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How long should we wash our hands? 
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પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Togetherમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી.....અન ેઆજે મ િી સ થે 

છે. 

Sam  

Hello, I’m Sam. 

 

Kee 

And I’m Kee.  Welcome to the programme! 

 

પ્રેઝન્ટિ 

મમત્રો, હ લમ ાં જ એક લખે વ ાંચ્યો, જેમ ાં કહવે મ ાં આવ્ ાં છે કે સ િી િીતે હ થ ધોવ થી ઘણી 

બીમ િીઓથી બચી શક ય છે. આ વ ત પિથી અમને મવચ િ આવયો કે આપણ ાં શિીિ અને 

હ થમ ાં વ ઇિસ અને બૅક્ટીરિઆ કેટલ  વખત સ ધી જીવત  િહી શકે છે? 

વ ત વિણમ ાં ઘણ ાં પ્રક િન  વ ઇિસ અને બૅક્ટીરિઆ છે, એટલે આજે આપણે મ ત્ર ‘cold virus’ 

એટલે શિદીન  વ ઇિસ મવશે વ ત કિીશ ાં. મમત્રો, જો આપણે સ બ થી હ થ સ ફ ન કિીએ તો 

શિદીન  વ ઇિસ કેટલ  વખત સ ઘી આપણ ાં હ થ ઉપિ જીવત ાં િહી શકે છે?  

1. થોડીક મમનીટો સ ધી 

2. એક કલ કથી વઘ િે સમય સ ધી 

3. એક અઠવ રડય થી વઘ  સમય મ ટે 

Kee 

Those are very different lengths of time!  

 



Sam 

Yes!  A week seems too long, don’t you think? 

પ્રેઝન્ટિ 

અમે તમને આ સવ લનો જવ બ થોડી વ િમ ાં આપીશ ાં. પહલે ાં તમે હ લમ ાં જ કિવ મ ાં 

આવેલ  સવેક્ષણન  ત િણો સ ાંભળો જે ઘણ  િસપ્રદ છે. સવેક્ષણમ ાં એ જાણવ ની કોમશશ થઈ 

કે સ બ થી હ થ ધોવ થી સ્વ સ્્ય ઉપિ કેવી અન કળૂ અસિો પડે છે.  

News insert 

Do you know how long you should take to wash your hands?  The time it takes to sing 

happy birthday – twice.  Or, in other words, around 20 seconds.  A recent survey in the UK 

suggests 84% of adults don’t wash their hands for long enough.  This means people are not 

washing away possibly harmful germs which can cause infection and lead to colds or flu.  

Handwashing can have a big effect on the public health of a country; proper handwashing 

would, for example, prevent nearly a third of diarrhoea cases each year.    

Kee 

20 seconds?  Really 

પે્રઝન્ટર 

Yeah, I didn’t realise the length of time was so important. 

Sam 

But that’s a good tip that they give – to sing happy birthday twice as you’re washing your 

hands. 

 

Kee 

Come on, Sam.  Are you really going to start singing to yourself in the bathroom now? 

 

Sam   

If it helps me wash harmful germs away, sure! 

પે્રઝન્ટર 

ખિેખિ એ અગત્યન ાં છે કે આપણે ‘harmful germs’ ન કસ નક િક જીવ ણ ઓથી દૂિ િહીએ. જોકે, 

સેમ તો હાંમેશ ાં આ મવશેન ાં ગીત ગ તી જ હોય છે. 

Kee 

It’s true, Sam, you’re always singing.  So what do these harmful germs do, exactly? 

Sam 



Didn’t you hear what they said?  They can cause infection. 

પે્રઝન્ટર 

Yes, they said they can “cause infection” એટલે િોગોનો ચેપ આપી શકે છે અને “lead to 

colds or flu” એટલે કે આન થી શિદી અથવ  ફલ ૂથઈ શકે છે. 

Kee 

So, if not washing my hands properly can cause infection and lead to colds and flu, it can 

basically make me ill? 

Sam 

Yes, Kee!   

  

Kee 

And what did they say about how we can prevent illnesses? 

પે્રઝન્ટર 

‘Prevent’ નો અથથ થ ય છે બબમ િીઓને થત ાં િોકવી, અને આજે આ ચચ થનો મ ખ્ય મવષય છે. 

