
 

 

Anesture-II 

ଭାରତ ସରକାର  
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

 

ସସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନସିଦେଶାବଳୀ:- 
 
 ମାସ୍କ - ୄେଫା ପ୍ରଦାନ କାଯି ଫୟକି୍ତଙ୍କ  େଂକ୍ରଭିତ ଫୟକି୍ତ ାଖକୁ ମିଫା େଭୄଯ ଏକ ତନି ିଥାକିଅ ଡାକ୍ତଯୀ ଭାସ୍କ 

ିନ୍ଧଫିା ଉଚତି | ଭାସ୍କଯ େମ୍ମଖୁ  ବାଗକୁ ଫୟଫହାଯ େଭୄଯ ଛୁଆଁଫା ଉଚତି ନୁୄହଁ | ମଦ ିଭାସ୍କଟ ିେିୄକ୍ରେନ 
ୄମାଗୁ ଓଦା  କଭିବା ଭଆା ୄହାଆମାଏ, ୄତୄଫ ଏହାକୁ ତୁଯନ୍ତ ଯିଫର୍ତ୍ତନ କଯାମିଫା ଅଫଶ୍ୟକ | ଫୟଫହାଯ 
ୄଯ ଭାସ୍କଟକୁି  ତୁଯନ୍ତ ଯିତୟାଗ କଯନୁ୍ତ | ଭାସ୍କଯ ଫେିଜତନ ୄଯ ହାତଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯକ୍ଷା କଯିଫା ଉଚତି | 

 ୄେଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଫୟକି୍ତ ନଜିଯ ଭୁହଁ , ନାକ, ଏଫଂ ାଟକୁି ଛୁଆଁଫା ଉଚତି ନୁୄହଁ | 

 ହାତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା - େୁସ୍ଥ ଫୟକି୍ତ କଭିବା ତାଙ୍କଯ ନକିଟସ୍ଥ ଯିୄଫଶ୍ େହତି ୄମାଗାୄମାଗ ୄଯ ହାତୄଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 

ଯକ୍ଷା  ନଶିି୍ଚନ୍ତ ବାଫୄଯ କଯିଫା ଅଫଶ୍ୟକ | 

 ଖାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯଫିା ୂଫତଯୁ ଏଫଂ ୄଯ, ଖାଆଫା ଫୂତଯୁ, ୄଶ୍ୌଚା ମିଫା ୄଯ ଏଫଂ ୄମୄତୄଫ ହାତ 
ଯିଷ୍କାଯ ୄହଫ ୄେୄତୄଫୄ ହାତଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯକ୍ଷା ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ବୟାେ କଯାମିଫ ଉଚତି | ତ ିକଭୄଯ 
୪୦ ୄେୄକଣ୍ଡ  ାଆଁ ୋଫୁନ ଏଫଂ ାଣି ଫୟଫହାଯ କଯି ହାତ ୄଧାଆଫା ଉଚତି | ମଦ ିହାତ ଦୃଶ୍ୟଭାନ ବାୄଫ 
ଯିଷ୍କାଯ ନହୁଏ, ୄତୄଫ ଅରକହର ବିତକି ୋନଟିାଆଜଯ ଫୟଫହାଯ କଯାମାଆ ାଯଫି | 

 ୋଫୁନ ଓ ାଣି ଫୟଫହାଯ କଯଫିା ୄଯ ହାତକୁ ଶୁ୍ଖାଆଫା ାଆଁ ଯିତୟାଗ ୄମାଗୟ କାଗଜ ଏଫଂ ତଉରିଅ 
ଫାଞ୍ଛାନି | ମଦ ିଏହା ଉରବ୍ଧ ନୁୄହଁ, ୄତୄଫ ଉତ୍ସଗତୀକୃତ ଯିସ୍କାଯ କଡା ଟାୄେର ଫୟଫହାଯ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ଓଦା ୄହାଆଗୄର ଫଦାଆ ଦିନୁ୍ତ | 

