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ভ�ল ধাৰণা আ� সত�

এই ভাইৰােছ িযেকােনা ব�ি�েক ল�� বনাব পােৰ। ৰজা,
�জা, ম�ী, �বংক কম�চাৰী, িচেনমা জগতৰ তাৰকা, �খল
জগতৰ তাৰকা, িচিকৎসক, �ছলছেমন, গঁাওবাসী, নগৰবাসী,
ধনী-দখুীয়া, ডাঙৰ-স� সকেলােৱ আিজ ক’িভড �ৰাগৰ
স��খীন �হাৱা �দখা �গেছ। �েত�ক স�দায়ৰ, জািতৰ,
প�ুষ, মিহলা, �পা�ৰকামী �লাক– �কােনা ক’িভডৰ পৰা
হাত সািৰব পৰা নাই। 

এয়া সঁচা �য কিভড আ�া� �হ মতৃ� � �হাৱা অিধকাংশ
�লাকেৰই বয়স ৬৫তৈক �বিছ। ভাৰতৰ দেৰ উ�য়ণশীল ৰা�
সমহূত মানুহৰ গড় আয়সু উ�ত ৰা�ৰ ত�লনাত কম �হাৱা
বােব ভাৰতত ৬৫ বছৰতৈক �বিছ বয়সৰ �লাকৰ সংখ�াৰ
অনপুাত কম। �সেয়েহ ইয়াত মতৃ� � �হাৱা �লাকসকলৰ বয়স
৪৫ বা তাতৈক অিধক। তােৰাপিৰ কম শতাংশ হ’�লও
৪৫তৈক কম বয়সৰ যৱুক-যৱুতী, আনিক িশ�েৰা মৃত� � �হেছ।  

যিদেহ আপিুন পৰৱত� ১৪ িদনৰ িভতৰত আেপানাৰ
চ�বুৰীয়াজনৰ ঘৰৈল �কােনা মা� িনিপ�াৈক �গেছ অথবা
�তওঁেলাকৰ  পৰা  ৬ ফুট দৰূ� নৰখাৈক ঘৰত ১৫
িমিনটতৈক �বিছ সময় অিতবািহত কিৰেছ, �তে� আপিুন
ক’িভড আ�� �হাৱাৰ স�াৱনা আেছ, অন�থা আেপানাৰ
আ�া� �হাৱাৰ স�াৱনা �ায় শনূ�।

ডাঃ সনুীল �কৗল
িদ� এ�, অসম 

www.theant.org

ভ�ল ধাৰণা সত�
#১ ক'ৰ'ণা নামৰ �কােনা ভাইৰাছ নাই। ই
�কৱল �চাৰ মাধ�ম আ� চৰকাৰৰ এক
সৃ� �হ মােথান।

 

ক’ৰ'ণা ভাইৰাছৰ উপি�িত িনি�ত। ই এক অিতৈক ভয়াৱহ
ঘাতক। ইয়াৰ উপি�িত �য স�ূণ� সঁচা িব�াস কিৰবৈল আিম
বাধ� হ’বই লািগব। এই ভাইৰােছ আেপানাৰ অ�লৰ
�লাকেৰা মতৃ� � ঘটাব পােৰ। গিতেক, এই ভাইৰােছ আেপানাৰ
আ� আেপানাৰ পিৰয়ালৰ �কােনা�িত কিৰব �নাৱােৰ বিুল
�চাৰ চলাই থকা �লাকক অন�ুহ কিৰ এেন ধৰণৰ
উৰাবাতিৰ �চাৰ কৰাত বাধা িদয়ক। 

#২ ক’ৰ’ণা ভাইৰাছ  আমাৰ স�দায় আ�
ধম�ৰ �লাকসকলক �দাষােৰাপ কৰাৰ বােব
এক �বেদিষক ষড়য�েহ। 

 

#৩ �কৱল বেয়ােজ� �লাকৰেহ মৃত� � হয়।

#৪ কাষৰ ঘৰত আিজ এজন মানহু ক’িভড
পিজিতভ ওলাল। এিতয়া মই আ� �মাৰ
পিৰয়াল সং�িমত �হাৱােটা িনি�ত।

