মাথার উঁকুন সম্পর্কিত তথয
মাথার উঁকুন বলতত কী ববাঝায়?


মাথার উঁকুন হতলা ছয়-পা র্বর্িষ্ট এক ধরতনর বছাট বপাকা যার সাইজ র্ততলর দানার মততা (বার্িার বান রুর্টতত বয ধরতনর দানা থাতক)।



তারা মাথার ত্বতকর অতযন্ত কাছাকার্ছ থাতক এবং দীর্ি সমতয়র জনয চুতলর বর্াছা ববতয় খুব র্নতচ বনতম আতস না।.



তারা শুধু মানু তের ওপতরই বাস কতর; অনয বকান প্রাণী বথতক আপর্ন তাতদর ধরতত পারতবন না।



উঁকুতনর র্িম এবং উঁকুন এক র্জর্নস নয়। উঁকুন হতলা বপাকা যা মাথায় র্ুতর ববড়ায়। উঁকুতনর র্িতমর বথাকা হতলা র্িতমর বখাসা বযগুর্ল
উঁকুন বপতর থাতক, এবং বসগুর্ল চুতলর বর্াছায় বলতর্ থাতক, বসগুর্ল র্পতনর মাথার বচতয় বছাট এবং মুততার মততা সাদা।.



আপনার যর্দ র্নট থাতক, তার মাতন এই নয় বয আপনার মাথায় উঁকুন আতছ। আপর্ন যখন সকল উঁকুন মুত হন, তারপরও র্নট আপনার চুতল
বলতর্ থাকতব বয পযিন্ত না তা ঝতর পতড়।



আপনার শুধু তখনই উঁকুন আতছ ধরা হতব যর্দ আপনার মাথার ত্বতক জীবন্ত, চলাতেরা কতর এমন উঁকুন (র্নট নয়) পাওয়া যায়।



বয কারও মাথায় উঁকুন হতত পাতর।



মাথার উঁকুতনর সংক্রমণ বার্ড়র এবং কমুযর্নর্টর, স্কুতলর নয়, র্র্নষ্ঠ পর্রবার সদসয এবং বন্ধু-বান্ধতবর কাছ বথতক হতত পাতর।



মাথার উঁকুন ছড়াতত মাথায় মাথায় সংস্পিি প্রতয়াজন। তারা সাঁতার কাটতত, উড়তত, ঝাপ বা লাে র্দতত পাতর না।

আপর্ন কীভাতব মাথার উঁকুন মুত হতত পাতরন?


সংক্রমণ বেকাতনার সতবিাাত্তম উপায় পর্রবার সদসযতদর বিখা কীভাতব তাতদর র্নতজর মাথা বচক করতত হয়। এভাতব তারা নতুন জন্ম
বনয়ার আতর্ বযতকান উঁকুন ববর করতত পাতর।



র্িক্ষাথিীতদরতক হযাট, র্চরুর্ন, ব্রাি ইতযার্দ বিয়ার না করার উপতদি র্দন।



সংক্রর্মত বযর্তর সকল র্বছানাপত্র, বতায়াতল, এবং বপািাক-পর্রচ্ছদ সাবান ও র্রম পার্ন র্দতয় পর্রষ্কার করতত হতব এবং বার্ক উঁকুন মারায়
সহায়তা লাতভ বসগুর্লতক কমপতক্ষ 20 র্মর্নট ড্রায়াতরর র্নতচ রাখতত হতব। ড্রাই-র্িন করা প্রতয়াজন এমন সকল বপািাক ড্রাই র্িন করুন।
সংক্রর্মত বযর্তর স্টােকৃত বখলনাগুর্ল একর্ট প্লার্স্টক বযাতর্ সীল কতর রাখুন এবং 10 র্দন এভাতব বরতখ র্দন যাতত উঁকুনগুর্ল খাবার না
বপতয় মতর যায়। র্চরুর্ন এবং চুতলর ব্রাি বেতল র্দন অথবা রার্বং অযালকতহাল বা বমর্িতকতটি িযাম্পু তত র্ভর্জতয় রাখুন যা বযবহৃত হয় উঁকুন
মারার জতনয। চুতল বযবহার হয় এমন বযতকান র্জর্নস বযমন চুতলর ইলার্স্টক এবং র্রবন বেতল র্দন। কাতপিট এবং আচ্ছার্দত আসবাবপত্র
যথাযথভাতব ভযাকুম করুন।



বপাো প্রাণী মাথার এবং িরীতরর উঁকুন দ্বারা সংক্রর্মত হয় না, সু তরাং বকান সাবধানতার প্রতয়াজন বনই।

স্কুতল বেরত যাওয়া


মাথার উঁকুতনর র্চর্কৎসার পতরর র্দন র্িক্ষাথিীরা স্কুতল বেরত বযতত পাতর যর্দ না দার্য়ত্ব-প্রাপ্ত র্নর্দিষ্ট বযর্ত কতৃিক পুনরায় বচক করার পর
বকান জীবন্ত উঁকুন পাওয়া যায়।



প্রাথর্মক র্চর্কৎসার 14 পর র্নর্দিষ্ট বযর্ত কতৃিক র্িক্ষাথিীতদর আবার বচক করা হতব যাতত র্নর্িত হওয়া যায় বয, বকান জীবন্ত উঁকুন বনই।



জীবন্ত মাথার উঁকুনধারী র্িক্ষাথিীতদরতক স্কুল বথতক বর্হষ্কার করা হতব।



আপনার সন্তাতনর মাথার উঁকুন মুত করতত যর্দ বকান অসু র্বধার মুতখামুর্খ আপর্ন হন, আপনার স্বাস্থ্য প্রযত্ন প্রদানকারীর সাতথ পরামিি
করুন ।
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