एकपटक प्रयोग गरी �ाँिकने प�ाको सदपु योग
खाना
उपाय
हो ।
त�रका

घरमा, रे�ुऱ्या� वा कु नै पसलमै पकाइएको िकन नहोस्, �� त�रकाले पकाउने अ�ासभ�ा अ� कु नै प�न वैक��पक
छै न । हात राम्रोसँ ग धुने र प�ा लगाउने अ�ास नै खानाबाट �ने रोग वा ह�जालाई �ून गराउने एउटा मह�पूणर् उपाय
खाद्य गुण�र �नधार्रण गन� क्रममा हात धुने र प�ा लाउने कु रा नै �नय��त �व�ध कायार्�यन गराउने सबैभ�ा सहज
हो । य�ा त�रकाह�मा �न� कु राह� पदर्छनः

हात धुने
•
•
•
•
•
•
•

से�नटाइजर लगाउनु हात धुनुको �वक�प होइन भनेर बु�पु दर्छ ।
हरेक हात धुने �ानह�मा साबुन र पेपर टावल रा�ुहोस् ।
सबै कामदार कमर्चारीलाई राम्रोसँ ग हात धुन अ�� गराउनुहोला ।
कमर्चारीह�ले हातका नङ् ह� समेत सफा गनुपर् न� कु रामा �ान िदनुपदर्छ ।
हरेक जो�खमपूणर् खाद्य पकाएउँ दा वा चलाउँ दा पिहले हात धुनुपदर्छ, सफाइकायर् गरेप�छ र प�ा लगाउनभ�ा पिहले प�न हात
धुनुपदर्छ ।
खाना बनाउनभ�ा पिहले , शौचालय गएप�छ, एउटा काम सेकर अक� काम गन�बेला, धुम्रपान गरेप�छ अथवा हात फोहोर लागेको
स�ावना भएप�छ हरेकपटक हात धुनुपदर्छ ।
प�ा, सरौतो (�चम्टा), डेल� पेपर अथवा अ� उपयोगी व�ुको प्रयोग गरी खाल� हातले खानेकुरा छु ने आदतबाट जो�गनुहोस् ।

प�ाको उपयोग
•

•
•
•

•

प�ा एकपटक प्रयोग गरेप�छ फा�ने खालको �नुपदर्छ । एकपटक प्रयोग गरेप�छ पुनः प्रयोग नगनुहर् ोस् । प�ा धोएर चलाउने
काम प�न नगनुर्होस् ।
प�ाको बािहर�तर फोहोर ला�बाट जोगाउनलाई प्रयोग गनर्अ�घ हात धुनुहोला ।
प्रयोग ग�रएको प�ा �भजेप�छ, कतै फाट्यो वा �ा�तएको छ भने �सलाई फा�नुहोस् । एक काम गदार्गद� अक� काममा जानपरे,
काँचो खानेकुरा चलाएप�छ खानेबेला �ँ दा अथवा कु नै कारण काम गद� गरेको �ेत्र छोडेर अ�त्र जानपरेमा हात धुन नभु�नुहोस् ।
प�ा लगाएर ढोका वा अ� �ानह�मा छोएप�छ �ो प�ालाई फोहोरको �पमा बु�हु ोस र �सलाई मैलादानीमा फा�नुहोस् ।
हरेकचोिट हात धुँदा पुरानो प�ा फे रेर नयाँ लगाउनुपदर्छ ।

अनु�ारक (सम्झनुपन�)
•
•
•
•

•

मैला लागेको प�ा प्रयोग नगन� ।
खानलाई तयार भएको खाद्यलाई खाल� हातले नछु ने ।
हात धुने प्रिक्रयालाई बार�ार लागू ग�ररहने ।
प�ा प्रयोग गद�मा सुर��त �ने भ्रमबाट जो�गनु प�न उ�तकै मह�पूणर् ��छ । प�ाको गलत प्रयोगले खानालाई �बगान� स�ावना
अझ प्रबल ��छ िकनिक ��ो अव�ामा काम गन� ���ले प�ा छँ दैछ भनेर �ो फे न�बेला भएको कु रालाई बेपवार्ह गद�
हो�शयारी अपनाउनबाट चु�सक्छ ।
गलत अ�ासको कारण �बरामी बनेर उपचार गनुर्भ�ा उ�चत �नद��शका अनुसार एकपटक प्रयोग ग�रएको प�ा फा�नु लाभदायक
�नेछ ।

