
आप या भोवताल या व तू आ ण 
पृ ठभाग कसे  व छ ठेवावेत?

कोण याह  रोगाचा  सार रोख यासाठ  वैयि तक  व छतबेरोबर 
प रसरा या  व छतकेडहे   वशषे ल   दले पा हजे, आ ण 
को वड-१९ याला अपवाद नाह . कोरोनाचे  वषाण ूवेगवेग या 
कार या पृ ठभागांवर वेगवेग या कालावधींसाठ  संसगकार  राहू 
शकतात.  हणनू या पृ ठभागां वारे  वषाणचूा  सार कमी 
हो यासाठ  सावध गर  बाळगणे आव यक आहे. या पृ ठभागांची 
साफसफाई कशी करावी,  कती वेळा करावी आ ण  वषाण ून ट 
कर यासाठ  कोण या जंतनुाशकांचा वापर करावा, असे बरेच 
न आप याला पडले असतील. तर पाहूया या  नांची उ रे. 

वापरा या जागा आ ण पृ ठभाग आपण  व छ का करावेत?
जे हा आपण  वषाण ूअसणा या पृ ठभागास  पश करतोा ते हा  वषाण ूआप या हातावर येऊ 
शकतात आ ण तचे हात जर तु ह  आप या नाकाला  कंवा त डाला लावले तर तु हाला आपोआप 
संसग होऊ शकतो. हे रोख यासाठ  सतत वापरातील व तूचंे पृ ठभाग  नय मतपणे साफ करणे 
गरजेचे आहे;  वशषेतः अशा व त ू या सामा यक  ठकाणी वापर या जातात. श य अस यास 
कोण याह  पृ ठभागास  पश करणे टाळावे आ ण  वशषेतः चेह यास  पश न कर याचा  य न 
करावा. आपले हात साबणाने व पा याने  नय मतपणे धुवावेत!

वषाण ूवेगवेग या पृ ठभागांवर वेगवेग या कालावधीसाठ  राहू 
शकतात 
कोणतहे   वषाण ूसजीव पेशीं या बाहेर  जनन क  शकत नाह त. 
पेशीं या बाहेर वेगवेगळे  वषाण ूवेगवेग या काळापयत  टकू 
शकतात. इतर  वषाणूं या तलुनेत सास-को ह -२  वषाण ूआ ण 
याचा सवात जवळचा शजेार  सास-को ह -१ हे कमी कालावधीत 
नसै गकर या न ट होतात. तर ह , संशाधनातनू हे समजले आहे क  
कागद  आ ण पु यासार या सि छ  पृ ठभागां या तलुनेत 
लाि टक आ ण  टेनलेस  ट लसार या कठ ण पृ ठभागांवर 
कोरोनाचे  वषाण ूजा त काळ  टकतात.

एखाद  व त ू"साफ" करणे आ ण " नजतकु" करणे यात काय फरक आहे?
साफ करणे  हणजे धूळ आ ण घाण काढून टाकणे. याम ये  भतंी  कंवा कोपरे झटक यापासून त े
काउंटर  कंवा भांडी पुस यापयत सव गो ट  येतात.



साबण हा  डटजट नावा या रसायनां या गटातील एक  कार आहे. भांडी आ ण कपड ेधु यासाठ  
वापरले जाणारे साबण  कंवा पावडस हे सु धा  डटजटचेच  कार आहेत.  डटजटम ये स य रसायनांचे 
दोन भाग असतात- पा याशी जमवून घेणारा भाग आ ण पा याशी जमवून न घेणारा  कंवा तलेकट 
भाग. यातला पा याशी जमवून न घेणारा भाग हा तलेकट पदाथाना  चकटतो आ ण पा याशी जमवून 
घेणारा भाग पा याला  चकटतो.  हणनू  डटजटने सफाई करताना  डटजटबरोबर तलेकटपणाह   नघनू 
जातो.

नजतकु करण  हणजे बॅ टे रया आ ण  वषाण ूयांसार या जंतूचंा नाश.  णालये आ ण इतर 
सामा यक जागा िजथे रोग पसर याचे  माण जा त असत,े अशा  ठकाणी  नजतकु करण मह वाचे. 
सामा य जंतनुाशकांम ये घरगुती  ल च, आयसो ोपाईल अ कोहोल आ ण हाय ोजन पेरॉ साईड यांचा 
समावेश होतो.

