
  
 

 

 

>ସୀମା: ଲ ାକମାଲେ ଏଠ ିଚଲିକେ ଓ ଅେୟାେ ପଶ ୁକ ୁ

ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତ ି;ମ   ୁଶଣୁି ି  କଲରାୋ ଭୂତାଣ ୁପଶ ୁମାେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଲପ ? କ’ଣ ଏହା ସତୟ ? 

ବବିତା: ଏ ପର୍ୟନ୍ତ କ ୌଣସି ଜଣା ପଶଙୁ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏ କରାଗ ବୟାପିନି ଏକବାୋଂ କେଡି ାଲ  ତୃପକ୍ଷ କଲା ୋନଙୁ୍କ ଏ 

ଗଜୁବ କର ବିଶ୍ ବାସ ନକତକବ   ରିବା ୁ  ହିଛନି୍ତ। ଯଦି ଆେିଷ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଭାବକର ରନ୍ଧାଯାଇଛି କତକବ 

ଖାଇକଲ  ିଛି ଅସବୁିଧା ନାହି ।  

> ସୀମା: ଲମା ପଲଡାଶୀ ର ଲ ାଲେ ବ୍ଡ ପରିବ୍ାର – ଲସମାଲେ 8 ଜଣ ସଦସୟ. ଲସମାେଙ୍କ ପାଖଲର 

ସାବୁ୍େ ବ୍ ିୋହି । ମ   ୁକଣ କରିବ୍ା ଉଚତି? 

ବବିତା: ବୟସ୍ତ ହୁଅନି ।  କସୋନଙୁ୍କ  ପାଉଶଁ  ିମ୍ଭା ବାଲି  ୁ ହାତ କଧାଇବାକର ବୟବହାର  ରିବା ପାଇ ଁ ୁହ।  

ଏହା ଭଲ  ାେ ଦିଏ ।  

> ସୀମା :  ଜୁବ୍ ଲହଉଛକି ିଆଲମ ଯଦି ରକ୍ତ ଲଦବ୍ା ଲତଲବ୍ େିଜକୁ େିଲଜ ଜାଣି ପାରିବ୍ା ଲଯ ଆମକ ୁ 

କଲରାୋ ଲହଇଛକିି ୋହି ? 

ବବିଟା: ଏହା ସତୟ ନୁକହ ।  କଯପର୍ୟନ୍ତ ଜକଣ ସମ୍ପଣୂୟ ନିଶି୍ଚତ ନୁକହ କଯ କସ ସୋଂକ୍ରେିତ କହଇଛି କସପଯୟନ୍ତ ରକ୍ତ 

କଦବା  ଥା ନୁକହ ।  

> ସୀମା : ଖରା ସମୟ ଆସିଲ  କ’ଣ ଆଲମ ଏହି ଲରା  ରୁ ମକିୁ୍ତ ପାଇଯିବ୍ା ? ମ   ୁଶଣୁି ି ଖରା ପା  

ଭୂତାଣ ୁକୁ ମାରିଦିଏ ।  

ବବିତା:ଏହି ଭୂତାଣ ୁର ବୟାପିବାକର ଖରା  ିମ୍ଭା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ର କ ୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହି  

> ସୀମା : କିନ୍ତୁ ଲତଲବ୍  ରମ ଜଳ ଲର  ାଲେଇବ୍ା ଓ  ରମ ଜଳ କୁ ୁକୁଳା କ’ଣ ? 

ବବିତା : ନା,ସୀୋ,. ଏସବୁ େିଥୟା ଓ ଏହାର କ ୌଣସି ପ୍ରଭାବ  କରାନା ଉପକର ପକଡ ନାହି।  
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> ସୀମା : ଗ୍ରାମବ୍ାସୀ କହୁଛନ୍ତ ିକି ଲସମାଲେ କଲରାୋ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ୍ା ପାଇ   ମଦ ପିଅନ୍ତ।ି ମ   ୁମଦ ପିଏୋ 

,ମ   ୁବ୍ୟସ୍ତ ଲହବ୍ା ଉଚତି କ ି?  

ବବିତା: କସେିତି  ିଛି  ପ୍ରୋଣ କହଇନି । କଦୈନି  ବୟାର୍ାେ ଓ ପଷିୁ୍ଟ ର ଖାଦୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କରାଗ ପ୍ରତି 

କରାକଧା  ଶକି୍ତ ବଢି ଥାଏ ।  

> ସୀମା : ଯଦ ିମ ୁମାସ୍କ ପିଲେ କ’ଣ ମ   ୁସରୁକି୍ଷତ ? କ’ଣ ଲମାଲତ ସାରାଦିେ ଏହା ପିେିବ୍ାକୁ ପଡବି୍ ? 

