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कोिवड -19 चा �सार कोिवड -19 चा �सार 

कसा रोखावा?कसा रोखावा?

कोिवड -19 चा �सार 

कसा रोखावा?

हात धुणे
कमीत-कमी वीस सेकंद आप�े हात 

�� साबणाने धुवावे.

मुखप�ी/मा�

मुखप�ी �व��थत नाका-तोडंावर घात�्याि�वाय 

घराबाहेर जाऊ नका. िढ�्�े िकंवा खराब 

मा� वाप� नयेत.

शारी�रक अंतर
साव�जिनक िठकाणी जाणे टाळा व गे�्यास 

कमीत कमी सहा फूट इतके शारी�रक 

अंतर ठेवावे.

6 फूट

lsfuVkbt+j

संसग� कशा�ारे होऊ शकतो?
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कोरोनापासून �तः चे आिण इतरांचे 

संर�ण कसे करावे?
➢  तुम�ा मोबईल म�े आरो� सेतु अॅप डाउनलोड क�न �ातील सूचना आिण 

�थान यांची मािहती �ावी यासाठी बटन नेहमी चालू ��थतीत ठेवावेत. 

➢ नेहमी आप�े हात साबणाने कमीत-कमी २० सेकंद �� धुवा िकंवा 

सॅिनटायझरचा वापर करा.

➢ गद��ा िठकाणी जाणे टाळा कारण अ�ा िठकाणी सहा फुटाचे �ारी�रक अंतर 

राखणे �� होत नाही प�रणामी कोरोनाचा संसग� होऊ �कतो.

➢ डोळे, कान, नाक, तोडं यांना हातांचा ��� टाळावा.

➢ आजारी ��ीपंासून तसेच इतर ��ीपंासून कटा�ाने सहा फूट �ारी�रक 

अंतराचे पा�न करा आिण मा� घात�्याि�वाय घराबाहेर पडू नका.

➢ मुखप�ी(मा�) घात�्यामुळे संसग� हो�ाचा धोका कमी होतो. वै�कीय 

कम�चारी सोडून इतर सामा� �ोकांना N-९५ मा� बंधनकारक नाही.  आपण 

घरगुती कापडी मुखप�ी वाप� �कता. 

➢    खोकताना व ि�ंकताना हात�मा�ाचा िकंवा मा�चा वापर करा.

➢ साबणाने अथवा सॅिनटायझर ने आप�ा ��� �ा िठकाणी जा� होतो अ�ा 

िठकाणांचे िनज�तुकीकरण करा.

आम आदमी पाट�
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घसा खवखवणे हगवण

धाप लागणे

थकवाखोकलाताप

वरी� पैकी कुठ�ीही ��णे आढळ�्यास ��रत जवळ�ा डॉ�रां�ी 

संपक�  साधावा िकंवा कोिवडची चाचणी क�न �ावी.

ि�या आप�्या जवळ�ा कोिवड ��ा�या�ी संपक�  साधावा आिण �ांना 

गंभीर ��थतीची क�्पना �ावी.

�ारी�रक ��थती गंभीर अस�्यास ��वािहके�ी संपक�  साधावा आिण 

डॉ�रांना दाखवावे.

आम आदमी पाट�

�ायंूचे दखणेुबेड�ा खोक�ा

वास व चव कमी होणे 

िकंवा पूण�तः  जाणे.
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गृहिव�गीकरण

�तं� व हवे�ीर खो�ी असणे आव�यक आहे. �ाचबरोबर खो�ीतच 

�तं� �ौचा�य असणे अ�ंत गरजेचे आहे. नस�्यास डॉ�रांचा स�्�ा 

�ा. तसेच अजून एका कोरोना ��ा�ा जर �ाच खो�ीत ठेवायचे असे� 

तर दो�ी ��ांम�े कमीत-कमी एक मीटरचे �ारी�रक अंतर असणे 

गरजेचे आहे.

��ा�ा काळजीसाठी एक काळजीवाहक सेवक/सेिवका अथवा 

��ी सतत असणे गरजेचे.

गृहिव�गीकरण क�ात ठेव�े�्या ��ीपासून वृ�, गभ�वती मिह�ा, 

�हान बा�के िकंवा उ� र�दाब, मधुमेह, �दयरोग, ती� फु�ुसाचा 

आजार, यकृत, मू�िपंडाचा आजार िकंवा इतर रोग असणा�या ��ीनंा 

कटा�ाने दूर ठेवणे आव�यक आहे.