#৫ �মাৰ িব�াস �য এই ভাইৰাছেটা ভগৱােন
আমাক িশ�া িদবৈল পঠাইেছ। গিতেক
ভগৱানৰ িব�ে� �গ আিম ক’ৰ’ণাৰ
�ভকিচন �লাৱােটা আ� িচিকৎসাধীন
�হাৱােটা অনুিচত। 

এেকজন ভগৱােনই �ভকিচন আিৱ�াৰ কৰা �লাকসকলক
আ� আমাক িচিকৎসা কৰা িচিকৎসক আ� নাচ�সকলেকা
স�ৃ কিৰেছ। তদপুিৰ আমাক িচ�া চচ� া কিৰবৈল এটা সিু�ৰ
মগজ ু িদেছ, যােত আমাৰ মগজেুৱ মনেটাক পিৰচালনা
কিৰব পােৰ?! গিতেক আহক, আিম যিু�সংগত ভােব এই
সময়ত মা� িপে�া, িনজৰ হাতখন ভালৈক �ধঁা আ�
�ভকিচন �কা লওঁ। এয়া আমাৰ িনজৰ বােব, আমাৰ ব�ৃ
িপতৃ-মাতৃৰ আ� পিৰয়ালৰ বােব, সমাজ, �দশ আ� সম�
িব�ৰ বােব এক দায়ব�তা।    
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#৭ মই জােনা �য ভাইৰাছ্েটােৱ �মাক আ�মণ
কিৰেছ। �ৰ-কঁােহ �মাক জ�ুলা কিৰেছ, মই
উশাহ ল’বৈল ক� পাইেছা। �মাৰ মতৃ� � িনি�ত,
গিতেক িচিকৎসালয় �ল �গ িমছােত পইচা ন�
কৰাৰ �কােনা মােন নাই। 

চৰকােৰ িবনামূলীয়াৈক �যাগান ধৰা �ভকিচন �কাকৰণ
স�ণূ� �হাৱাৰ িপছত আিম ক’িভডৰ আতংকৰ পৰা বা
িচিকৎসালয় ত ভিত�  �হাৱা বা মতৃ� �ৰ ভয়ৰ পৰা ��ায় ম�ু।
তথািপ, বত� মান সময়ত আেপানাৰ জীৱন ৰ�াৰ �হত� েক
সফুলদায়ক িবেশষ ঔষধপািতেৰা ব�ৱ�া �হেছ। আপুিন মা�
আেপানাৰ শৰীৰত অি�েজনৰ মা�া ল�� কিৰ থািকব
লািগব যােত �দিৰ �হ �যাৱাৰ আগেতই স�ক সময়ত �গ
িচিকৎসালয় ত ভিত�  হ’বৈগ পােৰ। 

#৮ ক’ৰ’ণা �ভকিচনৰ এিতয়াও স�ূণ� �েপ
পৰী�া স�� �হাৱা নাই আ� ই স�ূণ�
সুৰি�ত ন’হ’বও পােৰ। মই �ভকিচন �ল
িনজৰ জীৱন আ� �া��ৰ িবপদৰ স�াৱনা
মুৰ পািত �লেছা।

ক’িভড-১৯ �ভকিচন সুৰি�ত আ� ফল���। বত� মান
সম� পৃিথৱীৰ ডা�ৰ, নাচ� েক ধিৰ �কা� �কা� মানুেহ
ইয়াক �হণ কিৰেছ। ইয়াৰ পা��ি�য়া (side-effect)
থািকব পােৰ িক� এই পা��ি�য়া ভাইৰাছৰ আ�মণৰ
ত�লনাত নগন�। এই �ভকিচন স�ূণ� �েপ �হণ কৰােটা
আমাৰ কত� ব� যােত আিম িনজক বচাই ৰখাৰ লগেত
ভাইৰাছেটাৰ সং�মণৰ হাৰ �াস কিৰব পােৰা।

#৯ এই ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰত থািকবৈল
ব� ব�ি�েয় িবক� িচ�ােৰ আগবািঢ় সুফল
লাভ কিৰেছ, িযেবাৰ ব�ৱ�াৰ িবষেয়
িচিকৎসকসকেল এিতয়াও কথা পতা নাই।

