগ?ত
হওয়ার !বশ কেয়ক ঘা পেরও অন% !কউ তা iােসর সােথ jহণ করেত
পাের। তেব এই গেবষণার সীমাবতা রেয়েছ কারণ বািহ%ক িকছ; িবষয়
!যমন, আ~?তা এবং অন%ান% অবVা ভাইরাসF কতMণ অ%ােরাসল
আকাের সিgয় থাকেব তােক Pভািবত করেত পাের।
িসয়াটেল একF ঘটনায় !দখা !গেছ !য গােনর অনুশীলেনর সময় কােরা
!কািভড-১৯ এর লMণ না থাকা সেTও এবং সদস%রা িনেজেদর মেধ%
দূর বজায় রাখা সেTও বc সদস% সংgািমত হেয়িছল। পের এেদর মেধ%
দুই জন সংgািমত সদস% মারা যান।
তেব, হােতর মেধ% বা অন% !কােনা িজিনেসর ওপর হঁ ািচ-কািশ িদেলও,
িবRানীরা !দেখেছন !য কেরানা ভাইরাস তামার ওপর চার ঘা,
কাড?েবােড? ২৪ ঘা এবং াক ও !5ইনেলস েল দুই !থেক িতন িদন
পয?l !বঁেচ থাকেত পাের। এই কারেণ িজিনসপy পিরার করা, হাত !ধায়া
এবং বািড়র বাইের সামািজক দূর বজায় রাখা ভােলা অভ%াস িহেসেব
িবেবিচত হয়।

িব? @াAB সংAা িনCিলিখত সাধারণ
সুরEামূলক পGিত অনুসরেণর পরামশ; 4দয়:
• বারবার হাত ধ' েয় িনন
বার বার এবং ভােলাভােব অ%ালেকাহলয; h হ%া
স%ািনটাইজার িদেয় আপনার হাত পিরার করXন অথবা
সাবান-পািন িদেয় হাত ধ; েয় !ফলুন।
!কন? সাবান ও পািন িদেয় হাত ধ; েল বা অ%ালেকাহলয; h
হ%া স%ািনটাইজার ব%বহার করেল আপনার হােত থাকা
ভাইরাস মের যায়।

• সামািজক দূর2 বজায় রাখ' ন
!কউ হঁ ািচ বা কািশ িদেল তার !থেক অlত ১ িমটার (৩
ফ;ট) দূের থাক;ন।
!কন? যখন !কউ কািশ বা হঁ ািচ !দয় তখন তােদর নাক বা
মুখ !ছাট !ছাট জলীয় কণা (zপেলট) !বর হয় যােত
ভাইরাস থাকেত পাের। িযিন কাশেছন িতিন !কািভড-১৯
এ আgাl হেল এবং আপিন তার খ; ব কােছ থাকেল,
আপিন iােসর সােথ !সই zপেলট এবং ভাইরাস jহণ
করেত পােরন।

• 4চাখ, নাক এবং মুখ 9শ; করেবন না
!কন? হাত িদেয় অেনক িকছ; [শ? করা হয় এবং তাই
হােত ভাইরাস !লেগ থাকেত পাের। দূিষত হাত !থেক
আপনার !চাখ, নাক বা মুেখ ভাইরাস চেল !যেত পাের।
!সখান !থেক ভাইরাস আপনার শরীের Pেবশ কের
আপনােক অসুV করেত পাের।

• হঁ ািচ-কািশর িশ=াচার 4মেন চলুন
আপিন এবং আপনার চারপােশর সকেল হঁ ািচ-কািশর
িশ\াচার !মেন চলেছ িকনা নজর িদন। এর অথ? হল হঁ ািচ
বা কািশর সময় কনুই ভঁ াজ কের বা Fসু% িদেয় আপনার
মুখ এবং নাক !ঢেক রাখেত হেব। ব%বeত Fসু% তMু িন
ঢাকনায; h ডা5িবেন !ফেল !দেবন।
!কন? zপেলট !থেক ভাইরাস ছিড়েয় পেড়। হঁ ািচ-কািশর
িশ\াচার !মেন চলেল আপিন আপনার চারপােশর
!লাকেদর !কািভড-১৯ !থেক রMা করেত পােরন।
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তাহেল এই িবষেয়র ওপর কীভােব িরেপাট<
করব?
জ%ল িচিকৎসা ও -ব/ািনক শ1 আপনার !5াতােদর সহজ ভাষায় ব= িঝেয় বলুন
যিদ িবেশষRেদর ব%বeত !কানও শে^র মােন ব; ঝেত না পােরন, তাহেল তােদরেক সহজ ভাষায় !সটা ব%াখ%া করেত বলুন
যােত ভ;ল !বাঝাব; িঝ এড়ােনা যায়।
এই িবষেয় সবBেশষ গেবষণার বEাপাের !খGাজখবর রাখ= ন
তথ% ত পিরবnতoত হে8, তাই আপনার িনবে তািরখ এবং তথ%সূেyর সvক িল অবশ%ই !দেবন যােত আপনার
!Yাতারা তথ% পুরেনা িকনা িনেজরাই যাচাই করেত পােরন।
Hধ= মাK যা সিতE তাই িরেপাটB করেবন, ভয় এবং আতO ছড়ােবন না
আত বািড়েয় !তােল এমন ভাষা এিড়েয় চলুন। মেন রাখেবন আপনার !Yাতারা আেগ !থেকই উি হেয় আেছন।
িবেশষণ কম ব%বহার করXন এবং িবশদ ত;েল ধরXন। "মারাক," "ভয়র," বা "Pাণঘাতী" এর মেতা ভীিতকর িবেশষণ
ব%বহার করেবন না।
আপনার !5াতােদর সহায়তা করRন যােত তারা িনেজরাই পদেSপ িনেত পােরন
যা আপনার !Yাতােদর িনয়Tেণ !নই তা িনেয় !বিশ আেলাচনা করেবন না। আপনার PিতF িনবে এমন িকছ; বাব
পরামশ? িদন যা কােজ লািগেয় পাঠকরা িনেজেদর সুরিMত রাখেত পােরন।

