
करोनाकाळात हात �व� का
आ�ण कसे ठेवावेत?

करोना �वषाणूसकट सव� �वषाणंूबाबत एक चांगली गो� अशी आहे, क�
सजीवा�या शरीराबाहेर �यांची वाढ आ�ण �जनन होऊ शकत नाही.
�यामुळे �वषाणंूना आप�या शरीरात घुसू �दलं नाही, तर �यांचा संसग�
आ�ण �यामुळे होणारे आजारही होणार नाहीत. करोना �वषाणू�या रचनेत
बाहेरचा एक थर असा असतो जो साबणामुळे सहज मोडून पडतो, आ�ण
असं झालं क� करोना �वषाणू न� होतो. �यामुळे करोना �वषाणूचा संसग�
होऊ �ायचा नसेल, तर सवा�त चांगला उपाय �हणजे सतत आ�ण
आठवणीनं आपले हात साबणानं नीट धुवत राहणं. �ा�या जोडीला
इतरही काही प�रणामकारक प�ती आहेत. कुठ�या प�र��तीत हात
�व� करायची कुठली प�त यो�य आ�ण सोयीची हे आपण बघू या.
�वषाणू �हणजे काय?
�वषाणू इतर सजीवांपे�ा वेगळे असतात ते असे: कुठ�या तरी यो�य सजीवा�या शरीरात आ�ण �तथेही यो�य �कार�या
पेश��या आत गे�या�शवाय �वषाणंूना आप�या �ती -- �हणजेच आप�यासारखे आणखी �वषाणू -- बनवता येत
नाहीत. �हणजेच आपलं �जनन करता येत नाही. हातावर, शरीरावर आले�या पण बाहेर असले�या �वषाणंूना सु�ा
आप�या आपण हालचाल �क�वा �जनन करता येत नाही.
�वषाणू आप�या शरीरात कसे जातात?
करोना �वषाणू �ज�यावर आहे अशा कुठ�याही व�तूला �क�वा पृ�भागाला
आपला हात लागला, क� �वषाणू आप�या हातावर येतो. आपला हात �जथे
लागतो, �तथे पसरतो. आपले हात आप�या चेहरा-नाक-कान-त�ड-डोळे यांना
अजाणतेपणी लावत असतो. करोना �वषाणू आप�या �ासन�लकेत जा�याचा
मु�य र�ता �हणजे आपलं नाक आ�ण त�ड. �हणून चेहरा-नाक-कान-त�ड-डोळे
यांना हात लावणं आपण जाणीवपूव�क टाळलं पा�हजे.
करोना �वषाणूचा नायनाट कसा करावा?
साबणानं हात धुणं सवा�त चांगलं. ६०% अ�कोहोल असले�या �ावणानंही हात �व� करता येतात. करोना �वषाणूभोवती
असले�या तेलासार�या आवरणाची साबण आ�ण अ�कोहोलमुळे मोडतोड होते आ�ण �वषाणू न� होतो. साबणाची
वडीही �ततक�च उपयोगी आहे, आ�ण एकच वडी अनेक जणांनी वापरली तरी चालतं, कारण साबणावर करोना �वषाणू
�टकू शकत नाही.
 
तरीही अ�कोहोलपे�ा साबण बरा
साबणानं हात जा�त चांगले �व� होतात. थो�ाशा
साबणाचा फेसही पूण� हातभर पुरतो, साबणामुळे हाताला
लागलेली इतरही घाण �नघून जाते, आ�ण घास�यामुळे
�वषाणू मोडायलाही मदत होते. अलकोहोलवा�या �ावणानं
इतर घाण �नघत नाही.



हात के�हा के�हा धुवावेत?
�वयंपाका�या आधी आ�ण नंतर
खा�या-�प�या-जेव�यापूव�
आजारी माणसाची शु�ूषा कर�याआधी आ�ण नंतर
संडास-मोरी वापर�यापूव� आ�ण नंतर
जखमेला मलमप�� कर�याआधी आ�ण नंतर
�श�क�यानंतर, खोक�यानंतर, नाक �श�कार�यानंतर
पाळ�व �ाणी आ�ण �याचं अ� यांना �श� के�यावर, �क�वा �यांची �व�ा इ. 

घरात�या �क�वा बाहेर�या कच�याला हात लाव�यावर
इतरांचे हात �जथे लागतात, अशा व�तू �क�वा पृ�भाग यांना हात लाव�यावर; उदा., दारा�या क�ा, हॅ�ड�स, घंटेचं
बटण, बाहे�न आलेलं सामान, �ल�टची दारं, हँड�स, बटणं, इ.
हात कुठ�याही कारणामुळे अ�व� झाले असतील ते�हा

     काढ�यावर

सॅ�नटायझर के�हा वापरावा?
जे�हा साबण आ�ण पाणी उपल� नसेल ते�हा. सॅ�नटायझरमधे �कमान ६०% अ�कोहोल असावं, पण १००% नसावं.
हात अ�व� असले, तर सॅ�नटायझर वाप� नये.

