
आप या घरात कोणी आजार  असेल
तर खबरदार चे उपाय आ ण  यायची
काळजी

बहुतेक को वड-१९  णांमधे  लूसारखा खोकला आ ण ताप 
असतो. जर आप या कुटंुबातील कोणामधे ह  ल णे  दसत 
असल  तर  यांना को वड-१९ चा संसग झालेला असू शकतो. 
ते हा ता काळ आप या जवळ या आरो य क ाला, आप या 
खाजगी डॉ टरला  कंवा ०११-२३९७८०४६ या  मांकाला कॉल 
करावा. आप या ल णांनसुार ते आप याला घर च राह यास सांगतील,   कंवा  नयु त केले या 
शासक य  कंवा खाजगी  णालयात  कंवा एखा या चाचणी क ाकड ेपाठवतील. चांगल  
तकारकश ती असणारे  ण सहसा 3-5  दवसात उपचारां शवाय बरे होतात. ल णे 

गे यानंतरह  पुढचे १४  दवस  णानं घर च राहावं. या काळात  णाला मान सक आधाराची 
आव यकता असते. या कालावधीत पुरेशी काळजी घेतल  नाह  तर  णा या संपकात येणा या 
कुटंुबीयांना  कंवा बाहेर या  य तीला या रोगाचा संसग होऊ शकतो.  णाला ठरवले या 
खोल त  कंवा खोल या काह  भागातच मया दत ठेवणं 
आव यक आहे. संपूण आजारपणात कुटंुबात या एका 
सद याला  णाचा प रचारक (काळजी घेणारा)  हणून  नयु त 
करावं. प रचारक  वत: जोखमी या गटातला (वयोवृ ध, 
बालक, आजार ,  कंवा मधुमेह, र तदाब,  वसन वकार  कंवा 
दय वकार असलेला) नसावा. ह  प रचारकानं  णाची 

सव तपर  काळजी  यावी.  ण आ ण प रचारक या दोघांनीह  
मा क वापरावा. श य अस यास  णानं सतत एन 95 मा क 
वापरावा. सवसाधारण मा क पु हा पु हा वापर यायो य 
नसतात आ ण दर ६-८ तासांनी ते बदलावे लागतात. 
वापरले या मा कची  व हेवाट जाळून  कंवा खोलवर पु न 
लावावी. हे श य नस यास  ण आ ण प रचारक कापडाचे मा क 
धुवून पु हा पु हा वाप  शकतात. काळजीवाहू  य तीनेह  १४  दवस 
घर च राहणं अपे त आहे;  ण बरा होईपयत काळजीवाहू  य तीने 
घराबाहेर श यतो  न पडता फ त  णाचीच काळजी घेणे अपे त 
आहे. अ याव यक गरजांसाठ  प रचारकाला घराबाहेर पडावं लागलंच 
तर  यानं नवीन मा क  कंवा कप याचा  व छ धुतलेला मा क 
वापरावा. (http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/
PSAManualonMasks_PIB_FINALpdf.pdf 
ण घर  असताना,  कंवा ल णे  दसायला लाग यानंतर या १४ 

दवसानंतर,  कंवा  णाला बरं वाट यानंतरह  घर  लोकांची / 
पाहु यांची ये-जा टाळावी.  णा या संपकात आले या व तू, 

भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला  तसाद
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पृ ठभाग  कंवा कप यांवर हा  वषाणू असू शकतो,  यामुळे घरातील इतर सद यांनी पण 
आपल  काळजी घेतल  पा हजे.  णा या टूथ श, टॉवे स, बेडशीट, भांडी इ याद  वैयि तक 
व तूंचा वापर इतर कोणीह  क  नये. श य अस यास  णाला 
वतं   नानगहृ आ ण शौचालय असावं. शौचालय सामा यक 

अस यास  णा या संपकात आले या व तूंचं ता काळ 
नजतुक करण क न  यावं. पा चा य शौचालयांम ये  लश 
कर यापूव  शौचकूपाचं झाकण बंद करावं, आ ण शौचालयाचं 
आसन साबणा या पा यानं पुसून  यावं. भारतीय शलै चं 
शौचालय अस यास  णाचा  पश झालेले इतर सव पृ ठभाग 
(मग / नळ इ.) साबणा या पा यानं पुसून  यावेत.  णानं 
शौचालयाचा वापर के यानंतर  णा या संपकात आलेले 
पृ ठभाग  नजतुक कर यासाठ  एका मगात साबणाचं पाणी 
आ ण  पंज / फडकं ठेवावं. 
व छतागहृांसह दररोज वारंवार  पश झालेले पृ ठभाग (उदा. पलंगा या चौकट , टेब स 

इ याद )  साबणा या पा यानं / 1% सो डयम हायपो लोराइट (घरगुती  ल च 1:10) 
सो यशूननं  व छ आ ण  नजतुक करावेत. श य अस यास  णाचे कपड ेआ ण बेडशीट 
घरातील नेहमी या  डटजटचा वापर क न  वतं पणे धुवावेत.
अ धक काळजी घे यासाठ  पृ ठभाग साफ करताना  कंवा बेडशीट 
हाताळताना  ड पोजेबल हातमो यांचा वापर करावा, परंतु हे 
कर याआधी आ ण नंतर आपले हात साबणाने  यवि थत धुणं 
आव यक आहे. सामा यक वापराचा  माटफोन  कंवा  णा या 
वापरातल  इतर टच उपकरणं अ कोहोलनं  नजतुक क न 
यावीत. घरात या सवानीच  णाचा  पश टाळावा. जर  णाला 
अश तपणामुळे  कंवा इतर कारणांमुळे शार रक मदतीची गरज 
असेल तर मदत करणा या प रचारकानं आधी तसंच नंतर आपले 
हात साबणानं  व छ करावेत. पाळीव  ा यांना  वषाणूचा संसग 
होऊ शकतो या वषयी कोणतेह  पुरावे उपल ध नसले तर   णानं 
पाळीव  ा या या अिजबात संपकात येऊ नये, कारण पाळीव 
ा याचे केस  कंवा  वचा यां या वारे  वषाणूचा  सार होऊ शकतो.
णा या घरात या इतर सद यांनी घर या घर च अलग राहणं आव यक आहे.  यांनीसु धा 

१४  दवस घराबाहेर पडू नये.  या  य ती या १४  दवसांत  णा या संपकात आ या असतील 
यांना  णा या संसगाची मा हती देऊन  यांनाह  १४  दवस घर च अलग राह याची सूचना 
यावी. (https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidlinesforhomequarantine.pdf).

एवढ  सगळी काळजी घेऊन  णाशी फोनवर  कंवा २ मीटर अंतराव न बोलणं संपूणतः 
सुर त आहे. घरातील इतर सद यांनी  णाला आ ण प रचारकाला पुरेसे  व छ अ न-पाणी 
आ ण  नरोगी आनंद  वातावरण  मळेल यासाठ  कंबर कसून  य न करावेत.
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.


