
अ नाब दल सव काह
ा ता वक

अ नातून को वड-१९ आजार  हायची धा ती तु हाला वाटत 
असेल, तर ते साहिजक आहे. वाणसामान /  कराणा माल 
यातून येतो  या पॅ कंगचं करायचं काय हाह  तुमचा  न 
रा तच आहे. जे खावंसं वाटेल ते खावं क  खाऊ नये 
असाह   न कोणाला पडू शकतो. या आ ण अशा  नांची 
उ रं इथे  मळतील.

मु य आशय

अ नातून को वड-१९चा  सार होतो असं मानायला अजून तर  पुरावा नाह , अशी  वाह  
अमे रकन आ ण युरो पअन संघा या त ांनी  दल  आहे. तर ह  घरात  वयंपाक आ ण 
अ नपदाथ हाताळताना काळजी काय  यायची हे आपण बघू या. प हल  चांगल  गो ट अशी, 
क  करोना  वषाणू सुमारे ६५ ड ी सेि सयस  कंवा अ धक तापमानाला  टकू शकत नाह . 
ते हा चांग या  शजवले या अ नात तो असायची श यता नाह . आत या या  भतंी भेदनू 
याला श ररात  शरकाव करता येत नाह ,  हणून चांग या  शजवले या अ नपदाथामधून 
को वड-१९ची बाधा  हायची श यता नाह . फळं आ ण क या भा या यां यावर करोना 
वषाणू  कती काळ राहू शकतो ते अजून ठाऊक नाह , 
यामुळे क चे / न  शजवलेले पदाथ स या टाळलेले बरे. 

अ न आ ण  वयंपाक  येत संसग कसा होऊ शकतो? 
बाहे न आणलेलं वाणसामान, दधू इ याद ं या पॅ कंगवर 
समजा  वषाणू असला, तो हाताळणा या या हातावर आला, 
आ ण तोच हात चेेह याला लागला, तरच संसग  हायचा धोका 
असतो. अ न  शजवताना आ ण वाढताना संसग झाला तर या 
एकाच मागानं होऊ शकतो. याब दल आपण आता आणखी 
तप शलात जाऊ या.

वाणसामान जे हा घर  आणलं जातं

वाणसामान आणून देणारा आ ण वाणसामानाचं पॅकेिजंग 
यां या माफत संसग होईल अशी धा ती कदा चत तु हाला 
वाटत असेल. करोना  वषाणू पु ठयावर एका  दवसापयत 
आ ण  टेनलेस  ट ल  कंवा  लाि टकवर तीन  दवसांपयत 
टकू शकतो, पण अ नात  कंवा या पृ ठभागांवर  याचं 
आप या आपण  जनन  कंवा वाढ होत नाह . वाणसामान 
हाताळ याचा एक चांगला माग  हणजे श यतो ते 
घराबाहेरच उघडून घेणं, आ ण यासाठ  एक जागा ठरवून 
घेणं.



तांदळू, डाळ, कणीक आ ण इतर  पठं, पाव /  ेड आ ण 
बि कटं अशा बंद पॅ कंगमधून येणा या व तू सुर त 
भर याची एक प धत अशी. यासाठ  दोन लोक लागतील. 
घरात या हात  वछ धुतले या एकानं डबा  कंवा बरणी 
उघडावी. दसु यानं बाहे न आलेलं / आणलेलं सामान 
पॅ कंग उघडून डबा /  बरणीला हात ना लावता थेट  यात 
ओतावं, पॅ कंग बाहेर या बाहेर कोर या/ लाि टक 
कच या या बादल त टाकून  यावं, आ ण साबणानं हात 
वछ धुवावेत. हवाबंद  लाि टक   पश या (उदा. दधुा या 
पश या) साबणानं धुवून  या यात.

ह  सगळी काळजी का  यायची? तर पॅकेिजंग 
हाताळणा या या हातावर  वषाणू आलाच, तर चेह याला 
हात लागून  याला संसग होऊ नये  हणून.  वछता पाळून 
केलेलं अ न करोनापासून पूणपणे सुर तच आहे. 