साठ वषा�पे�ा जा� वया�ा वृ���ास उ� र�दाब, मधुमेह, �दयरोग, 

फु�ुस, यकृत, मू�िपंड, संबंिधत आजार अस�्यास गृहिव�गीकरण 

क�ात ठेव�ापूव� आप�्या डॉ�रांचा यो� स�्�ा घेऊन मगच ��ाचे 

गृहिव�गीकरण घर�ा घरी करावे.

घर�ा घरी रा�न सु�ा कोरोना �� 

बरा होऊ �कतो.

आप�्या घराती� ��ी�ा कोरोनाची बाधा झा�्यास घाब�न जाऊ नका. 

सौ� ��णे िकंवा ��णे नसणा�या कोरोना ��ांसाठी गृहिव�गीकरणाचा 

पया�य आहे. असे �� सहजरी�ा घर�ा घरी बरे होऊ �कतात.

कोरोना ��ा�ा गृहिव�गीकर�ापूव� या मह�ा�ा सूचनांचे पा�न करावेत. 

आम आदमी पाट�
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गृह िव�गीकरणाती� ��ांसाठी सूचना

l तुम�ा मोबईल म�े आरो� सेतु अॅप डाउनलोड क�न �ातील सूचना आिण �थान 

यांची मािहती �ावी यासाठी नेहमी बटन चालू ��थतीत ठेवावेत. 

l नेहमी तीन पदरां�ा वै�कीय मा�चा (मुखप�ीचा) वापर करावा. आठ तासां�ा 

वापरानंतर मुखप�ी फेकून �ावी. ओ�ा िकंवा जा� काळ वापर�े�ा मा� ��रत 

बद�ावा. मा� फेकून दे�ापूव� �ा�ा 1% सोिडयम �ोराइड सो�्यु�नम�े 

िनज�तुकीक करावा. हे सो�ु�न वापरताना नेहमीच मा� आिण हातमोजे वापरावेत. 

l सोिडयम हाय�ो�ोराइड �ीच 3.5% �ोरीन अस�े�े िकंवा ��िचंग पावडर 70% 

�ोरीन अस�े�े वाप�न 1% सोिडयम हैपो�ोराईड सो�्यु�न घरी सहज बनवता 

येते. 1% सोिडयम हैपो �ोराईड सो�्यु�न तयार कराय�ा एक ि�टर सोिडयम हैपो 

�ोराईड �ीच अडीच ि�टर पा�ात िकंवा सात �ॅम ��िचंग पावडर एक ि�टर 

पा�ात िमसळा.

l वापर�े�्या मा�ची िव�्हेवाट यो� प�तीनेच �ावावी �णजे मा��ा समोर�ा 

भागा�ा ��� क� नये. �ाऐवजी �ा�ा काना�ा माग�ा बाजूने काढावा आिण मा� 

बंद कचरापेटी म�े टाकावा. हात साबणाने िकंवा सॅिनटायझरने �� धुवावेत.

l  तुमचा चेहरा, नाक व तोडंा�ा वारंवार हाताने ��� करणे टाळा. 

l तुम�ा खो�ी�ा सव� �खड�ा उघ�ा ठेवा व �� िततकी खेळती हवा खो�ीत 

येई� याची काळजी �ा.

l कृपया तुम�ा गृहिव�गीकरणा�ा संपूण� का�ावधीत काटेकोरपणे तुम�ा खो�ीतच 

रहा. तुम�ा घरभर िफर�ाने चुकून घराती� इतर व�ंूना ��� होऊन घराती� इतर 

��ीनंा कोरोना संसग� होऊ �कतो.

l तुम�ा गृहिव�गीकरण खो�ीती� �ौचा�याचा वापर के�्यानंतर झाकण अस�्यास 

�� कर�ापूव� नेहमी झाकण बंद करावे.

l पुरे�ी िव�ांती �ावी आिण �रीराती� पा�ाचे �माण यो� ठेव�ासाठी भरपूर पाणी, 

�ूस, चहा, कॉफी, सूप इ�ादी सारखे पेय �ावेत.

l दररोज कमीत कमी िदवसातून तीनवेळा  काब�हायड� ेट, जा� �माणात �िथने अस�े�े 

अ� �णजे भा�ा आिण फळे पुरे�ा �माणात �ावीत.

