
उपाययोजना आणि संसर्ग

COVID-19

एएनएम, आशा, अंर्िवाडी सेणवकांचे प्रणशक्षि



आपि काय जािून घेिार आहोत?

COVID-19

सामुदाणयक छाननी
या सत्रामधे्य बाणित व्यक्तीचा शोि

घेण्याचे णनयम, बाणित व्यक्ती कशी
ओळखावी, करोनाच्या संभाव्य
रुग्णाला मदत करण्याची मार्गदशगक

तते्त्व काय आहेत, रोर्ाची लक्षिे
असलेल्या वा नसलेल्या व्यक्ती यांची

चचाग करण्यात आली आहे.
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मानहानी आणि भेदभाव
या सत्रामधे्य णवणवि स्तरावरील

वतगिुकीकडे कुत्सित नजरेने पाणहले

जाऊ नये यासाठी

करोनाव्हायरसणवषयक काल्पणनक

माणहती व रै्रसमज तसेच अनेक

प्रकारच्या आशंका यांचा आढावा

घेण्यात आलेला आहे. फं्रटलाईन
कमगचाऱयांची भूणमका काय आहे

आणि णतने काय केले पाणहजे?
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समुदायाला माणहती देिे
या सत्रात फं्रटलाईन कमगचाऱयाने

समुदायाला हात िुिे, 
खोकण्याबाबतची स्वच्छता, शारीिरक
अंतर राखिे आणि अणिक जोखमीचे

र्ट याबाबत माणहती व ज्ञान देिे याचा

आढावा घेण्यात आलेला आहे.  

2 साहाय्यकारी सावगजणनक

आरोग्य सेवा : समुदायातील व
घरातील आरोग्य

समाजामधे्य कोणवडची हाताळिी

करण्यासाठी सामाणजक संघटनांची

भूणमका काय आहे, कोित्या सेवा
र्रजेच्या आहेत : घररु्ती शुशू्रषा, 
शहरी व ग्रामीि भार्ात घरामधे्य

णवलर्ीकरि.
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फं्रटलाईन कमगचाऱयांची

भूणमका
या सत्रामधे्य प्रते्यक फं्रटलाईन

कमगचाऱयाची भूणमका काय आहे

आणि णतने कोणवड-१९ बाबत काय
जािून घेतले पाणहजे याचा आढावा

घेण्यात आलेला आहे.

1 6 वैयत्सक्तक सुरक्षा
फं्रटलाईन कमगचारी प्रत्यक्ष वा

अप्रत्यक्षिरत्या प्रभाणवत झालेल्या

समाजातील हजारो व्यक्तीपंयंत

संदेश पोहोचवण्याचे काम

करतील. तथाणप, कमगचाऱयांनी
देखील वैयत्सक्तक सुरणक्षततेचे

पालन करिे र्रजेचे आहे.
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उपाययोजना आणि संसर्ग याबाबत माणहती देिे

सत्र १
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ANM, ASHA आणि अंर्िवाडी सेणवकांची भूणमका

आरोग्य – एएनएम
डीएसओ/एमओ यांच्या मार्गदशगनाखाली

आंतरव्यक्ती संवादाच्या माध्यमातून जनजारृ्ती करिे. 
(अ) शारीिरक अंतर राखिे यासह प्रणतबंिात्मक आणि णनयंत्रिात्मक
उपाययोजनांची उपलब्धता

(ब) काल्पणनक माणहती आणि रै्रसमज यांची हाताळिी

घरोघरी जाऊन सवेक्षि करण्यासाठी एएनएम/पयगवेक्षक यांना मदत
करिे. जसे,
(अ) अणिक जोखमीचे र्ट आणि संभाव्य रुग्णओळखिे

(ब) शहरी व ग्रामीि भार्ात वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता सुणनणचित करिे
आणि

(क) मानणसक काळजी, मानहानी व भेदभाव

COVID 19 साथीच्या णवणवि टप्प्ांणवषयी खबर व अणभप्राय देिे
(रुग्णांचा अभाव, देशाबाहेरून आलेले/क्वणचत आढळिारे रुग्ण, 
र्टांमधे्य व समुदायामधे्य संसर्ागचा फैलाव)
वैयत्सक्तक सुरणक्षतता आणि खबरदारी

COVID 19 च्या आयइसी सामग्रीच्या वापर

आरोग्य – आशा, कमु्यणनटी हेल्थ व्हॉलेंणटयर (शहरी भार्ात) 
आणि आयसीडीएस – अंर्िवाडी सेणवका

एएनएम आणि सीपीओडी यांच्या मार्गदशगनाखाली
माणहती देिे

(अ) कोणवडच्या उदे्रकाच्या टप्प्ांमधे्य शारीिरक अंतर राखण्याव्यणतिरक्त

प्रणतबंिात्मक आणि णनयंत्रिात्मक उपाययोजना

(ब) काल्पणनक माणहती व रै्रसमज यांचा आढावा.