कोरोना  वषाण ून ट कर यासाठ  सफाई करावी क   नजतकु करण करावे?
डटजट माणेच करोना  वषाणू या बाहेर या थरात पण पा याशी जमवून घेणारे आ ण जमवून न घेणारे 
रेण ूअसतात .  डटजटचे रेण ू वषाणू या बाहेर या थरा या संपकात आले क   याची रचना बदलतात 
आ ण तो थर न ट करतात. यामुळे  वषाणहू  न ट होतो.

कोरोना वषाणचूा नाश कर याचा सवात  भावी माग  हणजे  डटजट (साबण) आ ण पाणी. कोण याह  
व तचूा पृ ठभाग  डटजट आ ण पा याने घासून  व छ के यास  या पृ ठभागावर ल कोरोना  वषाण ू
न ट होतो, आ ण धु यामुळे उव रत  वषाणचूे कण काढून टाकले जातात.  हणजेच साबणाने पृ ठभाग 
साफ करताना तो  नजतकुह  होतो!

जंतनुाशके सामा यत:  व छ  हणजे तलेकट  कंवा घाण नसले या पृ ठभागांवर वापरल  जातात. 
यांचं मु य काम हे पृ ठभाग  व छ कर याचं नाह . सावज नक संडास-बाथ मसार या सामा यक 
ठकाणी इतरह  जंतनुाशकांचा वापर करणे गरजेचे असत.े कारण  यां यामुळे रोग पसरवणारे इतर 
जंतहू  न ट होतात. काह  जंतनुाशके, उदा. घरगुती  ल च, आयसो ोपाईल अ कोहोल आ ण  हाय ोजन 
पेरॉ साइड हे कोरोना वषाण ू भावीपणे न ट क  शकतात , पण इतर जंतनुाशके करोना वषाणसूाठ  
कतपत  भावी आहेत हे अजूनपयत कळलेलं नाह .

कोणकोण या जागा  व छ आ ण  नजतकु करा यात?
सव थम घरात या आ ण घराबाहेर या  नय मतपणे वापर या जाणा या 
सामा यक जागा आ ण  पश केले जाणारे पृ ठभाग यांची याद  करा. 

घरातील उदाहरणे:
•दारा- खड यांची हँड स आ ण क या
•दरवाजाची बेल, लाइट, आ ण पंखा यांची ि वचसे
• वयंपाकघराचा क टा, नळ आ ण  टो ह
•बाथ म आ ण शौचालय (नळ, बे सन,  लश हँड स, शौचालया या जागा, कपड ेअडकव याच े
दांड ेआ ण हू स, दाराची हँड स व क या)

•टेबल, सोफा,  रमोट कं ोल
•टे लफोन (मोबाईल आ ण लँडलाईन), लॅपटॉप, टॅ लेट, कॉ पुटर (क बोड, माऊस, मॉ नटर)

घराबाहेर ल सावज नक जागा:
•रे लगं, दरवाजाची हँड स आ ण क या 
•सावज नक हातपंप आ ण नळ
•सावज नक बाथ म (नळ, कपड ेअडकव याच ेदांड ेआ ण हू स, दाराची हँड स व क या, 
लाइट ि वच)

•सावज नक शौचालय ( लश हँड स, नळ, बे सन, टॉयलेट सीट आ ण क हर, दाराची हँड स 
व क या,  द याच ेि वच)



कोरोना वषाण ून ट कर यासाठ  कोणती जंतनुाशके  भावी 
आहेत?
कोरोना वषाण ून ट कर यासाठ  सवात  भावी रसायन  हणजे 
डटजट: याम ये घरगुती साबण -- आघंोळीचा, कपड ेधु याचा 
आ ण भां यांचा -- यांचा समावेश होतो.

