
कामगार आ ण  ाहकांसाठ  दकुाने सुर त 
कशी करावीत

तावना
को वड-१९ रोगाचा सामना कर यासाठ  लॉकडाऊन लागू केला असला 
तर  जीवनाव यक व तूंची दकुाने ( कराणा, मे डकल, इ.) चालू 
ठेवायला सरकारनं परवानगी  दल  आहे. बरेच लोक अशा  ठकाणी 
एक  जमत अस यामुळे अशी  ठकाणे या  रोगा या  साराचे 
हॉट पॉट बनू शकतात. पृ ठभाग  व छ ठेवणे, दोन  य तींम ये 
पुरेसे अंतर राखणे आ ण हात धणेु अशा नेहमी या खबरदा यां या 
बरोबर ने आणखीह  काह  खबरदा या जीवनाव यक सेवा देणा यांनी 
घेणे गरजेचे आहे. 
यामुळे तु ह , तुमचे सहकार  आ ण तुमचा प रवार सुर त आ ण 
नरोगी राहायला मदत होईल, आ ण तु ह  अखं डतपणे 
सवसामा यांना जीवनाव यक सेवा देत राहू शकाल .
दकुानदारांसाठ  मागदशक सूचना:
को वड-१९ महामार  दर यान  नय मतपणे हात धणेु आ ण हात 
चेह याला लागू न देणे ह  खबरदार  घेणे गरजेचे आहे! ह  खबरदार  
दकुानातील सव कामगारांनी काटेकोरपणे  यायला हवी.  ाहकांशी 
बोलताना मा क वापरणे आव यक आहे. याहून अ धक काळजी 
यायची असेल तर ए न, टोपी आ ण हातमोजे यांचा वापर करावा.
जर तु ह  रेशनदकुाना माणे सु टे आ ण खुले पदाथ यांची  व  
करत असाल, तर  ाहकापासून अंतर राख यासाठ   लाि टकची  ं द 
नळी  कंवा लांब नरसाळे यातून माल थेट  ाहकां या  पशवीत पडले 
अशा सार या सा यासो या तर कबी वापरता येतील.
तु ह  आजार  अस यास:
जर तु ह  अथवा दकुानात काम करणार  कोणीह   य ती यां याम ये 
खोकला  कंवा ताप यासारखी को वड-१९ची ल णे  दसल  तर  यांनी 
सु ट  घेऊन घर  राहावे. अशा कामगारांना मालकांनी श यतो 
भरपगार  सु ट   यावी,  हणजे सदर कामगार बरा हो याची आ ण 
इतर कामगार व  ाहक यां याकड ेरोगाचे सं मण न हो याची खा ी 
राह ल.  
वैयि तक / घरगुती  व छता:
दवसभर तुम यावर जमा झालेले  वषाणू तुम या कुटंुबात पस  
नयेत  हणून बाहे न आ याबरोबर साबणाने अंघोळ करावी.  दवसभर 
तु ह  घातलेले कपड ेएका वेग या बादल  म ये टाकून श यतो लगेच 
डटजट व पा याने धवुून टाकावेत. 
माल खरेद  आ ण दकुानात उतरवून घेणे: 
सावज नक  ठकाणी इतरांपासुन १-२ मीटर ठेवणे (सोशल  ड टि संग) 
मह वाचे. िजथनू दकुानदार माल खरेद  करतात अशा घाऊक 

भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला  तसाद



बाजारापेठेतह  पुरेसे अंतर ठेवून रांगेने माल खरेद  कर याची यं णा असावी. 
बाहेर पडताना मा क वापरावा, आ ण बाहे न परत आ यावर हात साबणाने 
व छ धवुावेत. पैशाचे  यवहार श यतो ऑनलाइन करावेत.
दकुानासाठ  आलेल  सामानाची खोक  बाहेरच उतरवून घेऊन  तथेच उघडून 
आतील माल  व छ हातांनी दकुानात  यावा. खोक  उघड यापूव  िजथनू 
उघडायची तो भाग आ ण खो यांना िजथे हात लावावे लागतात असे सव 
भाग साबणपा याने पुसून  यावेत. 
व तू आ ण सामानाची साठवण:
तांदळू डाळ यांसारखे खुले सुटे पदाथ झाकण असले या बंद ड यांम ये 
ठेवावेत.  दवसाअखेर हे डबे साबणा या पा यात बुडवले या कापडाने 
पुसून  यावेत. सीलबंद व तू (उदा. बाट या, बंद  पश या, खोक ) 
शे फवर ठेवायला हरकत नाह , कारण साधारणतः अशा व तू सीलबंद 
खो यांमधनूच येतात आ ण नजीक या काळात हाताळ या गे या 
नस याने  यावर  वषाणू अस याचा धोका कमी असतो. फळे आ ण 
भा यांसारखा ना शवंत माल खु या दशनी भागात ठेव यास हरकत 
नाह .  ाहकांनीह  असा माल, तसेच धतुा ये याजो या सीलबंद 
आवरणातील माल, हे नीट धवुून घेणे गरजेचे आहे..  वषाणू पस  नये 
हणून जी व तू  वकत  यायची तेव याच व तूला हात लावावा हे 
ाहकांना समजावून सांगावे.