कुठले अ न कार सुर त आहेत?

सव  काराचं अ न करोना  वषाणू या बाबतीत सुर त समजावं. फळं आ ण भा या नेहेमीच 
घरात आण या आण या  व छ धुवून  या यात. नीट  शजवलेले सा मष / नॉन हेज पदाथ 
पूणपणे करोना-सुर त आहेत. अ न िजतकं पौि टक  ततकं 
नेहेमीच चांगलं.

शजेार पाजा यांनी  दलेले  कंवा बाहे न मागवलेले अ नपदाथ 
चांगले  शजवलेले असले तर तेह  करोना-सुर त आहेत. 
वाणसामाना या बाबतीत  यायची काळजी इथे पण  यावी.

करकोळ फराळ आ ण खाऊ खाताना  कंवा देताना ...

अधून मधून एखादं  ब क ट  कंवा एखादा फराळाचा पदाथ 
त डात टाकावासा वाटला तर ह  काळजी  यावी: हात  व छ 
धुवावेत आ ण मग जे हवं ते खुशाल  यावं. घरातलं कोणी माणूस आजार  असलं आ ण 
याला काह  खाऊ हवा असला, तर तो बशीत/वाट त  यावा, आ ण नंतर ती बशी/वाट  आ ण 
आपले  वतःचे हात  व छ धुवावेत. दसुरं: घास घेताना आपला हात आप याच त ड-नाक-
चेह याला लागू शकतो. असा हात ड यात/बरणीत परत घालू नये!

वयंपाकाची तयार  करताना ...

प ह यांदा हात साबणानं  व छ धुवावेत. चांग या  शजवले या अ नात करोनाच काय 
कुठलेच  वषाणू  टकू शकत नाह त. काह ह   चर यापूव   वळी, सु या, का ी, ताट या, 
चरायची फळी, आ ण अशी इतरह  सगळी साधनं साबणानं  व छ धुवून  यावीत. सव 
भा या / फळं नीट धुवून  व छ क न  यावीत.

वयंपाक करताना ...

लूची कुठल ह  ल णं -- सद -पडसं, अंगदखुी, ताप, खोकला --  असल , तर  वतः 



वयंपाक क  नये; दसु या कुणाला तर  क   यावा. 
करणा यावर  कंवा करणारणीवर ल  ठेवून  या याकडून / 
त याकडून काम क न  यायला हरकत नाह . बाहे न 
आले या कुणीह  आधी हात ना धुता शगेडी, चमचे, 
चमटे, सांडशी, उलथनं, इ., यांना  पश केला आहे असं 
वाटलं तर आधी ते सव साबणा या पा यानं  व छ क न 
यावेत. हात  व छ धुत यावर नेहेमी माणेच  वयंपाक 
करावा. फ त चेहरा, नाक, कान, डोळे, त ड यांना हात 
लावणं जाणीवपूवक टाळावं. हे ल ात ठेव याचा सोपा 
उपाय असा: आपण  तखट  मर या नुक याच हातांनी 
चर या आहेत, असं समजून वागावं!

पाणी  पणं सुर त आहे का?

प या या पा यातून को वड-१९चा संसग होता अस याचा कुठलाह  पुरावा अजून तर  
सापडलेला नाह . तर ह  काळजी घेतलेल  बर :  प याचं पाणी झाकून ठेवणं, तां यातून पाणी 
काढताना  यात बोटं न बुचकळणं, इ.

जेवताना खाताना ...

जेवणाखाणापुव  हात साबणानं  व छ धुणं गरजेचं आहे. ताटात अ न वाढायचं काम न 
जेवणा या कोणी तर  हात  व छ धुवून केलं तर ते अ धक बरं. जेवताना एकमेकां या फार 
जवळ न बसलेलं बरं. कोणी घरातलं माणूस आजार  असलं, तर  यांनी वेगळं जेवणं हे 
ेय कर. जेवणं उरक यावर सव भांडी-ताटं-वा या-पेले साबणानं घासून ठेवावेत.

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.


