2019 nCoV ବିେ�ାରଣ ସମୟେର ପିଲାମାନ�ୁ ଚାପ
(େ�ସ୍)ର ମୁକାବିଲା କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା
ପି ଲାମାେନ ବିଭି� ଉପାୟେର ଚାପ (େ��ସ)୍ ର ମୁକାବିଲା କରି ପାର�ି େଯପରି କି ଜାବୁ ଡି ଧରି ବା,
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ଇତ�ାଦି І ଏକ ସହାୟକ ଭାେବ ଆପଣ� ପି ଲା� �ତି�ିୟାର ଉ�ର ଦିଅ�, େସମାନ�ର ଚି�ା
ଶୁଣ� ଏବଂ ତା�ୁ ଅଧ �କ େ�ମ ଓ �ାନ ଦିଅ� І
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ହବାର ପରି �ିତିେର (ଯଥା ହ�ିଟାେ� ଭତ� ହବା ସମୟେର) ନିୟମି ତ େଯାଗାେଯାଗ (ଯଥା
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ଏବଂ ବୟସ ଅନୁ ଯାୟୀ ସରଳ ଭାଷାେର ଏହି େରାଗେର ଆ�ା� ହବାର ଆଶ�ା କିପରି �ାସ
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