आम आदमी पाट�
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सामा�जक अंतर

l खोकताना िकंवा ि�ंकताना तुमचे तोडं मा�, हात�मा� िकंवा तुम�ा हाता�ा 

कोप�यांने झाकावेत.

l हात सतत साबण आिण पा�ाने िकंवा सॅिनटायझरने कमीत-कमी 40 सेकंद �� 

धुवावेत.

l गृहिव�गीकरण का�ावधीत आपण वापर�े�ी भांडी, टॉवे� इ�ादी व�ू कुटंुबाती� 

��ीसंोबत सामाियक क� नयेत. ��तो 'वापरा आिण फेका' या प�तीची भांडी 

वापरावीत.

l तुम�ा खो�ीती� जागा जसे की, टेब� टॉप, दारा�ा क�ा, हँड�्स, मोबाई� फोन, 

कॉ��ुटर, �रमोट इ�ादी वारंवार ��� के�्या जाणा�या जागा वर�ावर �� करा. 

��तेसाठी 1% हायपो �ोराइड सो�्यु�न िकंवा अ�्कोहो�यु� सॅिनटायझरचा 

वापर करा

l डॉ�रांनी सांिगत�ा�माणे िनयिमत औषधे �ा. �ाचबरोबर तु�ी आधीच कुठ�्या 

आजारापासून बरे हो�ासाठी औषधे घेत असा� तर डॉ�रांचा स�्�ा आव�य �ा.

l गृहिव�गीकरणाती� ��ीकंडे आव�यक सेवां�ा िडि��रीसाठी आिण 

आप�ा�ीन नंबर िद�े जावेत.

l कोिवड-19 �ा ��ासाठी म� िकंवा धू�पान सेवन करणे धोकादायक आहे.

सामा�जक अंतर

आम आदमी पाट�



— 09 —

काळजीवाहक ��ीसंाठी सूचना

l तुम�ा मोबईल म�े आरो� सेतु अॅप डाउनलोड क�न �ातील सूचना आिण �थान 

यांची मािहती �ावी यासाठी नेहमी बटन चालू ��थतीत ठेवावेत.

l सेवक, सेिवका िकंवा काळजीवाहक यांची आरो� व रोग�ितकार��ी उ�म 

असावी. काळजीवाहक ��ी�ा मधुमेह,  �दय रोग,  दमा िकंवा इतर 

फु�ुसासंबंधी आजार तसेच गरोदर  िकंवा कॅ�रचा �� नसावी.

l  तु�ी सतत आम�ा आरो� सेवकां�ा संपका�त असणे आव�यक आहे.

l �� अस�े�्या खो�ीत जाताना तीन पदर वै�कीय मा�चाच वापर करावा तसेच 

मा��ा पुढी� भागाचा ��� करणे कटा�ाने टाळावे. कोण�ाही कारणा�व 

मा� ओ�ा िकंवा खराब झा�्यास वरती सांिगत�्या�माणे �ाची िव�्हेवाट 

�ावावी.

l तुमचा चेहरा, नाक, तोडं इंि�यांना हाताने वारंवार आिण ��� करणे टाळावे.

l ��ा�ा संपका�त िकंवा �� अस�े�्या खो�ी�ा वातावरणा�ी संपका�त आ�्यास 

हात �� साबणाने �� धुवा. जेवणाची तयारी कर�ापूव�,  खा�ापूव�, 

��तागृहाचा वापर के�्यानंतर आिण जे�ा जे�ा तुमचे हात अ�� वाटती� 

ते�ा ��रत ते �� करावेत. हात साबण आिण पा�ाने ते 40 सेकंद धुवावेत िकंवा 

सॅिनटायझरचा वापर करावा.

l साबण आिण पा�ाने हात धुत�्यानंतर हात पुस�ासाठी एकदा वाप�न 

टाक�ासार�ा पेपर टॉवे�चा वापर करणे उ�म. ते उप�� नस�्यास �� 

कप�ांचे टॉवे�्स वापरा आिण ते ओ�े झा�्यावर ते धुवाय�ा �ा आिण �ाजागी 

कोरडे टॉवे�्स वापरा.

l ��ा�ा थेट हाताळताना मा� आिण िड�ोजेब� हात मो�ांचा वापर करावा. 

नेहमीच �तः चा मा�, हात मोजे वापरा आिण ��ा�ा ��� हाताळतांना 

�ा��कचा अॅ�न वापरावा.

l आप�ा कचरा (मा�, वाप�न टाकणार येणा�या व�ू, खा�  पदाथा�ची वे�णे)या 

कच�याची क� �ीय  �दूषण िनयं�ण मंडळा�ा िनयमाव�ीनुसार िव�्हेवाट 

�ावावी. सदर मािहती पुिढ� संकेत �थळावर उप�� आहे 

http://cpcb.nic.in/uploads/projects/Bio-Medical-

Waste/BMWGUIDELINES-COVID_1.PDF).

