
कोरोना  वषाणूपासून सुर त राहून
घरपोच  वतरण कसे करावे?

प रचय
को वड-१९ ला आटो यात आण यासाठ  लॉकडाऊन या काळात 
जीवनाव यक व तूंचे घरपोच  वतरण सुर त प धतीने करणे 
फार मह वाचे आहे .  हणूनच या आव यक गो ट  पुरव यात 
गुंतले या लोकांचे आरो य आ ण सुर ा यांना  ाधा य  दले 
पा हजे. अ याव यक व तूंम ये  कराणा सामान, गॅस  स लडंस, 
दधू, वतमानप े, तयार जेवण, औषधे इ याद ंचा समावेश होतो. 
जर तु ह  यापैक  कोणतीह  आव यक व त ू वतर त करत असाल 
तर तमुचा इतर लोकांना आ ण अनेक लोकांनी  पश केले या 
व तूंना  पश होऊ शकतो. तु हाला कदा चत नोटा व नाणी 
मो या  माणात हाताळावी लागत असतील. काम करत 
असताना इतर सहका यांपासून सुर त अंतर ठेवणे तु हाला 
नेहमीच श य होईल असे नाह  आ ण कधीकधी एकाच गाडीचा 
वापर तु ह  आ ण तमु या बरोबरचे अनेक जण करत 
असतील. अशा वेळी तु ह   वतः, तमुचे कुटंुब, तमुचे सहकार , 
आ ण तमुचे  ाहक कोरोनापासून सुर त राहावेत, यासाठ  
काय काय खबरदार  घेता येईल, हे पुढे  दले आहे.
सामा य सूचना
नय मतपणे हात धुणे आ ण त डाला  पश न करणे या खबरदा या को वड-१९ या साथीत सवानाच 
लागू आहेत. पण,  वतरण करताना आपले हात धुणे नेहमीच श य होईल असे नाह .  हणून 
कामावर असताना श य  तत या कमी व तूंना  पश कर याचा  य न करावा. श य अस यास 
आप याजवळ थोड ेसाबणपाणी ठेवावे. पुरेसा फेस होणारं साबणपाणी बनवायचा सोपा उपाय  हणजे 
पा या या बाटल त साबणाचा छोटा तकुडा टाकून पाणी ग यापयत भ न त ेनीट हालवणे. 
श टदर यान र या या बाजूला थांबून अधूनमधून हात धुवावेत आ ण श य अस यास दोन 
वतरणां या मध या वेळेतह  आपले हात धुवावेत. मा क 
न  वसरता वापरावे. जर आपण मा क खरेद  क  शकत 
नसाल तर  पु हा वापर याजोगे घर च तयार केलेले 
मा क वापरता येईल.
तु ह   वतः आजार  असाल तर
तु हास  कंवा तमु या सहकायास, को वड-१९ची ल णे 
दसत असतील, उदा. खोकला  कंवा ताप, तर काम न 
करणे हे सग यात चांगले. खरं तर मालकांनी अशा 
कामगारांना/सेवकांना भरपगार  रजा  यायला हवी, कारण 
तसे के याने आजार  कामगार/सेवक बराह  होईल, आ ण 
या यापासून इतर कामगार/सेवक आ ण  ग हाइक यांना रोगाचा 
संसग  हायची श यता राहणार नाह .

भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला  तसाद



वैयि तक / घरगुती  व छता
घर सोड यापूव  आ ण बाहे न घर  परत यावर श य अस यास 
आंघोळ करावी. यामुळे आप यावर जर  वषाणूचे कण असतील 
त ेघरातील दसु यांपयत पोच याची श यता कमी होईल. घर  
येताच आपल  पाद ाणे दाराबाहेर काढावीत, दोर /इलाि टकला 
ध न मा क काळजीपूवक काढावा, यो य प धतीने  याची 
व हेवाट लावावी, आ ण आंघोळ करेपयत घरात या कोण याह  
व तलूा  पश करणे टाळावे. जर मा क पु हा वापर याजोगा 
असेल तर आप या कप यांबरोबर एका वेग या बादल त टाकावा. 
श य अस यास आंघोळीपूव च आपले कपड े डटजट वाप न 
धुवावेत.
कामावर असताना जेवण
जेवणा या आधी आपले हात साबणाने धुवावेत  कंवा सॅ नटायझर 
वापरावे. घ नच साफ क न आणले या चम याने जेवणे सवात चांगले. 
या चम याला अ व छ हातांनी  पश होणार नाह  आ ण तो 
अ व छ  ठकाणी ठेवला जाणार नाह  याची काळजी  यावी.
वतरणाचे वाहन
को वड-१९चा  वषाणू धातूं या पृ ठभागावर तीन  दवसांपयत 
टकून राहू शकतो. आप या  श ट या शेवट  आ ण आंघोळ 
कर यापूव  साबणा या पा याने दररोज आपले वाहन  व छ 
करणे चांगले.  या  ठकाणी आपला नेहमी  पश होतो; उदा. 
हँडलबार, दरवाजाचे हँड स,  ट य रगं  ह ल, डॅशबोड इ याद  
जागा नीट  व छ के या आहेत ना याची खा ी क न  यावी. 
व त ू वतर त करताना
व त ू ाहकाला देताना  यां यापासून १ त े२ मीटरचे सुर त 
अंतर ठेवावे.  ाहका या घराबाहेर  कंवा दकुाना या बाहेर व त ू
ठेवणं दोघांसाठ ह  सुर त असतं.  ाहकाशी आधी बोलून त ेकसे 
करायचे त ेठरवून  यावे. जर व त ूदे यासाठ  आत जाणे 
गरजेचेच असेल, उदा. गॅस  स लडंस  कंवा पा याचे कॅन, तर 
दरवाजे, काउंटर इ याद  व तूंना  पश न कर याची खबरदार  
यावी.  रकामे  सलडस आ ण कॅन काळजीपूवक हाताळावे, त े
गोळा क न वाहनाम ये ठेव यानंतर श यतो आपले हात धुवावेत. 
पैसे घेताना  ाहकांचा  कंवा नोटा-ना यांचा थेट  पश टळावा 
हणून बटवा / पाऊच / छोट  टोपल  वापरावा.  ाहकांना श य 
ततके ऑनलाइन  यवहार कर यास  ो साहन  यावे.
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.


