शव (लाश)का बारे मा तथ्यह
कु�हंदै गएका लाशहरुबाट रोगहरु लाग्न सक्छ भन्नेडर फै�लरहेको छ । तर तथ्य चाँ�ह अक
यहाँ केह� तथ्यहरुलाई स्पष्ट पा�रएको
—

लाशहरुको कारणबाट महामार� फैलंदैन ।

—

लाशहरुबाट जनस्वास्थ्यमा अ�त कम असर हुन सक्छ । तर प�न लाशहरुबाट चु�हएा
क
पानीको स्रोतमा पनर् गएमा पानी प्रदु�षत हुने र पानीजन्य रोग लाग्नसक्छ । त्यसैले
शद
ु ्ध पानर् जरुर� छ र यसका ला�ग सबै भन्दा राम्रो उपाय भनेको पानी उमाल्नु

—

लाशहरुलाई िजवाणु र�हत गन� स् र चुना छकर्नुको कुनै अथर् हुन्

—

मरे का मा�नसहरुमा प�हले नै रहेको रोगहरुबाट बच्नका ला�ग लाशहरुको व्यवस्थाप
व्यिक्तहरुले पूवर् सावधानी जस्तो पञ्जा र मास्क लगाउनु

—

लाशहरुबाट अ�त दुगर्न्ध आउने भएता प�न यसले रोगको जो�खमता बढाउँदै

—

प्राथ�मकता िजउँदै हुनसक्ने संभावना भएकालाई बचाउनका ला�ग �दनु पदर्छ न �क लाशहर
तह लगाउन ।

—

धेरै लाशहरुलाई एकैपटक जलाउन वा गाड्न प्रोत्साहन गनुर्हु

—

लाशहरुलाई तह लगाउन हत्तार गनुर् ह, सनाखत र प�रवारलाई हस्तान्तरण गनर् प्राथ�
�दनु पदर्छ । यसैले प�न लाशहरुलाई खोज्ने कामलाई महत्व र �नरन्तरता �दनु प

—

लाशलाई सरु ��त राख्ने उपाय नभएका खण्डमा लाश कु�हने प्र�क्रयालाई कम गनर् अस्था
गाड्न स�कन्छ । गाडने खाल्डो डेढ �मटर ग�हरो हुनु पदर्छ र लाशलाई राम्रोसँग �चन्ह
पदर्छ । लाशहरुलाई किम्त०.४ �मटर दरु �मा र एकअकार्मा नखप्टाई राख्नु पदर

धेरै लाशहरु दे�खरहँदा समुदायमा र अझ बच्चाहरुमा मनोवै�ा�नक असरहरु पनर् सक्दछ । त्यसैले
संकलन र तह लगाउने काम चाँडो भन्द चाँडो गनुर् पदर्छ

मरे का पशहरुका बारेम
ा
ु
—

मरे का पशहरुले
प�न जनस्वास्थ्यमा अत्यन्त कम असर पुय ।
ु

—

ठूला पशहरुलाई गाडन 
नभ्याएको अवस्थामा अस्थायी उपायका रुपमा तेल र माटो छक�र
ु
स�कन्छ 

—

मरे का पशहरुको व्यवस्थापन गदार् पाएसम्
म हातमा पञ्जा लगाउने र पशुलाई छोएप�छ रा
ु
साबन
ु पानीले हात धुनु पदर्छ 

—

प्राकृ�तक �वपतका बेला लामखुट्टे प�न बढने हुनाले यसबाट हुने रोगबाट बच्न पाएसम्म

प्रयोग गन� वा लामखुट्टे धपाउने धुपको प्रयोग
—

निजकै गाडने सबैभन्दा सस्तो �व�ध हो । खुल्ला ठाउँमा जलाउने अक� �वकल्प हुनसक
प्राकृ�तक �वपतका बेला कुखुराजन्य फोहोर हटाउन कम्पोष्ट मल बनाउन स�कन्छ तर
समय लाग्दछ 
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