आम आदमी पाट�
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l ��ा�ा �रीरातून िनघणाया� कोण�ाही ��ा�ी थेट संपक�  टाळावा. िवशेषतः  

तोडंाती� िकंवा �सनातील �ाव. �� हाताळतांना एकदा वाप�न टाकावेत 

असे हात मोजे वापरा व हात मोजे काढ�ापूव� आिण काढ�्यानंतर हात �� 

धुवावेत.

l �� वापरत अस�े�्या व�ू उदाहरणाथ�-भांडी,पेय, टॉवे�्स, बेड�ीट्स इ.व�ंू�ी 

संपक�  कटा�ाने टाळावा.

l �� अस�े�्या िव�गीकरण खो�ी�ा दरवाजासमोर एक टेब� ठेवावा व �ावरच 

�ा�ा  खा�ा�ा व�ू ठेवा�ात जेणेक�न ��ा�ी थेट संपक�  टाळ�ा जाई�.

l ��ाने वापर�ाची भांडी ��तो िड�ोजेब� (वापरा आिण फेका) वापरावी. 

नस�्यास  वापर�े�ी भांडी साबण िकंवा सॅिनटायझरचा वापर क�न �� 

करावीत आिण ते �� करत असताना हात मोजेचा वापर करावा व �ानंतर हात 

�� साबणाने धुवावेत.

l ��ाने वापर�े�े कपडे,चादरी, टॉवे�्स एकि�त धु�ासाठी घरगुती साबणां�ा 

पा�ाम�े 60 ते 90 िड�ी सेि�्सअस वर िभजत ठेवा िकंवा म�ीनचा वापर क�न 

�ांना धुवा आिण �व��थत कडक उ�ात वाळवा.

l ��ाची खो�ी, �ानगृह आिण ��तागृह िदवसातून िकमान एकदा �� करावे. 

�ाचे िनज�तुकीकरण करावे. ��तेसाठी साधा घरगुती साबण िकंवा 1% सोिडयम 

�ोराइड सो�्यु�नने �� करावे.

l �� डॉ�रांनी िद�े�ी औषधे िनयिमत घेत अस�्याची आिण सूचनांचे पा�न करत 

अस�्याची  खा�ी क�न �ावी.

l काळजीवाहकाने िकंवा सव� जवळ�ा सेवक/सेिवकांनी दररोज �ां�ा �रीरा�ा 

तापमानाची नोदं �ावी. �ांनी �तः �ा आरो�ाकडे �� ठेवणे गरजेचे आहे. ताप, 

खोक�ा, �वासो�वासाची कोणतीही ��णे आढळ�्यास ��रत सरकारी 

दवाखा�ा�ी संपक�  साधावा.

l ��ा�ा गृहिव�गीकरण के�्या�ा पिह�्या िदवसापासून ते �� बरा होईपय�त 

कोणीही घराती� सद� बाहेर पडणार नाही, याची कृपया खा�ी क�न �ा. तु�ी 

तुम�ा नातेवाईकांना, िम�ांना, �ेजा�यांना दैनंिदन आव�यक व�ू बाहे�न आणून 

दे�ासाठी िवनंती क� �कता. कृपया �ांना व�ू तुम�ा दारातच ठेव�ाची 

िवनंती करा �णजे तु�ी थेट संपक�  टाळू �का�. तु�ी या व�ंु ऑन�ाईन मागवु 

�कता आिण होम िडि��रीची िवनंती सु�ा क� �कता.

आम आदमी पाट�
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�� अस�्यास घरीच एक 

ऑि�मीटर आणून ठेवावा 

जेणेक�न आप�्या�ा दर दोन 

तासा�ा �कंवा �� �ावेळ� 

ऑि�जन पातळ� तपासता 

येई�. जर तुमची ऑ�ीजन 

पातळ�  95 ट���ा खा�ी 

गे�ी असे� तर ताबडतोब 

आप�्या डॉ�र��ी संपक�  

साधावा.

