सवाची काळजी वाहणारी सीमा
िम लद प रचारक बनतो
भारतीय वै ािनकांचा कोिवड-१९ आ वानाला ितसाद
व े रत अनौपचा रक समूह

सीमाला ित या सास यांची काळजी वाटते आहे. यांना ताप चढला आहे आिण
प रवारातील सवाना धसका बसेल इतका खोकला यांना येतोय.
सीमाची मुलगी ध मा नुक याच खरे दी के ले या थमामीटरनं यांचं तापमान
िनयिमत तपासते आहे. िम लद खरं तर अशा वायफळ खचा या िवरोधात असे.
या या मते एखा ाची नाडी तपासताना कपाळावर हात ठे ऊन ताप बिघतला तरी
पुरे असतं. ध मा मा आ हानं हणाली होती, "अशा आणीबाणी या काळात
थमामीटरवर चार पैसे खच के ले तर कु ठे िबघडलं? थमामीटरवर ताप आहे क नाही
हे तर समजतच, पण याबरोबरच ताप नेमका कती आहे यावरही नजर ठे वता येते.
जे हा आपण डॉ टरांना भेटू, ते हा आप याला सांगता यायला हवं क कती काळात
कती ताप वाढला ते." ितचा धाकटा भाऊ अजय ित या या शारीची सतत म करी
करत होता. सीमाला मा आप या सोळा वषा या लेक चा अिभमानच वाटत होता
ती जबाबदारीनं आिण समजुतीनं वागत होती हणून.

सीमाला अनेक ठकाणी वाचून आिण ऐकू न इतकं कळलं होतं, क ित या सास यांना
यां या सवा याच आयु याला गोठवणा या " या कोरोना"ची लागण झाली असावी.
सीमा एक घरगुती कामगार हणून काम करते आिण िम लद एका कप ा या
दुकानात शपीकाम करतो. या दोघां या काटकसरी या संसारात हे दोघं, यांची
दोन मुलं, आिण िम लदचे हातारे आई-वडील एका छो ाशा घरात राहतात.
समोर र याकडे एक छोटी खोली, मधे एक यात या यात मोठी खोली, मागे
वयंपाकघर, आिण यामागे हाणी आिण काही अंतरावर संडास, अशा यांचं
लाबुळकं घर होतं. घरामागून कालवा वाहत असे. "वाहत असे" असं हणणं थोडं
धाडसाचं, कारण यातला पावसाळी वाह आपला क उरले या डब यांमधे आता
डासांची पैदास होत होती. पण सीमा या मते यांचं सुदव
ै असं, क यांना ित या
भावा या प रवारासारखं तीन इतर कु टुंबांसोबत एक संडास वाटू न वापरावा लागत
न हता.
काम नस यामुळे पैशाची आवक स या बंद झाली आहे. काटकसरीनं साठवलेला पैसा
संपत चालला आहे, आिण सहा पोटं भर याची जवाबदारी या दोघांवर आहे. आता
वृ सासरे आजारी पडले आहेत. यांना कोरोना झाला असेल तर यां या
औषधपा यावर कती पैसा जाईल कु णास ठाऊक. दवाखा यात अॅडिमट करावं
लागलं तर? सरकारी दवाखा यात पैसे लागत नाहीत, पण ितथे गे यावर काय
नवीन खच उपटतील ते ितथे जाणा यांनाच ठाऊक.

बरं , दवा या यात जायचं तरी कसं? रो याला यायला अँ युल स येते हणे. पण
आप यासार या ग रबांसाठी कोण अँ युल स पाठवेल? िवचारांनी सीमाचं डोकं
भणभणलं. ती या कु टुंबासाठी घरकाम करत होती, या घरात एक हातारी आहे.
ित यासाठी न च येईल अँ युल स. बरं , आप या सास यांना नेलं जरी
दवाखा यात, तरी बस- र ा बंद असताना रोज डबा घेऊन जायचं कसं
दवाखा यात? सरकारवाले यांना जेवू-खाऊ घालतील का नीट? ितनं दवाखा यात
आजवर जे पािहलं आहे, याव न तरी ितला असं काही होईल यावर िव ास ठे वणं
कठीण जात आहे. नशीब सासूबाई आजारी पड या नाहीत. नाहीतर येक गो ीत
बारीकबारीक चुका काढणा या या, दवाखा यात या अ ाला हात पण लावला
नसता यांनी!
सीमानं हे सगळे िवचार झटकले. ित या सास यांना कोरोना असेलही, पण आ ा
तरी ते बरे वाटतायत. खोकला आिण ताप तर यांना वषभर कधीही येतो. तापही
१०० या थोडासाच वरती आहे. ितनं डॉ. माने मॅडमचा फोन नंबर जपून ठे वलाय.
ितने यांना परत फोन लावून आजची प रि थती सांिगतली, यांनीही शांतपणे ऐकू न
घेतलं.
यांनी सांिगतलं क सीमा या सासरे बुवांची कोिवड-१९ अथात् कोरोना
िवषाणूसाठी चाचणी क न यावी लागेल.