हात �व� कसे करावेत?
नळाला आधी साबण लावावा नळावरचे �वषाणू घालव�यासाठ�. मग हात ओले क�न मनगटापय�त साबण लावून
�कमान २० सेकंद घासून फेस करावा. बोटां�या मधून, नखां�या बाजंूनी, कातडीला �जथे �जथे सुरकु�या पडतात �तथे
�तथे साबण लावून घास�याची खबरदारी �यावी. मग पा�यानं साबण धुवून टाकावा. ओले हात हवेतच वाळू �ावेत,
�क�वा �व� फडकं / नॅप�कननं पुसून कोरडे  करावेत. फडकं �क�वा नॅप�कननं पुस�यास �वषाणूचे मोडतोड झालेले
कण हाताव�न �नघून जायला अ�धक मदत होते. पाणी उपल� नसलं तर दो�ही हातांना मनगटापय�त सॅ�नटायझर
फासून, हात एकमेकांवर सव� �कारे घासून वाळू �ावेत. याला सुमारे ३० सेकंद लागतात.पाणी गार, कोमट, �क�वा गरम
आहे का यामुळे फार फरक पडत नाही. साबण नीट लावून हात एकमेकांवर नीट घासणं मह�वाचं आहे. सुरकु�यांमधून
साबण सगळ�कडे पसरावा, हाताला �चकटलेली घाण, तेलकट थर आ�ण �वषाणूचे कण �नघून यावेत, यासाठ� थोडा
जोर लावून घासणं गरजेचं आहे. घरातली फरशी, बे�सन, �स�क, मोरी, संडास यांची �व�ता करताना जसं नुसता
टॉयलेट �लीनर टाकून काम होत नाही, घासावं लागतं, तसंच हे पण समजावं.

पाणी नसलं �क�वा ��काळ असला तर काय करावं?
नळाचं वाहतं पाणी �जथे पुरेसं उपल� नसतं अशा �ठकाणी पु�कळदा मगानं / पे�यानं �प�पातून �क�वा बादलीतून पाणी
काढून �यावं लागतं. यातला धोका असा, क� मग / पेला, �प�प / बदली, आ�ण पाणी यांना थेट �श� झा�यामुळे एकाचा
संसग� �स�याकडे जाऊ शकतो. हे टाळ�यासाठ� �टपीटॅप हे उपकरण लोकांनी एक� येऊन सामा�जक / सामा�यक
पातळ�वर तयार क�न घेऊन वापरावं. ते तयार कस करायचं या�या तपशीलवार सूचना खाली �दले�या संकेत�ळावर
�मळतील. या उपकरणातून पा�याची बारीक धार �मळते. �यामुळे एकापासून  
 
 
 

संसग� �स�याला जायची श�यता कमी होते. पण तरीही या�याभोवती गद� आ�ण
क�डाळं करणं टाळावं.



हाताची �वचा कोरडी पडली तर काय करावं?
 
 

साबण आ�ण वाहतं पाणी (२० सेकंद)
सामा�यक �टपीटॅप
 हँड सॅ�नटायझर (३० सेकंद)
 एका बे�सन/बादलीत�या साबण पा�यात २० सेकंद हात चोळून
�स�या बे�सन / बादलीत�या सा�या पा�यात खळबळून धुणं आ�ण
पुसून कोरडे करणं
 हलकं साबण पाणी वाप�न मग राख �क�वा वाळू हाताला चोळणं

 
1.
2.
3.
4.

5.

साफ कर�यापूव� साफ कर�यानंतर

पु�हा पु�हा धुत�यानं हाताची कातडी कोरडी पडू शकते. ते टाळ�यासाठ� हात धुत�यावर तेल
�क�वा मॉइ�रायझर लावावा. �वचारोग �क�वा मुळातच कोरडी �वचा असली तर सौ�य साबण,
साबण�वर�हत मल�नमू�लक, �क�वा मॉइ�रायझर असलेला हँड सॅ�नटायझर वापरावा.

हात धु�या�या प�ती, उ�म ते �नकृ�

वै�ा�नक अचूकतेसाठ� ��येक �य�न केला आहे; कृपया काही चुक�चे आढळ�यास कृपया
आम�या आणा: indscicov@gmail.com