ବବିତା: କସେିତି  ିଛି ବିଜ୍ଞାନି  ପ୍ରୋଣ ନାହି କଯ ୋସ୍କ ପିନ୍ଧିକଲ ସାଧାରଣତଃ ଘର ତିଆରି ୋସ୍କ, ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା 

ଭୁତାଣ ୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏହା ଜକଣ ସୋଂକ୍ରେିତ କରାଗୀ ଠାରୁ ସୋଂକ୍ରେଣ କହବାକର କରା ୀ ଥାଏ। ତୁେ ୁ 

କ ବଳ ଏହା  ୁ କସକତକବକଳ ପିନ୍ଧିବା ୁ ପଡିବ କଯକତକବକଳ ତୁକେ ବାହାର ୁ ଯାଉଚ୍ଛ ଏକବାୋଂ ତୁେ ଘର ୁ 

 ିଏ ଆସଛିୁ।   

> ସୀମା : ଏଲବ୍ ଲଯଲବ୍ ମ   ୁଉଠୁଛ ିସବୁ୍ଦିଲେ ଲମା ଶ୍ଵାସ କୁ 10 ଲସଲକଣ୍ଡ ଅେକାଉଛ ିଏହା ଜାଣିବ୍ା ପାଇ   

କି ମ   ୁସଂକ୍ରମିତ ଅଛକିି ୋହି ।  କଣ ଏହା ଉଚତି ଉପାୟ ? 

ବବିତା: ଏହା ଏ  ଗଜୁବ। ଡାଃ ଫହୀେ ରୁ୍ନୁସ, University of Maryland ର ସୋଂକ୍ରେିତ କରାଗ ର େଖୁୟ  

 ହିଛନି୍ତ  ି କଯଉ ଁବୟକି୍ତ ଟି ସୋଂକ୍ରେିତ କହଇଛି କସ େନ୍ଧୟ ତା ଶ୍ଵାସ  ୁ 10 କସକ ଣ୍ଡ ରୁ ଅଧ ି ସେର୍ କରା ୀ 

ପାରିବ ।  ବର୍ସ୍କ ବୟକି୍ତ ଏହା  ରି ପାରିକବ ନାହି।  ିନ୍ତୁ ଏହା ୋକନ  ନୁକହ କଯ କସୋକନ ସୋଂକ୍ରେିତ ଅଛନି୍ତ।  

> ସୀମା : ଲମା ସାେ ଝିଅ କୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଵର ଲହଇଛ ି। ମ   ୁଭାବୁ୍ଛ ିତାକ ୁଲମଡିକା  ଲେଇକି ଯିବ୍।ି ତୁଲମ କଣ 

କହୁଛ ?  

ବବିତା: AIIMS ର director Dr Randeep Guleria  ହିଛନି୍ତ  ି ଏ ପରିସି୍ଥତି କର ଜକଣ ହସି୍ପଟାଲ  ୁ  ଯିବା 

ଉଚିତ ନୁହ  ାରଣ ସସୁ୍ଥ କଲା ଙୁ୍କ କସଠାକର ସୋଂକ୍ରେଣ କହଇପାକର।  କଫାନ ଦ୍ଵାରା ଜକଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର 

ପରାେଶୟ କନଇପାରିବ । ଯଦି କସ କ ୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ  କର କତକବ ଆଗ ୁ ପଦକକ୍ଷପ ନିଆଯିବ।  

> ସୀମା : ମଶା କୀମ୍ଭା ଚାଇୋ ରୁ ଆସଥୁବି୍ା ପାସସ  ଦ୍ଵାରା କଲରାୋ ବ୍ୟଲପ କି ? 

ବବିତା : କ ୌଣସି ରିସଚୟ ଏହା ପ୍ରୋଣ  ରି ନାହି  ି େଶା ଦ୍ଵାରା  କରାନା ବୟକପ  । ଏକବାୋଂ ଏହା ଚାଇନା ରୁ 

ଆସିଥବିା ପାସୟଲ ଦ୍ଵାରା େଧ୍ୟ ବୟକପ ନାହି ।   

> ସୀମା:ଲମାଲତ ଏଲବ୍ 20 ବ୍ର୍ସ ବ୍ୟସ ଏଲବ୍ାଂ ଅଲପକ୍ଷାକୃତ ସସୁ୍ଥ ଅଛି । ଲମାଲତ ଲକୌଣସି ଉପଲଦଶ କ ୁ

ଅେୁକରଣ କରିବ୍ା ଆବ୍ଶୟକ ୋହି । ଏହା ଲକବ୍ଳ ବ୍ୟସ୍କ ଲ ାକଙୁ୍କ ହୁଏ ତ ?  

ବବିତା: ଏହା ଅସତୟ । ଏହା ସବୁ ବଯସର କଲା  ୋନଙ୍କ ଠାକର କଦଖା ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ଅନୁସାକର ଉଚ 

ରକ୍ତ ଚାପ ଓ ଶ୍ଵାସ ସମ୍ବଧଅି କରାଗ କର ପୀଡିତ ଥବି ବୟକି୍ତ ଙ୍କ ଠାକର ସୋଂକ୍ରେଣ କହବାର ୋତ୍ରା ଅଧ ି କଦଖା 

ଯାଏ । ଯଦି କସୋକନ  କରାନା ଭୁତାଣ ୁଦ୍ଵାରା ସୋଂକ୍ରେିତ ହୁଅନି୍ତ , କତକବ ତାଙ୍କ ସୋଂସ୍ପଶୟ କର ଆସି ଜକଣ ସସୁ୍ଥ 

ବୟକି୍ତ ସୋଂକ୍ରେିତ କହଇପାରିବ।  
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