 ୄଯାଗୀଯ େଂସ୍ପଶ୍ତୄଯ ଅେିଫା, ୄଯାଗୀଯ ଶ୍ଯୀଯଯୁ ନଗିତତ ତଯ ଦାଥତ େହତି େିଧାେଖ ୄମାଗାୄମାଗଯୁ 
ଦୁୄଯଆ ଯୁହନୁ୍ତ | ଫିୄ ଶ୍ଷତଃ ଭୁଖ କଭିବା ୱାସାେନୀଯୁ ନଗିତତ ତଯ ଦାଥତଠାଯୁ ଭଧ୍ୟ ଦୁୄଯଆ ଯୁହନୁ୍ତ | ୄଯାଗୀକୁ 
ୄେଫା ପ୍ରଦାନ େଭୄଯ ଯିତୟାଗ ୄମାଗୟ ୄଳାଫସକୁ ଫୟଫହାଯ କଯନୁ୍ତ | ୄଳାଫସ ିନ୍ଧଫିା ୂଫତଯୁ ଏଫଂ ୄଯ 
ହାତଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯକ୍ଷା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ନିନୁ୍ତ | 

 ୄଯାଗୀଯ ତୁଯନ୍ତ ଯିୄଫଶ୍ଯ େମ୍ଭାଫୟ ଦୂଷିତ ଫସୁ୍ତଯ େଂସ୍ପଶ୍ତଯୁ ଦୁୄଯଆ ଯୁହନୁ୍ତ | ଉଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ :(େିଗାୄଯଟ 
ଭିଶ୍କିଯି ଟାଣିଫା, ୄଗାଟଏି ାତ୍ରୄଯ ଏକାଠି ଖାଆଫା, ିଆଫା, ୄଗାଟଏି ତଉରିଅ କଭିବା ଚାଦଯ ଫୟଫହାଯ କଯିଫା 
ଆତୟାଦ ି|) 

 ୄଯାଗୀକୁ ତାଙ୍କ ୄକାଠଯୀୄଯ ଖାଦୟ ୄମାଗାଆଫା ଉଚତି | 

 ୄଯାଗୀଦ୍ୱାଯା ଫୟଫହୃତ ଫାେନାଗୁଡକି ୋଫୁନ/ ଡଟିଯୄଜଣ୍ଟ  ଏଫଂ ାଣି େହତି ୄଳାଫସ  ିନ୍ଧ ିେପା କଯିଫା ଉଚତି 
| ଫାେନଗୁଡକି ୁନଃ ଫୟଫହାଯ ୄମାଗୟ ୄହାଆାୄଯ | ୄଳାଫସ କାଢ଼ଫିା ୄଯ ଏଫଂ ଫୟଫହାଯ ୋଭଗ୍ରୀକୁ 
ନିନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ୄଯ ହାତ େପା କଯନୁ୍ତ | 



 

 

 ଷୃ୍ଠଗୁଡକି େପା କଯିଫା କଭିବା ଯିଚାନା କଯିଫା େଭୄଯ ତନି ି ଥାକଅି ଡାକ୍ତଯୀ ଭାସ୍କ ଏଫଂ ଏକଥଯ 
ଫୟଫହାଯ ୄମାଗୟ ୄଳାଫସ ଫୟଫହାଯ କଯନୁ୍ତ | 

 ୄଳାଫସ ୋଯଣ କଯଫିା ୂଫତଯୁ ଏଫଂ ୄଯ ହାତୄଯ ସ୍ୱଛତା ଯକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ | 

 ୄେଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ନଶିି୍ଚନ୍ତ କଯିଫା ଉଚତି ୄମ ୄଯାଗୀ ନରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟ ଚକିତି୍ସା ନୁେଯଣ କୁଯୁଛନ୍ତ ି| 

 ୄେଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଏଫଂ େଭସ୍ତ ଘନଷି୍ଠ େମ୍ପକତୀ ପ୍ରତଦିନି ନଜିଯ ତାଭାତ୍ରା େହତି ସ୍ୱାଥୟ ଉୄଯ ନଜଯ 
ଯଖିୄଫ | ମଦ ିୄେଭାନଙ୍କଯ ୄକାବିଡ-ି୧୯ଯ ୄକୌଣେି ରକ୍ଷଣ ୄଦଖାଦଏି, ତାହାୄହୄର ତୁଯନ୍ତ େୂଚନା ଦିନୁ୍ତ | 

(ଜ୍ଵଯ / କାଶ୍ / ୱାସାେ ୄନଫାୄଯ େୁଫଧିା) 