व तूंची  व :
येकानेच बाहेर पडताना पु हा वापरता ये याजोगा कापडाचा मा क अथवा एकापे ा जा त थर असले या 

आवरणाने आपला चेहरा झाकणे गरजेचे आहे. दकुानदारांनी गोड याने पण आ हापूवक  ाहकांना मा क 
कंवा आवरण घाल याची  वनंती करावी. चेह याचा मा क आ ण आवरण आ ण  यांची गरज यांब दल 
मा हती देणार  प के / पो टस दकुाना या  वेश वाराजवळ लावावीत. अशी पो टस आम या वेबसाईटवर 
उपल ध आहेत. 
दकुाना या आकारानुसार खाल लपैक  एक  व ची प धत वापरावी:
पयाय १: (लहान घरगुती दकुानांसाठ )
ाहकांना आत येऊ न देता दारातच  कंवा दाराजवळ सेवा  यावी. 

लवकर आ ण काय म सेवेसाठ   ाहकांना सामानाची याद  क न घेऊन 
यायला उ ेजन  यावे. 
पयाय २: (मो या घरगुती दकुानांसाठ )
दकुानात आत येणा या सव  ाहकांना हात  व छ कर यास सांगावे. 
श य अस यास  वेश वाराजवळ साबण आ ण वाशबेसीनची सोय 
करावी. तसेच  ाहकांना हात पुस यासाठ  पेपर नॅप कन आ ण 
वापरले या नॅप कन या  व हेवाट साठ   वतं  कचरापेट ची सोय करावी. 
याला पयाय  हणून अ कोहोलयु त हड सॅ नटायझर ( कमान ६०% 
अ कोहोलस हत) दाराशी उपल ध क न  यावा. दकुानाचे दरवाजे श यतो 
उघड ेठेवावेत,  हणजे  ाहकांना दरवाजा उघड यासाठ  हात लावावा लागणार 
नाह . हवा उ म  कारे खेळती राहावी  हणून  खड या उघडून ठेवा यात. 
एका वेळी दकुानात असणा या  ाहकांची सं या मया दत ठेवावी. ह  सं या दकुाना या 
आकारानुसार आ ण दोन  य तींम ये १-२ मीटर राह ल याची काळजी घेऊन ठरवावी.
पयाय ३: (उघ यावरची  दकुाने / घाऊक बाजार)
उघ यावरची दकुाने आ ण घाऊक बाजार यांम ये  वषाणू ि थराव याजोगे आ ण पसर याजोगे पृ ठभाग थोड े



असतात. तर सु धा दोन दकुानांम ये आ ण इतरांपासून १-२ मीटर 
अंतर राखले पा हजे. आपला प रसर कचरामु त आ ण  व छ 
ठेवणे एक चांगल  आरो यदायी सवय आहे.  दवसभर कचरापेट त 
गोळा केले या कच याची  दवसअखेर यो य  ठकाणी यो य 
प धतीने  व हेवाट लावावी.
रांगा:
दकुानाबाहेर  ाहकांना रांगेत थांबावे लागू शकते.  ाहकांना रांगेत 
एकमेकांपासून पुरेसे अंतर राख यास सांगावे.  यासाठ  दकुानाबाहेर 
फरशीवर अथवा र यावर दर १-२ मीटर अंतरावर वतुळे अथवा 
खुणा क न  या यात.  
दवसा अखेर क याकोयंड,े झाकणे, टेबल, कॅश बॉ स यांसारखे 
पृ ठभाग साबणा या पा याने  व छ करावेत. इतर वारंवार वापरात 
येणारे पृ ठभाग, उदा. नळ, दरवाजांचे हडल, कुलपे,  लशबटण, इ., 
हे सु धा न  वसरता साबणा या पा याने  व छ करावेत. 
व छतागहेृ आ ण वॉशबेसीन रोज साबण आ ण पा याने  व छ 
करावीत, आ ण  यानंतर १%  ल च वाप न  दवसातून काह  वेळा 
नय मतपणे  नजतुक करावीत.
पु हा वापर यायो य टो या, मा स आ ण ए न इतर 
कप यांपासून वेगळे आ ण  डटजट वाप न धवुावेत.  येक 
कामगाराला दररोज या  वैयि तक सुर ेसाठ या व तूंचे  वतं  
कट.  ड पोजेबल मा क, हातमोजे, कॅ स, ए न यांची  व हेवाट 
सुर तपणे लावायची प धत पुढ ल माणे:  थम या व तू १% 
घरगुती  ल चने  नजतुक क न  या यात, आ ण मग  या जाळून 
अथवा ज मनीत खोलवर पु न टाका यात. 
पैशांची देवाणघेवाण:
तु हाला मो या  माणात नोटा आ ण नाणी हाताळावी लागत 
अस यास  यांमधनू  वषाणूचा  सार होणार नाह  याची  वशेष 
काळजी घे याची गरज आहे. श य ते हा तुमचे हात वारंवार 
साबणाने धवुा. पैसे हाताळताना तु ह  हातमोजे सु धा वाप  
शकता, पण हातमोजे घातलेले असताना तुमचा इतर कोण याह  
गो ट ला  पश होणार नाह  याची काळजी  या. पैसे एका  वतं  
पेट त ठेवा, आ ण ती पेट  रोज  दवसाअखेर साबण आ ण पा याने 
धु याची खबरदार   या. श य अस यास आ थक  यवहारासाठ  
एका  वतं   य तीची नेमणूक करा, आ ण  या  य तीचा 
दकुानातील इतर कोण याह  व तूस अथवा पृ ठभागास  पश होणार 
नाह  याची काळजी  या.  ाहकांना ऑनलाईन कॅशलेस 
यवहारांसाठ  उ ेजन  या. 
घरपोच सेवा:
ाहक  या या घराबाहेर िजथनू व तू घेऊन शकेल अशा  ठकाणी 

