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ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ފަސޭހަކަމާއެކު، އަގުހެޔޮ އަދި ޞިއްޙަތަށް  19- ކޮވިޑް
 ބަލައިގެން ކެއުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން 

 ތިބާގެ ޢާއިލާ ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމަށް އެހީއެއް

 

ކަންކޮޅުތަކުގައި ިދރިއުޅޭ އެތައް ޢާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ އެކޮޅުކޮޅުން  ގެ ަބލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގ19ެ-ކޮވިޑް
ގިނަ ެބެލނިވެރިން ވަނީ ދަރިން ބެލުމަށާިއ، ގޭގަިއ ، ޖެހިފައެވެ. ސްކޫލްތަކާއި، ކެއަރ ސެންޓަރުތައް ބަންދުެވފައިވުާމއެކު

ގެ ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި  އަދާކުރުމަށް ދުވަހު ތިބެގެން ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމާއި އަދި އެހެން ޒިންމާތައް
މަޑުކުރަންޖެހިފައެވެ. ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ތައްޔާރުކުރާނެ އެއްޗަކާމެދު ވިސްނުންވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ވެފައިވަނީ ކޮންމެ  

 ދުވަހެއްގެ ގޮންޖެހުމަކަށެވެ. 

ނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ސަޕްލައި ދަށްވުމުން ަބއެއް ކާނާ މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެން އެއްފަހަރާ ކާބޯތަކެތި ހޯދަން ުއޅުމުން
ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ދަތިވެފައެވެ. އަދި ަބއެއް މީުހންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވުމާއި ިލޭބ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައިވުމާ 

 މަކަށެވެ. ގުޅިގެން، ކާޯބތަކެތި ގަތުަމށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުވެސް ވެފައިވަނީ މާލީ އިތުރު ގޮންޖެހު

ބެލެނިވެރިން  ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ތާއްޔާރީ ކާނާއާއި ދަޅުގައި ަބންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކެއުން ތަްއޔާރުކުރުމަށް
އިސްކަންދީފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، ފަސޭހަކަމާއެކު، ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ޞިއްޙީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު 

 ހުރިކަންވެސް ހަނދާްނކޮށްދެމެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ މިގޮުތން، ކުދިންގެ ހެިދޮބޑުވުމަށާއި، ކެއުމުގެ ރީތި އާދަތަކެްއ ގޮތްތަކެއް
 ގޮތެކެވެ.   5ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފައިދާ ހުރި ކާނާ ތައްޔާރު ކުރާނެ ، އަށަގެންނެވުމަށް ާބރު އަޅައި

 

 ގޮތެއް   5ގެންގުޅެވިދާނެ  ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ކެއުން  

 މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކާށެވެ.   .1

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ކާޯބތަކެިތ ގަތުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި ތާޒާ ތަރުކާރީގެ ކެއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޮބޑެތި ހުރަސްތަކެްއ 
ވޭނެތީ މިކަަމށް އޮތް ހުރަސް މާ ޮބޑެވެ.  ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާލަތުގައި ެބލެނިވެރިްނނަްށ ގެއިންޭބރަށް ނުދެ

އެކަމަކު ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މޭވާއާއި ަތރުކާރީ ލިޭބނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު  
 ކަމެކެވެ. 

އިތުރަްށ، ފަަހށް ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން،  ތާޒާ އުފެއްދުންތައް ލިޭބނަަމ، ައަބދުވެސް ހޯދާފައި ަބހައްޓާށެވެ. ތާޒާކޮށް ކެއުމުގެ
ގަނޑުކޮށްފައި ަބހައްޓާނަަމ، އޭގެ ތާޒާކަން ނުގެއްލި ހުރެއެވެ. ތާޒާ ތަރުކާރީ ބޭނުން ކޮށްގެން ސޫޕް ފަދަ ތަކެތި  

، ބޭނުންކުރަްނ ތައްޔާރުކުރާނަމަ، ގިނަ ދުވަހަށް ބޭނުންކުރަން ެބހެއްޓޭނެއެވެ. އަިދ ބޭނުން ނަމަ ގަނޑުކޮްށފައި ެބެހއްޓުމަށްފަހު
 ވީމާ ހޫނު ކޮށްލައިފައި ޭބުނންކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ށެވެ. ގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކާބޯތަކެތި ބޭނުންކުރާ ތަ ދަޅު ތާޒާ ބާވަތްތައް ނުލިބޭނަމަ، ހިއްކާފައި ހުންނަ ނުވަ .2

