
কর োনোকোরে র োজোয় ককছু প োমর্ শ:  মজোন মোসরক কিশ্বজুরে ইসেোম ধম শোিেম্বী ো দোনর্ীেতো, সংযম, আত্মশুকি ও প্রোর্ শনো  মোস 

কিরসরি রদরেন। একসরে নোমোজ পেো ও সো ো কদরন  র োজো রর্রে ইফতো  ভোগোভোকগ কর  রনয়ো ও  রয়রে গুরুত্ব। ককন্তু চেমোন 

মিোমোক রত রগে িের   মরতো এিো ও  মজোন িোকজ  িরয়রে কিরূপ রপ্রক্ষোপট কনরয়। ফরে সি রদরর্  জন্যই র োজোয় ককছু সুকনকদ শষ্ট 

প োমর্ শ কদরে কিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো (ডকিউএইচও)। 

র োজোয় ঝুঁকক রনই: র োজো  োেরে কর োনো  সংক্রমণ িোরে, এমন রকোনও তথ্য গরিেণোয় এেনও পোওয়ো যোয়কন। তোই স্বোভোকিক 

সমরয়  মরতো র োজো  োেরত সুস্থ্ মোনুরে  রকোনও িোধো রনই। ককন্তু ধমীয় কিকধ অনুযোয়ীও নোনো র োরগ  রক্ষরে র োজো  োেো েোে 

রদয়ো  কর্ো িেো িরয়রে।  মজোন মোরস রকউ রকোকভড-১৯ আক্রোন্ত িরে কিেয়টি কিরিচনোয়  োেো  প োমর্ শ কদরয়রে ডকিউএইচও। 

রসরক্ষরে কচককৎসক ও ধমীয় কিরর্েজ্ঞরদ  প োমর্ শ রনয়ো রযরত পোর । 

পুকষ্টক  েোিো  ও পয শোপ্ত পোকন: রদরর্ রদরর্ রকোকভড-১৯ এ  ভযোককসন রদয়ো িরেও তো এেনও যরর্ষ্ট পয শোপ্ত নয়। উন্নত রদর্গুরেো 

কনরজরদ  চোকিদো রমটোরত গুরুত্ব রদয়োয় অন্য রদরর্ ভযোককসন স ি োি ক রত পো রে নো। আিো  ভযোককসন কনরয়ও অরনরক আক্রোন্ত 

িরে। ককছু ককছু ভযোককসরন  কোয শকোক তো কনরয়ও উরেরে প্রশ্ন।  

ফরে কর োনো  এই সময়কোরে র্ ীর   র োগ প্রকতর োধ ক্ষমতো িোেোরনো  ওপ  রজো  কদরত িরি। তোই সো ো কদন র োজো  োেো  প  

ইফতো  ও রসিক রত নোনো ধ রন  সুেম েোিো  গ্রিণ ক রত িরি। অকতক ক্ত গ রম পোকনশূন্যতো দূ  ক রত ইফতো  ও রসিক   সময় 

পয শোপ্ত পোকনও পোন ক ো জরুক ।  

র্ো ীক ক কোরজ রজো : স্বোভোকিক সমরয় র োজো র রেও কনয়কমত কোজগুরেো চোকেরয় যোওয়ো যোয়। তোরত কর  র্ ীর   ক্ত চেোচে 

স্বোভোকিক র্োরক। ককন্তু কর োনোকোরে মোনুরে  চেোচে সীকমত িওয়োয় র্ো ীক ক কোয শক্রমও করমরে। তোই কিজ্ঞোনী ো  মজোন মোরস 

িোসো  রভতর ই কনয়কমত িোেকো ব্যোয়োম ও িাঁটোচেো  প োমর্ শ কদরেন। অন্যর্োয় র োজোয় র্ ীর  কিরূপ প্রভোি পেো  ঝুঁকক ততক  িরত 

পোর । 

শুরভেো ও সম্ভোেণ: কর োনোকোরে কো ও সরে রদেো িরে িোত রমেোরনো   ীকত র্োকরেও তো ক ো যোরি নো। ি ং র্ো ীক ক দূ ত্ব 

িজোয় র রে শুরভেো ককংিো সম্ভোেণ জোনোরত িরি। অরনক রদরর্ ধমীয় আচো  ও সংস্কৃকত অনুযোয়ী সোেোম রদয়ো, মোর্ো নোেো িো বুরক 