�तः ची काळजी क�ी �ावी

l दररोज सकाळी आिण सं�ाकाळी िकंवा कधीही ताप जाणव�ा तर 

�गेचच आरो� तपासणी क�न �ावी.

l थमा�मीटरने रोज �रीराचे तापमान तपासा. ही तपासणी कर�ापूव� 

काळजीवाहकाने कोण�ाही ��ा�ा संपका�त येऊ नये. तसेच तपासणी 

कर�ापूव� आिण नंतर मा� घा�ावा आिण हात साबणाणे �� 

धुवावेत.

l नाडी तपास�ासाठी आप�ा एका हाता�ा अंग�ा शेजारील बोट व 

मधले बोट दुसया� हात�ा मनगटावर अंग�ा�ा खाली  ठेवावे आिण 

घ�ाळ घ�ाळा �ा मदतीने एका �ाम�े िमिनटांम�े  िकती ठोके 

जाणवतात हे मोजावे  िकंवा 30 सेकंदांम�े िकती ठोके जाणवतात हे 

मोजावेत व �ा�ा दु�ट आपले नाडीचे ठोके आहेत असे गृहीत धरावे

आम आदमी पाट�
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्वै�कीय स��ा के�ा �ावा? 
तुम�ा �रीराचे तापमान 100 िड�ी एफ पे�ा जा� असे� िकंवा तुम�ा नाडी�ा 

ठोकयांचा दर िमिनटा�ा �ंभर ठोकेपे�ा जा� असे� िकंवा तुमची ऑ�ीजन 

पातळी 95 ट��ांपे�ा कमी असे� तर आप�्या ��वािहके�ा ��वािहका 

सेवां�ी परत संपक�  साध�ास सांगावे.

खा�ी�पैकी covid-19 ची कोणतीही ��णे आढळून आ�्यास आपणास सूचना 

िमळते ते की ��ा�ा  ��रत वै�कीय उपचारांची गरज आहे.

Ø  �ास घे�ात अडचण

Ø छातीत सतत वेदना/ दबाव जाणवणे.

Ø वैचा�रक गोधंळ िकंवा सतक� तेचा आभाव

Ø ओठ, चेहरा िनळसर रंगाचा होणे.

Ø  ऑ��जन पातळी खा�ावणे. 

Ø  अडखळत बो�णे/ झटके येणे.

Ø चेह�यावर िकंवा अ��पणा िकंवा �रीरात बिधरता जाणवणे.

Ø जर ��ां�ा ल�णांम�े  वाढ झा�ास  ��रत रा� ��वािहका सेवेस  

संपक�  साधावा. 

काही आप�ा�ीन 

्प�र��थती आ�यास 

रा�ा�ा ��वािहका 

सेवे�ी ��रत संपक�  

साधावा.

आम आदमी पाट�
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�ारी�रक अंतर राखावे,  

मानिसक नाही

वरती सांिगत�्या�माणे कुटंुबाती� इतर सद�ांपासून �ारी�रक अंतर 

कायम ठेवा. तुम�ा �रीराचे तापमान िनयिमतपणे �तः �न तपासा. िव�ेषतः  

�रीरा�ा तापमान आिण ऑ��जन�ा पातळी वरती �� ठेवा व �ाम�े 

वाढ िकंवा घट झा�्यास  इतर ��णे आढळ�्यास संपक�  साधा.

 ��ात �ा कोरोना ��ांपासून �ारी�रक अंतर ठेवायचे आहे मानिसक 

नाही.

तुमचे आवडते टी�ी काय��म िकंवा िच�पट, िसरीज बघा, पु�क वाचा, 

�ुिझक ऐका, पुरेसा आराम आिण झोप �ा.

 फोन, ��िडओकॉ� �ारे कुटंुबाती� सद�, नातेवाईक आिण िम�ां�ी 

संपका�त राहावे.

आम आदमी पाट�
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यो� �ारी�रक अंतर राखा.

घरातच थांबा

तुम�ा नाका-तोडंा�ा व चेह�या�ा 

वारंवार ��� करणे टाळा

सग�ा जागा िनज�तुकीकरण करा

 वापरा आिण फेका या त�ाचे हात मोजे 

वापरा आिण हात सतत िनज�तुक करा.

 वैय��क व�ू इतरांना वापरास देणे टाळा.

जर तु�ी आजारी अस�्यास कुटंुबाती� 

इतर सद�ांपासून �ारी�रक अंतर राखत एकाच खो�ीत थांबा.

आम आदमी पाट�



कोिवडचे िनदान झा�्यास घाब�न जा�ाची अिजबात 

आव�कता नाही. जगभराती� बरेचसे  �� सुख�प बरे 

झा�े आहेत. तु�ी �वकरात �वकर बरे हो�ासाठी 

कोिवड िनयमांचे आिण माग�द��क सूचनांचे काटेकोरपणे 

पा�न करा. तु�ीही �वकरच बरे �ा�. या आ�ाना�क 

काळात, आप�्या उ�म आरो�ासाठी व �वकर बरे 

हो�ासाठी मी ई�राकडे �ाथ�ना करतो.

- अरिवंद केजरीवा� 

मु�मं�ी -िद�ी
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