डीएसओला मदत करिे

(अ) प्रमाणित कायगप्रिालीनुसार (एसओपी) बाणित व्यक्ती शोििे
(ब) शहरी व ग्रामीि भार्ातील सावगजणनक आरोग्य सेवा जोडिे (घरामधे्य
णवलर्ीकरि, घररु्ती शुशू्रषा तसेच अणिक जोखमीचे र्ट व संभाव्य रुग्णांना

साहाय्यकारी सेवा) आणि
(क) मानणसक काळजी, मानहानी व भेदभाव
COVID 19 साथीच्या णवणवि टप्प्ांणवषयी खबर व अणभप्राय देिे (रुग्णांचा
अभाव, देशाबाहेरून आलेले/क्वणचत आढळिारे रुग्ण, र्टांमधे्य व समुदायामधे्य

संसर्ागचा फैलाव)
वैयत्सक्तक सुरणक्षतता आणि खबरदारी

COVID 19 च्या आयइसी सामग्रीच्या प्रभावी वापरावर देखरेख
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COVID-19 हा २०१९ मधे्य सापडलेल्या करोना

णवषािूमुळे होिारा आजार आहे.

तो सासग-कोणव-२ (SARS-CoV-2) या
नावाच्या करोनाव्हायरसमुळे होतो. 

खोकला, ताप व श्वासोच्छ्वास
करताना त्रास होिे ही COVID-
19 ची लक्षिे आहेत.

जर ही लक्षिे तुमच्यामधे्य णदसून आली णकंवा तुम्ही

प्रयोर्शाळेतील चाचिीद्वारे करोना बाणित व्यक्तीच्या

संपकागत आला असाल तर राज्यस्तरीय हेल्पलाईन

नंबरावर णकंवा आरोग्य आणि कुटंुब कल्याि मंत्रालय, 
भारत सरकार यांच्या अहोरात्र चालून असलेल्या ०११-
२३९७ ८०४६, १०७५ या हेल्पलाईनवर णकंवा तुमच्या
आशा/एएनएम
यांच्याशी त्वरीत संपकग सािा.

चला, COVID-19 बाबत
जािून घेऊ या

COVID-19 ची सामान्यतः
णदसून येिारी लक्षिे कोिती?
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सत्र २
प्रणतबंि : समुदायामधे्य सुरणक्षत सवयी

अणिक जोखमीचे र्टशारीिरक अंतर राखिेश्वसनसंस्थेची स्वच्छताहातांची स्वच्छता



रोर्प्रसाराचे मार्ग

बाणित व्यक्तीची णशंक/खोकला याद्वारे संसर्गजन्य थेंब तुमच्या हातावर पडतात
आणि कोित्याही पृष्ठभार्ाला णकंवा

व्यक्तीला स्पशग केल्यामुळे
णवषािू संक्रणमत होतात!!

07

बाणित व्यक्तीची

णशंक/खोकला याद्वारे संसर्गजन्य थेंब
संसर्गजन्य थेंब तुमच्या

हातावर पडतात
णवषािू संक्रणमत होतात!!

संसर्गजन्य थेंब
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प्रणतबंि – काय करावे?
हातांची स्वच्छता

करावे

करू नये

हातांची स्वच्छता म्हिजे अशा प्रकारे हात िुवायचे जेिेकरून हातावरील संभाव्य पॅथोजेन्स (हाणनकारक जंतू) बऱयाच प्रमािात कमी
होती. हातांची स्वच्छता राखण्यासाठी ४० सेकंद साबिाने हात िुवावेत णकंवा ७०% अल्कोहोल असलेले हँड रब वापरावेत.

४० सेकंद साबि आणि पाण्याने तुमचे हात सतत िुवा, णवशेषतः सावगजणनक
णठकािी जाऊन आल्यावर णकंवा नाक णशंकरल्यावर, खोकल्यावर णकंवा
णशंकल्यावर. 

जर साबि आणि पािी उपलब्ध नसेल तर हाताचा सॅणनटायझर (णकमान ७०%
अल्कोहोल असलेला) वापरावा. हाताच्या प्रते्यक भार्ावर लावा आणि दोन्ही
तळवे कोरडे होईपयंत एकमेकांवर घासा.