އަަބދުވެސް އެންމެ ރަގަޅު ގޮތަކީ ތާޒާ ާބވަތްތައް ޭބުނންކުރުމުވެ. ނަމަވެސް ތާޒާ ތަކެތި ނުލިޭބަނމަ، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުިރ 
 ރައްކާކުރުމަށާއި، ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ކެއުމަށް އިތުރު ގޮތްތަކެއްވެސް އެަބހުއްެޓވެ. ކާނާ 

އް ހިމެނޭ ީބންސް އަދި ޗިކްޕީސް ފަދަ ތަކެތި، ދަޅުގައި ަބންދުކޮށްފައި ހުންނަ ނަަމ، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި އެތައް ާބވަތެ
އި އެތައް ދުވަހެއް ނުވަތަ އެތައް އަަހރެއް ވަންދެންވެސް ރައްކާކޮށްފައި ެބހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި މި ާބވަތްތަުކން ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމުގަ

ޅުގައި ަބންދުކޮށްފައި ހުންނަ މަހުގެ ާބވަތްތައް ަކމުގައިވާ ސާރޑިންސްއާއި،  އެތައް ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ. ތެލާއެކު ދަ
ފެޓީ އެސިޑާއި، ވިޓަމިނާއި މިނަރަލްސްގެ އެތައް ާބވަތެއް   3މެކަރަލްސްއާއި، ސެލްމަން ފަދަ ާބވަތްތަކަކީ، ޕްރޮޓީނާއި، އޮމެގާ  

ފަދަ ކެއުންތައް ތައްޔާރުކުރުަމށް މި ާބވަތުެގ މަސްދަޅު ކެކެވެ. ސޭްނޑްވިޗާއި، ސެލަޑާއި އަދި ޕާސްޓާ ހިމެނޭ އުފެއްދުންތަ
 ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. 

އެންމެ ތާޒާ ތަރުކާރީގައި ހުންނަ ފަދަ ފައިދާ ނުހުއްޓެއް ކަމަކު،  ،ދަޅުގައި ަބންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޓޮމާޓޯ ފަދަ ތަރުކާރީގައި
 ތަރުކާރީ ބޭނުން ކުރާށެވެ. ތާޒާ ތަރުކާރީ ލިެބން ނެތް ޙާލަެތއްގައި، ދަޅުގައި ަބންދުކުރި 

މުގާިއ، ހަނޑުލާއި، ކޫސްކޫސްއާއި ކީންވާ ފަދަ ތަކެއްޗަކީވެސް ފައިދާހުރި،  ، ަބއެއް ކަހަލަ ހިއްކި ތަރުކާރީގެ ާބވަތްތަކާއި
 އަދި ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ާބވަތްތަކެކެވެ.  ،ރަހަމީރު، އަގުހެޔޮ

 

 އްޓާށެވެ.  ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި ލުއިކާނާ ހޯދާފައި ބަހަ  .3

ކުޑަކުދިން ދުވާލަކު ދެފަހަރު ވަރު، ލުއި ކާނާ ކާލާ ހަދަން ޭބނުންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ފޮނި ނުވަތަ ލޮނު ލީ ލުއި ކާާނ 
ކޮށާފައި ހުްނނަ މޭވާ،  ،ޗީޒް، ޔޯރގަޓް ، ދިނުމުގެ ަބދަލުގަިއ، ޞިއްޙަތަްށ ފައިދާ ހުރި ކާނާތަކުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ަބަދން

ކެއްކި ިބސް ފަދަ ތަކެތި ޭދށެވެ. މި ފަދަ ކާނާއަކީ ފައިދާ ހުިރ، ައވަހަށް ަބނޑުފުރޭ އަިދ ކެއުމުގައި ޞިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
 އާދަތަކެއް މުޅި އުމުރަށްވެސް އަށަގެންނެވުމަށް އެހީއެކެވެ. 