এই �ৰাগত আ�া� �ায় শ শ মানুহৰ ওপৰত �ব�ািনক
ভােৱ দৰৱ আ� �ভকিচনৰ পৰী�া কৰা �হেছ।  ব�েতা
�লােক এই �ৰাগৰ পৰা িচিকৎসাৰ সহায়ত মুি� পাইেছ,
ঘ�ৱা �িতকাৰৰ সহায়ত নহয়। িকছ�মান ঘ�ৱা
�িতকাৰ �যেন আমাৰ �দনি�ন খাদ�াহাৰ জিড়য়েত
পু� আ� শৰীৰৰ �িতেৰাধী �মতা বঢ়াব পােৰা। 

#১০ মই ঘৰৰ বািহৰ ওলাবৈল আ� কাম
কিৰবৈল ভয় কেৰা কাৰণ, �মাৰ পিৰয়ালৰ
কােৰাবাৰ ক’িভড হ’�ল, আেৰাগ� লাভ
কিৰবৈল দৰৱ িকেনােত ব� টকাৰ �েয়াজন
হ’ব।

যিদ এজন ব�ি� মা� িপ�াৰ ���ত সেচতন হয়,
কােৰাবাক লগ �পাৱাৰ সময়ত অিত কেমও ৬ ফুট দৰু�
বজাই ৰােখ, িবয়া সবাহ বা আন অনু�ানৰ জনসমাগম
এৰাই চেল, �তেন �লাকৰ ক’িভড �হাৱাৰ আশংকা
যেঠ� কম। গিতেক, চৰকাৰৰ অনুমিত সােপে� ক’িভড
িবিধ মািন চিল আিম কম� ���ত কােমা কিৰ থািকব
পােৰা।

#১১ মই �মাৰ স�ক�য় ব�ি� বা ব�ু বগ�,
িয সকল ক’িভড আ�া�, �তওঁেলাকক
সহায় কিৰব িবচােৰা িক� িনেজও এই
�ৰাগৰ �াৰা আ�া� �হ পিৰয়ালৰ অন�
�লাকৈল এই �বমাৰৰ বীজাণু িবয়েপাৱাৰ
ভয় থােক।

এই অিতমাৰীৰ িবপদৰ সময়ত আমাৰ স�ক�য় ব�ি� বা
ব�ু বগ�ক আিম িনেজ আ�া� �নােহাৱাৈক বা পিৰয়ালৰ
�লাকৰ বােব ভয়াবহতা কিঢ়য়াই ননাৈক এেনদেৰ সহায়
আগবঢ়াব পােৰা –
• �তওঁেলাকক �দিনক �ফান কিৰ �তওঁেলাক �েক আেছ �ন
খবৰ ল’ব পােৰা।
• �তওঁেলাকৰ �েয়াজনীয় ঔষধ বা অন�ন� খাদ�সাম�ী িকিন
আিন িদব পােৰা।
• িচিকৎসালয়ৈল যাবৈল �েয়াজনত সহজেত �ট�ী গাড়ীৰ
ব�ৱ�া কৰা।

#৬ মই িনজেক ভগৱানৰ ওচৰত অপ�ণ
কিৰেছা। �তওঁৰ আশীব�াদত �মাক �কােনা
ক’ৰ’ণাই আ�মণ কিৰব �নাৱােৰ। 

ব� বেয়াজ�েলােক ভগৱানৰ ওচৰত পূজা-অচ�না কিৰ সময়
অিতবািহত কেৰ আ� তােৰ অিধকাংশই ক’িভডত আ�া�
�হ মতৃ� �ৰ মখূত পিৰেছ! বৃহৎ ধম�য় অনু�ান সমূহত �গাট
�খাৱা জনসমাগেম ক’িভডৰ �েকাপ আ� �ৱল কিৰ
ত� িলেছ। এেন অনু�ানত অংশ�হণ কৰা অেনক �লাক আ�
ধম�য় �� সকেলা ক’িভড আ�া� �হ মতৃ� � �হাৱা �দখা
�গেছ। 


