
को वड१९ या काळात बाहेर 
जाणे आ ण घर  परत येणे 

को वड-१९  या साथीमुळे लावले या लॉकडाउन या काळात 
आप याला सांग यात आले आहे क  अ याव यक गो ट ंसाठ च 
बाहेर पडावे. घराबाहेर या व त ूआ ण माणसांचा  पश श य 
तवेढा कमी करणे ह  अ यंत मह वाची गो ट आहे. घराबाहेर या 
य तींशी संपक कमी क न तु ह  रोगाचा  सार कमी क  शकता. 
पण हे ते हाच यश वी होईल जे हा तु ह  वैयि तक  व छतकेड े
सु धा ल   याल. जे हा तु ह  अ न व औषधे अशा 
अ याव यक गो ट   यायला बाहेर जाता, ते हा इतर 
य तींबरोबर तमुचा संपक होतो आ ण  याच प रसरात 
तु हाला वावरावे लागत.े  हणून, तु ह  बाहेर जा या या आधी, 
बाहेर असताना, व बाहे न आ यावर, काय करणे व काय न 
करणे यो य आहे, हे जाणणे मह वाचे आहे. घराबाहेर पडताना 
काय सावध गर  बाळगायला हवी, हे इथे आ ह  सुचवत आहोत.

घराबाहेर आपण कधी पडू शकतो?

अ याव यक गो ट ंसाठ च बाहेर पडावे. जी कामे करायची आहेत 
यांची याद  बनवून घराबाहेर पडावे  हणजे एकाच फेर त सव कामे
पूण होतील. जर श य असेल तर एकाच  य तीला नेहमी सव 
बाहेरची कामे कर यासाठ  पाठवावे. ती  य ती आजार  नसावी. 
ये ठ नाग रकांनी श यतो बाहेर जाऊ नये.

तु ह  कमी फे या का करायला ह यात?

कोरोनाचा  वषाणू घर  आण याची श यता कमी कर यासाठ  
घराबाहेर या फे या कमी करायला ह या. या यामुळे, जर तमु या घर  
कोण या  य तीला कोरोनासंसग झाला असेल (जर  ह  त ेल णे 
दाखवत नसतील), तर तमु या घरातनू बाहेर रोगाचा  सार हो याची श यता कमी होईल.

आपण घराबाहेर असताना  वतःचे व इतरांचे संर ण कसे करावे?

मा क वापरा,  कंवा चेहरा नीट झाकला जाईल आ ण सुटणार नाह  अशा प धतीनं कापड बांधा. 
आपण अ धक सुर ेसाठ  शाल  कंवा दपु टा असे कापड  गुंडाळू शकता. इतरांचा  पश टाळा, आ ण 
लोकांपासून १-२ मीटर अंतर  ठेवा. आपण व इतर  य ती यांना संसग झालेला आहे (ल णे 
नसतानाह ), असे गहृ त ध न वावरावे.

आपण बाहेर असताना इतरांशी  पश टाळा.  वतः या चेह याला आ ण मा कला  पश क  नका. 

भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला  तसाद



थूंकू नका. जर आप याला इतर व तूंना हात लावावे लाग याची 
काळजी असेल, तर आपण सॅ नटायजर ठेवू शकता.

घर  परत यावर  वतःची व घर यांची काळजी कशी  यावी?

दरवाजा या बाहेरच तमुचे चपला/जोड ेकाढा. बाहेर वापरलेल े 
पाद ाणे  कंवा ि लपस साबणाने धुत या शवाय घरात वाप  
नका. घरा या  कंवा गाडी या चा या एका ठरवले या  ठकाणी 
ठेवा, आ ण बाहेर जायचं नसेल तर  यांना हाताळणे टाळा. चेहरा/
अंग झाक यासाठ  वापरलेले कापड आ ण पु हा वापर यासाठ  
घातलेले मा क काढून साबणा या पा यात  भजवून ठेवा. हात 
धु याआधी तमु या चा या व इतर वैयि तक व त ूधु यासाठ  
साबणा या पा याची बादल  दरवा याजवळ ठेवा. बाहेर नेलेला 
फोन र बगं अ कोहोल (७०% आयसो ोपील अ कोहोल पा यात 
मसळून) ने मऊ कप याने साफ क  शकता.

मा क, पाद ाणे, चेह याला बांधलेले कापड, इ याद  साफ 
कर यासाठ  दरवा याजवळ (बाहेर  कंवा आत) एक जागा 
नि चत क  शकता. बाहे न आणलेले सामान ठेव यासाठ  व त े
साबणा या कप याने साफ कर यासाठ सु धा ह  जागा वाप  
शकता. घरातील  ये ठ नाग रकांना व आजार   य तींना या 
जागेत नेहमी ये यास मनाई करावे.

बाहे न आणले या सामानाचे काय करावे?

बाहे न आणले या व तूंवर  वषाणू अस याची श यता 
अस यामुळे घरातील  य तींनी  या साफ कर यापूव   याला 
पश क  नये. दाराजवळ  या साफ कर यासाठ  एक जागा 
नि चत करा. 

भा या आ ण फळे साठव यापूव  पा याने  व छ धुवावीत. नवीन 
कपड ेआणले असतील तर वापर यापूव  साबणाने धुऊन  यावे.

कागद आ ण काडबोड अशा व तूंवर कोरोना वषाणू कमी वेळ 
टकतो. पण तर सु धा  येक पा कटाला साबण  कंवा  ल च 
म ये बुडवले या कप याने पुसून  यावे. पा कटात या व त ूथेट 
साठव या या ड यात भरा यात.  रकामी पा कटे नेहमी माणे 
कच या या ड यात टाकावी. पु तके, मा सके, इले ॉ नक व त ू
अशा गो ट  तु ह  सॅ नटायजर  कंवा र बगं अ कोहोल (>६०% 
आइसो ोपैल अ कोहोल) याने पुसू शकता. वतमानप  काह  तास 
तसेच ठेवून  दले (हात न लावता) तर  यावर ल  वषाणूंचा नाश 
होतो.

हे सव के यानंतर साबण व पा याने हात धु याचे ल ात ठेवा!



वैयि तक  व छता:

हात धुत या शवाय कोणाला  कंवा कुठ या व तलूा  पश क  
नका. बाहे न आ यावर लवकरात लवकर साबणाने आंघोळ करा. 
नदान शर राचे बा य भाग आ ण पाय साबणाने धुवा. तु ह  
बाहेर घातलेले कपड ेपरत वापर यापूव  साबणाने  व छ घासून 
धुवा. जर तु हाला सारखे बाहेर जाणे आव यकच असेल आ ण 
सारखे कपड ेधुणे श य नसेल तर तु ह  ओवरकोट सारखे 
संर क कपड ेवाप  शकता जे तु ह  दरवा याजवळ काढून ठेवू 
शकता आ ण पु हा वाप  शकता. परंत ुतमुचा मा क  येक 
वेळी धुणे आव यक आहे.

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  चुका राहून गे या अस या तर आ हाला इथे कळवावे: 
indscicov@gmail.com. ध यवाद.