 

 ހައްޓާށެވެ.  ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަކި ވަރެއްގައި ހިފަ  .4

ތާޒާ ކާބޯތަކެތި އަަބދު ލިެބން ެނތް ކަމުގައި ވިޔަސް، ތައްޔާރީ ކާނާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަކި ވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާށެވެ. 
 މިގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާގެ ާބވަތްތަކުގައި ގިނަ އަދަަދކަށް ސެޗުރޭޓޭޑް ފެޓާއި، ހަކުރާއި ލޮނު ހިމެނެއެވެ. ތައްޔާރީ

ލޭަބްލތައް ރަގަޅަށް ެބލުމަށްފަހު، މަތީގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ާބވަތްތައް އެންމެ މަުދން ހިމެނޭ ކާނާ ގަންނާށެވެ.   ،ކާނާ ގަންނަނަމަ
ހަކުރު ގިނަ ުބޔުންތައް ޭބނުންުކރުމުގެ ަބދަލުގައި، ގިނައިން ެފްނ ބޯށެވެ. ފެނުގެ ރަހަ މީރު ކޮށްަލން ބޭނުންާވނަމަ، ުލނޯބ، 

 އުކަމްަބރ ނުވަތަ ކޮްނމެވެސް ެބރީއެއް އަޅައިގެން ޯބށެވެ. ލައިމް، ކި

 

 

 



 

 

United Nations Children’s Fund                         Telephone  (960) 3343333 
H. Thuniya Building; 5th floor 

Boduthakurufaanu Magu, Male' 20311  

Male’, Republic of Maldives                              Email    male@unicef.org 
 

 

 ކައްކައިގެން ކެއުމަކީ ޢާއިލީ އުފަލަކަށް ހަދާށެވެ.   .5

އެކުގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަކީ ޢާއިލީ ގުޅުން ަބދަހި ކުރުމަށާއި، އެކުގައި މަޖާކުރުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ އާދައެއް އަށަގެންނެވުމަްށ 
ކާނާ ތަްއޔާރުކުރުމުގައި ދަރިންގެ ަބއިވެރިވުން ހޯދާށެވެ. ހަގު އުމުރުގެ ުކދިންނަށް ތަށި ދޮުވން ފަދަ ރަގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. 

 އާދައިގެ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ދޮށީ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް އެއަށް ވުރެ ޮބޑެތި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ސްކޮޅެއްގައި، އެކުދިންނާ އެކު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ކައިޮބއެ، ވަކި ތާވަލަށް ކަންތައްތައް ކަންޮބޑުވުމާއި ހާސްކަން ޮބޑު މިފަދަ ދުވަ
 ގެންދިއުމުން އެކުދިންނަށް ިހތްަހމަޖެހުން ލިބިގެންާދނެއެވެ. 

 

 ކުދިންނަށް  ގާތުން ކިރު ދޭ 

ަބލި ޖެހިފައިާވ   19-އެންމެ ރަގަޅު ކާނާއެވެ. ކޮވިޑްހަތަރު މަހާއި ދެ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް މައިމީހާެގ ގާތުން ލިޭބ ކިރަކީ  
މައިމީހާވެސް ގާތުން ދޭން ޭބނުްނވާނަމަ، ދެމުން ެގންދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ގާތުން ޭދ ވަގުތުތަކުަގއި، މާސްކް ފަދަ އެއްޗެްއ 

ވެސް އަތްދޮންނަންާވނެއެވެ. އަިދ އަޅައިގެން ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދީ ހަދާށެވެ. އަދި ދަރިފުޅު އުރުމުގެ ކުރިންނާއި އެއަށްފަހު
މައިމީހާގެ އަތްހޭކޭ ތަންަތނާއި ަތކެތި، ގަވާއިދުން ދޮވެ، ޑިސްއިްނފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. ވައިރަސްގެ ސަަބުބން ަބލިވެ ނުވަތަ 

ލަށް އުފަންވާ  އެހެން ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ގާތުން ދިނުމަށް އުނދަގޫ ވާނަމަ، މައިމީހާގެ ކިރު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަ
 ދަރިންނަށް ދެވޭނެ އެހެން ކޮންެމވެސް ގޮތެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ.