इतर जंतनुाशके, उदा.  ल च, आयसो ोपाईल अ कोहोल  कंवा 
हाय ोजन पेरॉ साइड असलेल  उ पादने देखील कोरोना वषाणूवंर 
भावी अस याचे दाखवले गेले आहे. पण ह  सोडून  इतर 
जंतनुाशकां या  भावीपणाब दल स या काह  मा हती उपल ध 
नाह . सामा यत: जंतनुाशक लाव यानतंर  वषाण ून ट 
हो यासाठ  त ेपृ ठभागावर पुरेसा वेळ राहू  यावे. जंतनुाशके 
लाव यावर पृ ठभाग कोरडा होऊन  याचा वास जाईपयत 
घरातील इतरांना,  वशषेतः लहान मुलांना आ ण पाळीव  ा यांना 
दरू ठेवावे.

घरगुती  ल च (१%  ावण)  कंवा पावडर  नजतकु करणासाठ  
वापरले जाऊ शकतात. जा त ती तचेे  ल च हे  वचेसाठ  
हा नकारक असत,े  हणनू  वचेचा थेट संपक टाळावा.  ल चमुळे 
काह  धातू या व त ूगंजू शकतात,  हणनू धातूचंे पृ ठभाग साफ 
करताना यो य ती काळजी घेतल  पा हजे.  ल च वापरताना जो 
लोर न वाय ूबाहेर पडतो  यामुळे डो यांची व  वचेची जळजळ 
होऊ शकत े--  वशषेतः लहान मुले आ ण अ ॅलिजक माणसांम ये 
--  यामुळे त ेवापरताना मोकळी हवा  फरत राह ल याची काळजी 
या.

इले ॉ नक व तूसंाठ  अ कोहोल वाइ स  कंवा कमीतकमी ७०% 
अ कोहोल असले या  ेचा वापर केला जाऊ शकतो. पूण 
पृ ठभागावर पसरेल असा  े करावा आ ण  याची वाफ होईपयत 
तसाच राहू  यावा.

नजतकु करण  कती वेळा करावे?
दवसातनू कमीतकमी एकदा  डटजट आ ण पाणी वाप न  सव व तूचंे पृ ठभाग  व छ आ ण 
नजतकु करावेत; जर बरेच जण एखाद  जागा/व त ूवापरात असतील तर  या व त ूजा त वेळा 
नजतकु करा यात. को वड-१९ अस याचा संशय असले या  येक  य तीने बाथ म आ ण 
शौचालयासार या जागा वापर यावर  या  व छ आ ण  नजतकु करायला ह यात.

वापरणा यां या सं येनसुार सावज नक वापरा या जागा; उदा. बे सन, शौचालये, पा याचे  ोत, 
पाय या आ ण बा कनी वारंवार  व छ आ ण  नजतकु के या पा हजेत. बाथ म आ ण शौचालयात 
साबणा य त र त जंतनुाशकांचा वापर इतर  कारचे जंत ून ट कर यासाठ  केला जाऊ शकतो. 



कोणकोण या  कारची जंतनुाशके आहेत, ती कुठे खरेद  करायची, 
आ ण कशी वापरायची?

बाजारात ब याच  कारची जंतनुाशके उपल ध आहेत. खरेद  करताना 
लेबल नीट वाचा आ ण  यातील स य घटक समजून  या. काह  
उ पादने साबणावर आधा रत असतात, आ ण ती कोरोना वषाण ून ट 
कर यात मदत करतात. इतर अ कोहोलवर आधा रत आहेत, परंत ु
अशा बयाच उ पादनांम ये कोरोना वषाण ून ट कर यासाठ  लागणारे 
कमान ७०% आयसो ोपाईल अ कोहोल नसत.े

ह  उ पादने कशी वापरावीत हे सांगणा या सूचना  यां याबरोबर 
द या जातात.  ल चमुळे काह  धातूचंे पृ ठभाग गंजू  शकतात. 
अ ॅ सड  कंवा अमो नयासार या इतर साफसफाई या उ पादनांम ये 
ल च  मसळला तर   वषार  वाफा तयार होतात.  ल च  वषार  आहे 
असे समजून हाताळा, आ ण  त या शी थेट संपक श यतो टाळा 
(श य अस यास पु हा वापर याजोगे रबराचे हातमोजे वापरा).

इथल  मा हती  व ान स ध, यथात य आ ण नेमक  असावी यासाठ  यथायो य आ ण यथाश य  य न 
केलेला आहे. तर ह  काह  चकुा राहून गे या अस या तर आ हाला इथे कळवावे: indscicov@gmail.com. 