व तू  पशवी  कंवा खो यात घालून ठेवा. घराम ये  वेश क  नका. 
पैशाला हात लावणे टाळ यासाठ  छोटा डबा अथवा  पशवी वापरा. 
लगेच हात धणेु श य असेल अशा  ठकाणी (उदा. दकुानात) 
पोच यावरच पैसे हाताळा.



मा हती च ासाठ  सारांश:
कामगारांसाठ  आ ण  ाहकांसाठ  दकुाने सुर त कशी करावीत?
दकुानदारांसाठ  सवसाधारण मागदशक सूचना:
• श य  तत या वेळा हात धुवा
• चेह याला  पश करणे टाळा
• मा क घाला
• काउंटर आ ण इतर पृ ठभाग (हडल, झाकणे, इ.)  व छ कर यासाठ  साबणा या 

पा याचा वापर करा. 
• पु हा वापरता ये याजोगे कॅ स, मा स, ए न इतर कप यांपे ा वेगळे 

डटजटने धुवा.
• जर तु ह  आजार  असाल तर कामावर येऊ नका.
• बाहे न घर  आ यावर साबणाने अंघोळ करा.
• कामावर घालायचे कपड ेवेगळे धुवा.
दकुानासाठ  घाऊक खरेद  आ ण सामान उतरवून कसे  यावे: 
• श य अस यास  ड लवर  दकुाना या बाहेरच  या
• खोक  साबणा या पा याने पुसून  या
• खोक  /  े स मोकळी करा
• व त ूआत आणा
व तूंचा साठा:
• तांदळू डाळ यांसार या सु या व त ूझाकण असले या ड यांम ये साठवा.
• दवसअखेर हे डबे पुसून  या.
• फळे आ ण भा या खु या भागात  व साठ  ठेवायला हरकत नाह .  
व तूंची  व :
• लहान घरगुती दकुाने:  ाहकांना  वेश वाराजवळच सेवा  या.
• मोठ  घरगुती दकुाने:  वेश कर यापूव   ाहकांना हात धुवायला लावा आ ण आत या  ाहकांची 

सं या जागे या  माणात मया दत ठेवा
• मोठ  दकुाने/ बाजारपेठा:  ाहकांना एकमेकांपासून १-२ मीटर अंतर राख यास सांगा.
• दकुानाबाहेर  ाहकां या रांगांसाठ   येक  १-२ मीटर अंतर राखून वतळेु 

आखून  या.
पैशांची देवाणघेवाण:
• नोटा आ ण नाणी एका  वतं  पेट म ये ठेवा आ ण ह  पेट  रोज 

दवसाअखेर साबण आ ण पा याने  व छ करा. 
• पैसे हाताळ यानंतर हात  व छ धुवा
• श य अस यास रोख  यवहारासाठ  एका  वतं   य तीची नेमणूक करा 

आ ण ऑनलाईन कॅशलेस  यवहारांना  ाधा य  या
सामान घरपोच कसे  यावे:
• व त ूघराबाहेरच ठेवा आ ण  ाहकां या घराम ये  वेश करणे टाळा
• छोटा डबा अथवा  पशवी वाप नच पैसे हाताळा
• चलन हाताळ यानंतर लगेच हात धुणे श य असेल अशाच  ठकाणी पैशाला हात लावा.
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  चकुा राहून गे या अस या तर आ हाला इथे कळवावे: indscicov@gmail.com. 
ध यवाद.