 

 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 19- ކޮވިޑް 

ލްވާ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ނެތެއް ޖައްސާ ވައިރަސް އިންސާނުންނަށް ވާސި 19-ކާބޯތަކެތީގެ ޛަރީޢާއިން ކޮވިޑް
ކަމަކު، ވައިރަސް ހުރި ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އަތްލުމަށްފަުހ މޫނުގައި އަތްލައިފިނަމަ، މި ވައިރަސްގެ އަސަރު ކުރުން  

ިއ އުޅޭއިރު އެހެން މީހުންާނ އެކަށީގެންވެއެވެ. މިކަމުގައި އެްނމެ ޮބޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެެޅނީ ކާޯބތަެކތި ހޯދުމަްށ ޭބރުގަ
ދިމާވުމުންނާއި ނުވަަތ ކާޯބތަެކތި ގެއަށް ޑެލިވަރކުރާއިރު )ަބލި ެފުތރޭ ސަރަހައްދެއްގައި ޑެލިވަރ ކުރާނަމަ( އެވެ. އެންމެ މޮޅު 

 ސާފު ތާހިރުކަން  އިތުރު ގޮތަކީ، ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭ އިރު، ކާބޯތަކެތީގެ ޛަރީޢާއިން ޖެހޭ ަބލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް، އަމިއްލަ
 އިތުރުކުރުމެވެ.

ން ކާއެއްޗެހި ނެގުމަށްފަހު، ޕެކެޓު/ފޮށިގަނޑު މަތިޖެޭހ އިކާބޯތަކެތި ަބންދުކުރެވިފައިވާ ޕެކެޓު/ފޮށިގަނޑު ޭބުނން ނެތް ނަމަ، އޭގެ
ންފެކްޓަންޓަކުްނ ޭބނުންުކރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރައްކާކުރުމުގެ ކުރިން، ދަޅުފަދަ ތަކެތި ޑިސްއިޑަސްޓްބިނަކަށް ލާށެވެ. 

ފެނާއި ސައޯިބނި ލައިގެން ނުވަތަ އަލްކަހޯްލ ހިމެނޭ ސެނިޓައިޒަރއެއް  ސުކުންތު ވަންދެން  20އެއަށްފަހު ސާފުކުރާށެވެ. 
  ޭބނުންކޮށްެގން ވަގުތުން އަތްޮދްނނާށެވެ.

 ސާފުކުރާށެވެ.ނުން ރަގަޅަށް ދޮވެ ވާއާއި ތަރުކާރީ ފަދަ ތަކެތި، އިސްކުރު ފެމޭ
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 ސާފުތާހިރުކަން އާންމު  ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ  

ސުކުންތު ވަންދެން ރަގަޅަށް   20ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ފެނާއި ސައިޯބނި ލައިގެން މަދުވެގެން   •
 އަތްދޮންނާށެވެ. 

 ރޯ ކަނޑުމަހާއި އެއްގަމު މަސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަކި ޗޮޕިންގ ބޯޑެއް ބޭނުންކުރާށެވެ.  •
 ޔާރުކުރާށެވެ.  ކައްކަން އެކަށައަޅާފައިވާ ހޫނުމިނުގައި ކާނާ ތައް •
އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާޯބތަެކތި ގަނޑުކޮށްފައި ނުވަތަ ފްރިޖަްށ ލައިފައި ަބހައްޓާށެވެ. އަދި ކާޯބތަކެތީގެ މުއްދަުތ  •

 ހަމަވާ ތާރީޚަށް ސަމާލުވާށެވެ. 
ންމެ ރަގަޅު ގޮތުގައި ާބކީ ވާ ކަބޯތަކެތި އެެހން ގޮތަކަްށ ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެ •

 ނައްތާލާށެވެ. ުބޅަލާއި މީދާ ފަދަ ޖަނަވާރުންގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުނިވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ގިނަވިޔަ ނުދޭށެވެ. 
ސުކުންތު ވަންދެން ފެނާއި ސައިޯބނި ލައިގެން އަތްދޮންނާށެވެ. އަިދ  20ކާން ފެށުމުގެ ކުރިން، މަދުވެގެން  •

 ށް ޢަމަލުކުރުމަށް ުބނެދޭށެވެ.ކުޑަކުދިންވެސް މިގޮތަ
  ސާފު ތަށްޓާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު އަަބދުވެސް ބޭނުން ކުރާށެވެ.  •