ઓહ, તો કી તમે સ ાંભળત  હત ?  

Sam 

They said that proper handwashing could prevent more than 30% of diarrhoea cases each 

year.  That’s quite a lot, don’t you think? 

પ્રેઝન્ટિ 

Yes, it is! હવે જ્ય િે આપણે આંકડ ઓ મવશે વ ત કિી િહય  છે તો મમત્રો, તમને આગળ પ્રશ્ન 

પછૂયો હતો કે જો આપણે હ થ સ બ થી ન ધોઇએ તો વ ઇિસ કેટલ  વખત સ ઘી જીવત  િહી 

શકે છે? 

1. થોડીક મમનીટો સ ઘી 

2. એક કલ કથી વઘ િે સમય સ ધી 

3. એક અઠવ રડય થી વઘ  સમય મ ટે 

તો જવ બ છે (1), થોડીક મમનીટો સ ધી. મોટ ભ ગન  વ ઇિસ જેન થી શિદી થ ય છે એ મ ત્ર 

અમ ક મમનીટો મ ટે હ થમ ાં જીવત ાં િહી શકે છે. જોકે સ મ ન્ય શિદીન  40% વ ઇિસ એવ  

હોય છે જે એક કલ ક પછી પણ જીવત ાં િહી શકે છે. 



Kee 

Wait a minute!  If the viruses only survive for a few minutes, then I don’t need to wash my 

hands for 20 seconds.  Hygiene is important, yes, but what about all that water? 

પે્રઝન્ટર 

‘Hygiene’ એટલે જાહિે સ્વચ્છત  બહ  અગત્યની બ બત છે, પણ પ ણીન  કિકસિભ્ ું વપિ શ 

પણ એટલો જ મહત્વનો છે. તમે એકદમ બિ બિ બોલી િહ્ય  છો કી, 20 સકેન્ડ સ ધી ધોવ  

મ ટે સ િ  એવ  પ્રમ ણમ ાં પ ણી જોઈએ. 

Sam 

You can still have good hygiene without wasting water.  You can use a bowl, for example! 

પે્રઝન્ટર 

A ‘bowl’ એટલે કે વ ટકો or a ‘bucket’ એટલે કે ડોલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ સેમ અને 

કી ભારતમાાં ‘bowl’ ની જગ્યાએ ‘mug’ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 

Kee 

Ok, so let me see if I understand correctly.  You want me to wash my hands in a bowl or a 

bucket, for 20 seconds, while singing Happy Birthday?  Here?  At work? 

Sam 

Ha ha!  Yes.  I’d love to see that. 

 

Kee 

I’d rather get a cold, thanks. 

પ્રેઝન્ટિ 

We’ll remind you of that next time you’re ill, Kee! આ તો થઈ સેમ અને કી ની વ ત. મમત્રો, 

તમે કેટલી વ િ સ ઘી હ થ સ બ થી ધોવો છો? જો હ થ ધોત  સમય તમને ખબિ પડે કે આન થી 

બીમ િીઓને ‘prevent’ કિી શક ય છે તો શ ાં તમે હપે્પી બથથ ડે ગીત ગ શો? શ ાં તમે સ િ  

‘hygiene’ મ ટે બચિંતીત િહો છો? 

આજે હ થ ધોવ  અને બીમ િીઓ સ થે સાંલગ્ન જે પણ શીખ્ય ાં એન ાં પ નિ વથતન કિી લઇએ. 

‘harmful germs’ એટલે ન કસ નક િક જીવ ણ ઓ, જ્ય િે ‘cause infection’ નો અથથ થ ય છે િોગ 

સાંબાંધી ચેપ આપી શકે છે. 



“lead to colds or flu” એટલે કે આન થી શિદી અથવ  ફલ ૂથઈ શકે છે અને ‘prevent’ નો અથથ 

થ ય છે બબમ િીઓને થત ાં િોકવી. ‘Hygiene’ નો મતલબ થ ય છે જાહિે સ્વચ્છત . 
 

આવ  જ બીજા િસપ્રદ ટૉમપક્ સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Togetherમ ાં...ત્ય ાં સ  ધી Bye! 
 