িোত কদরয় সম্ভোেণ জোনোরনো িয়। কর োনোকোরে রতমন সম্ভোেরণ  পরক্ষই মত কিজ্ঞোনীরদ । 

স্বোস্থ্যঝুঁককরত র্োকো ব্যকক্তরদ  জন্য কিরর্ে ব্যিস্থ্ো: কর োনোয় সি িয়সী মোনুে আক্রোন্ত িরেও রিকর্ ঝুঁককরত  রয়রেন েোরটোর্ধ্শ 

িয়সী ো। এেোেো যো ো ডোয়রিটিস,  ক্তচোপ, হৃদযরে  র োগ, শ্বোসকষ্ট ও কযোন্সোর   মরতো দু োর োগ্য র োরগ ভুগরেন, তো োও  রয়রেন 

রকোকভড-১৯ এ সিরচরয় ঝুঁককত। তোই র োজো  মোরস এই ব্যকক্তরদ  সিরচরয় রিকর্ সতকশ র্োকো  প োমর্ শ কদরে ডকিউএইচও। 

সোমোকজক দূ ত্ব: কিরশ্ব  কিকভন্ন রদরর্  মরতো িোংেোরদরর্ও নোমোরজ  জন্য জমোরয়রত কিকধকনরেধ আর োপ ক ো িরয়রে। তো োকিসি 

অন্যোন্য নোমোজ মসকজরদ  িদরে িোসোয় পেরত িেো িরয়রে। আ  মসকজরদ প্রকত ওয়োরক্ত নোমোরজ সরি শোচ্চ ২০ জন জমোরয়রত  কর্ো 

িেো িরয়রে। ইমোম, েকতি, মুয়োকিনসি যোরদ  মসকজরদ রযরতই িরি তোরদ ও কনরজরদ  মরে দূ ত্ব িজোয়  োেো  আহ্বোন জোনোরনো 

িরয়রে। এেোেো ইফতো  ও অন্যোন্য প্ররয়োজনীয় দ্রব্য রকনোকোটো  জন্য যো ো রদোকোরন িো িোজোর  যোরিন তোরদ ও কভে একেরয় চেো  

প োমর্ শ রদয়ো িরয়রে। 

পক ষ্কো -পক েন্নতো: পক ষ্কো -পক েন্নতোরক ইমোরন  অে িেো িয়। প্রকতিো  নোজোরম  আরগ ওজু  ফরে এমকনরতই পক ষ্কো -

পক েন্নতো কনকিত িয়। ককন্তু কর োনোকোরে একটু িোেকত সতকশতো অিেম্বন ক ো  প োমর্ শ কদরয়রেন কচককৎসক ো। শুধু পোকন  িদরে 

সোিোন ব্যিিোর   কর্ো িেো িরে। এেোেো মসকজরদ পয শোপ্ত পক েন্নতো স ঞ্জোম, টিসুয, ঢোকনোযুক্ত ডোস্টকিন  োেো ও প োমর্ শ রদয়ো 

িরে। প্রকতিো  নোমোরজ  আরগ-পর  কোরপ শটসি মসকজদ ভিরন  অন্যোন্য ব্যিিোয শ িস্তু পক ষ্কো  ক ো ও আহ্বোন জোনোরনো িরে। 

যোকোত ও সদকো: র োজো  মোরস মুসকেমরদ  দোনর্ীেতো  ওপ  কিরর্ে গুরুত্ব রদয়ো িয়। তরি কর োনোকোরে যোকোত িো সদকো রদয়ো  

সময় জনসমোগম এেোরনো  প োমর্ শ রদয়ো িরে। রযন দূ ত্ব িজোয় র রে শৃঙ্খেোিিভোরি এ কোজটি সম্পন্ন ক ো িয়, রস কিেরয়ও সতকশ 

র্োকরত িেো িরে। 

মোনকসক স্বোস্থ্য: েকডোউন, সোমোকজক দূ রত্ব  মরতো কিেয়গুরেো মোনরত কগরয় অরনরকই মোনকসক স্বোস্থ্যঝুঁককরত পেরেন। ধম শপ্রোণ 

মুসকি ো  মজোন মোরস মসকজরদ রযরতই পেন্দ কর ন। ককন্তু কর োনো  কো রণ রগে িের   মরতো এিো ও স কোক  কিকধকনরেধ 

 রয়রে। অরচনো এ পক কস্থ্কতরত সিোইরক েোপ েোইরয় রনয়োয় উদ্বুি ক রত স কোর   পোর্োপোকর্ ধমীয় রনতোরদ ও একগরয় আসো  

আহ্বোন জোকনরয়রে কিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো। 

 