मा सवच दवाखा यांवर स या तपास यांचा खूप ताण आहे, आ ा लगेच
दवाखा यात ने याची गरज नाही, एखाद दवस आणखी थांबून पाहावं, असं डॉ.
माने हणा या. यांनी दोन तातडी या गो ी सांिगत या: एक, सासरे बुवांना
कोणाकडू न आजाराची लागण झाली असावी हे शोधून ते डॉ टरांना कळवावं, आिण
दोन, सासरे बुवांना घर या घरीच आयसोलेशनमधे हणजे वेगळं ठे वावं.
सीमाला आयसोलेशन हणजे काय हे समजायला थोडा वेळ लागला. पण नेमकं काय
ते कळ यावर ती लगेच ध माशी बोलली. ध मानं लगेच एका कागदावर सव सूचना
िल न काढ या. या सूचना सवाकडू न पाळ या जा ात यासाठी सीमानं सासूबाईना
पण सामील क न घेतलं. यांना तरी तपिशलात कती कळलं कु णास ठाऊक. मा
लहानपणी बिघतले या देवी या रोगा या साथीची आठवण यांना होती. यामुळे
यादेखील डॉ टरांनी जे करायला सांिगतलं होतं यात मनापासून सहभागी झा या.
िम लदवर या या विडलांचा एकमेव प रचारक (काळजी घेणारा) हणून
जबाबदारी दे यात आली. फ तोच यां याजवळ जाऊ शकतो. ध माचे के स तेल
लावून वचरणं, सासूबा ना औषधं देणं, आिण सवाचा वयंपाक करणं ही आिण
अशी बरीच कामं सीमाकडे आहेत. यांमुळे ती घरात या सवा याच संपकात येते,
पश टाळता येत नाही. यामुळं ती सासरे बुवांची प रचारक होऊ शकत नाही. परत
िम लद आप या विडलांसाठी इतकं तर क च शकतोच क .

सीमा आिण ध मा यांनी िम लद आिण या या विडलां या कु रकु रीकडे दुल क न
आप या छो ाशा घराचा कायापालट के ला, तो असा.
१. आजोबांना पुढ या छो ा खोलीत हालवलं. ही खोली िम लद आिण मुलगा
अजयची होती, पण स या यां याकडे पयाय नाही. ती खोली आिण िजथे िजथे हात
लागू शकतो ते पृ भाग सतत पुसून व छ करता यावेत, हणून एक साबण, फडकं
आिण पा याची बादली ितथं ठे वली. सतत व छता राखणं ही िम लदची
जबाबदारी. िखडक कवा दरवाजा उघडताना फ कोपर वापर याची तंबी
आजोबांना दे यात आली आहे. यांनी हात लावलेली येक गो िम लद साफ क न
ठे वतो.
२. आजोबा सतत या एकाच खोलीत राहतात, फ लघवी-संडास पुरतेच बाहेर
येऊ लागले. ध माऐवजी िम लद आता आजोबांचं िनयिमत तापमान घेतो. या वेळी
सव जण या यापासून अंतर ठे वतात. अजयनं फरशीवर आजोबांची जायची यायची
वाट आिण ते हा सवानी कु ठं कु ठं थांबायचं यासाठी खडू नं रे घो ा आखून ठे व या
आहेत. सीमाला मािहत आहे क या रे घो ा फ पुढ या सकाळपयत टकतील
आिण यानंतर पुस या जातील. पण तोपयत या उपयोगी आहेत, आिण तोपयत
सगळे जण या ि लला सरावतील.
३. िम लदला आप या विडलांशी भीडभाड सोडू न संडासात जाऊन उरकू न येईपयत
यांचा हात कु ठं कु ठं लागतो हे िवचारावं लागलं. ते जाणून घेत यानंतर िम लद ते
सव पृ भाग आिण संडासदेखील व छ क न ठे वतो.
४. िम लद आप या विडलांना जेवण नेऊन देतो. जेवून झालं क ते आपलं ताट
िवसळू न सीमा या साबणाचं पाणी असले या भां ां या टबात सोडू न येतात.
िम लद यांनी पश के लेलं चमचे व था या वेग या धुवून ठे वतो.

५. घरी कोण याही पा यांना वेश नाही. शेजारची नीता आली होती मा ितला
दारातच थांबवून सीमानं अंतर ठे वून ित याशी बोलली.
कु टुंबात या इतरां याही जबाबदा या आहेत. घरात इतरही अनेक कामं आहेत:
१. वयंपाकघरा या बाहेर आणखी एक साबणा या पा यानं भरलेला हंडा ठे वला
गे या, जे वाप न गणेशनं घर पुसून यायचं आहे.
२. दवसातून दोनदा, ध मा बादलीभर पा यात थोडं डेटॉल आिण लीच घालून
फरशीसह टेबलखुच ही पुसून घेईल.
३. येकासाठी वेगळा टॉवेल आहे, जो उ हात सुकवला जातो. सीमा सासरे बुवांचे
सव कपडे वेगळे धुतले जातील हे बघते.
४. ध माने सवासाठी कापडाला घ ा घालून मा क तयार के ले आहेत. आजोबांशी
बोलताना आिण ते येता-जाताना सवानी वापरायचे आहेत.
सीमानं िनः ास सोडला. काळ कठीण आहे, मा यांनी पूण तयारी के ली आहे.
रा न रा न तेवढंच वाटतं क ितची आिण िम लदची कमाई थोडी आणखी असायला
हवी होती. मग आणखी उ म तयारी करता आली असती.
िव ानिस यथात य मािहती लोकांपयत पोचावी हणून "भारतीय वै ािनकांचा कोिवड-१९ आ वानाला ितसाद"
या व े रत अनौपचा रक समूहाकडू न ही कथा उपल ध कर यात आली आहे. अशा व पा या आणखी उपयु
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