ସରାଗୀପାଇଁ ନସିଦେଶାବଳୀ:- 

 ୄଯାଗୀ େଫୁୄଫୄ ତ୍ରସି୍ତଯୀ ଡାକ୍ତଯୀ ଭାସ୍କ ଫଫଯ କଯଫିା ଉଚତି | ୮ ଘଣ୍ଟା ଫୟଫହାଯ ୄଯ କଭିବା ୂଫତଯୁ 
ମଦ ିଓଦା କଭିବା ଦୃଶ୍ୟଭାନ ଭଆା ୄହାଆମାଏ ୄତୄଫ ଭାସ୍କକୁ ଯିତୟାଗ କଯନୁ୍ତ | 

 ଭାସ୍କକୁ ୧% ୄୋଡିଭ ହାଆୄାୄକଲାଯାଆଡ େହତି ଡ଼େିଆନୄପକଟ କଯିଫା ୄଯ ଯିତୟାଗ କଯିଫା ଉଚତି | 

 ୄଯାଗୀ ନଶିି୍ଚତ ବାଫୄଯ ଦଶ୍ତା ମାଆଥିଫା ୄକାଠଯୀୄଯ ଯହଫିା ଅଫଶ୍ୟକ ଏଫଂ ଘୄଯ ଥିଫା ନୟ ୄରାକଙ୍କଠାଯୁ 
ଦୂଯୄଯ ଯହଫିା ଉଚତି, ଫିୄ ଶ୍ଷ କଯି ଫସ୍କ ଫୟକି୍ତ ଏଫଂ ୄମଉଁଭାଙ୍କଯ ଉଚ୍ଚ ଯକ୍ତ ଚା, ହୃଦ ୄଯାଗ, ଫୃକକ 
ୄଯାଗ ଆତୟାଦ ିଥାଏ |  

 ଶ୍ଯୀଯୄଯ ମତୟାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ଜୀ ସ୍ତଯ ଫଜାଆ ଯଖିଫା ାଆଁ ୄଯାଗୀ ଫଶି୍ରାଭ ୄନଫା ଏଫଂ ତୟଧିକ ତଯ 
ଦାଥତ ିଆଫା ଅଫଶ୍ୟକ | 

 େଫୁୄଫୄ ୱାସାେକି୍ରା େଭବନ୍ଧୀ ନିଭାଫୀ ନୁେଯଣ କଯନୁ୍ତ |  

 ହାତକୁ ୋଫୁନ ଏଫଂ ାଣିୄଯ ତକିଭୄଯ ୪୦ ୄେୄକଣ୍ଡ ମତୟନ୍ତ ୄଧାଆଫା, କଭିବା ଅରୄକାହର ଭିଶି୍ରତ 
ୋନୀଟଜିଯ େହତି େପା କଯିଫା ଜଯୁଯୀ | 

 ନୟଭାନଂକ େହତି ଫୟକି୍ତଗତ ଜନିଷି ଂଶ୍ୀଦାଯ କଯନୁ୍ତ ନାହିଁ | 

 ୄକାଠଯୀୄଯ ଫାଯଭବାଯ ଛୁଅଁ ମାଉଥିଫା ଷୃ୍ଠବାଗଗୁଡକୁି (ୄଟଫୁର ଷୃ୍ଠ, କଫାଟ ହାୄଣ୍ଡର ଆତୟାଦ ି ) ୧% 
ହାଆୄା ୄକଲାଯାଆଡ ଭିଶ୍ରଣ େହତି େପା କଯନୁ୍ତ | 

 ୄଯାଗୀ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ବାଫୄଯ ଡାକ୍ତଯଙ୍କଯ ନିୄ ଦତଶ୍ ଏଫଂ ଔଷଧ େମ୍ପକତୀା ଯାଭଶ୍ତକୁ ନୁେଯଣ କଯନୁ୍ତ | 

 ୄଯାଗୀ ପ୍ରତଦିନି ଶ୍ଯୀଯଯ ତାଭାତ୍ରା ଏଫଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଯ ନଜଯ ଯଖନୁ୍ତ| ମଦ ି ୄକୌଣେି ରକ୍ଷଣ ୄଦଖାଦଏି 
ତାହାୄହୄର ଶ୍ୀଘ୍ର େୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ | 