न िुतलेल्या हातांनी तुमच्या डोळ्ांना, नाकाला व तोडंाला स्पशग करू नका.
दरवाज्याच्या मुठी व दारावरील घंटी, णलफ्टची बटिे, णजन्याचे कठडे,

आिारासाठी असलेले दांडे, खुच्यांची पाठ, एटीएमचे स्क्रीन, मोबाईल, 
बस/टर ेनमिील दांडे यासारख्या पृष्ठभार्ांना स्पशग करू नका.



प्रणतबंि: श्वसनसंस्थेची स्वच्छता
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श्वसनसंस्थेची स्वच्छता म्हिजे खोकिे णकंवा णशंकिे यासारख्या श्वसनसंस्थेशी संबंणित असलेल्या सवयीदं्वारे जंतंूचा

प्रसार होऊ नये म्हिून करण्यात आलेल्या णवणवि उपाययोजना.

करावे करू नये
• खोकताना वा णशंकताना तुमचे तोडं रुमालाने

वा णटशू्य पेपरने झाका

• वापरलेला णटशू्य पेपर झाकि असलेल्या

कचऱयाच्या डब्यात तात्काळ टाकून द्या

• जर तुमच्याकडे णटशू्य वा रुमाल नसेल तर

णशंकताना दंड दुमडून तुमचे तोडं झाका

• जर खोकताना वा णशंकताना तोडं हातांनी

झाकले असले तर हात ताबडतोब िुवा. 

• साडीचा पदर णकंवा ओढिी णकंवा

फडके यासारख्या र्ोष्ीचंा वापर तोडं

झाकण्यासाठी करू नका.
• उघड्यावर थंुकू नका. थंुकण्यासाठी
नेहमी णपकदािी वा वॉश बेणसनचा

वापर करा.



केस स्टडी
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प्रश्न १: जर तुम्ही ग्राहक म्हिून णतथे हजर असता तर काय केले
असते?

प्रश्न २: जर तुम्ही दुकानदार असता तर काय केले असते?

प्रश्न ३: जर तुम्ही आरोग्य सेणवका असता तर कोिता सल्ला/समुपदेशन
केले असते?

उत्तरे:

त्सिता भाजी आिायला रे्ली आहे. णतचा घसा दुखत
आहे व ती तोडं न झाकता सतत खोकत आहे. जेव्हा
ती दुकानात येते तेव्हा तुम्ही णतथे आहात आणि

अकिात णतला खोकल्याची उबळ येते. प्रते्यक जि
तात्काळ णतच्यापासून दूर जातो आणि दुकानदार

रार्ाने म्हितो, “तुम्हाला खोकला झाला असेल तर
माझ्या दुकानात येऊ नका.”

अशा व्यक्तीपासून लोकांनी दूर होिे आणि शारीिरक अंतर राखिे

उणचत आहे. तथाणप, दुकानातील अन्य ग्राहक खोकिाऱया
व्यक्तीला श्वसनसंस्थेच्या योग्य स्वच्छतेचे पालन करण्याचा सल्ला

देऊ शकतो.
दुकानदाराने त्सिताच्या अंर्ावर ओरडिे योग्य नाही. असे वतगन
एखाद्याची मानहानी केल्यासारखे आहे. जरी प्रते्यकाला णभती वाटत
असली तरी ओरडण्याने प्रश्न सुटत नाही. असे केल्याने एखाद्याला
बणहषृ्कत असल्यासारखे वाटू शकते व तो आजाराची माणहती

लपवून ठेवू शकतो. दुकानदार त्याच्या दुकानाचे काऊंटर
जंतुनाशक द्रव्याने णनयणमतपिे पुसून णनजंतुक ठेवू शकतो.   
आरोग्य सेणवकेच्या नात्याने माझी जबाबदारी खालीलप्रमािे आहे –
खोकताना तोडं रुमालाने झाकण्याचा सल्ला त्सिताला देिे तसेच

प्राथणमक आरोग्य कें द्रातून औषि आिण्याची सूचना करिे.
कुिालाही खोकला होऊ शकतो आणि तो करोनाव्हायरस संसर्ग

असेलच असे नाही हा सल्ला दुकानदाराला देिे. तथाणप, कुिालाही
संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे दुकानदाराने काऊंटरवर णटशू्यचा
बॉक्सआणि हँड सॅणनटायझर ठेवावा णकंवा लोकांना त्यांचे हात

िुण्याची सुणविा पुरवावी. 
लोकांना श्वसनसंस्थेच्या स्वच्छतेणवषयी समुपदेशन करिे.
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शारीिरक अंतर राखिे : आजार पसरू नये म्हिून आपापसांत हेतूपुरस्सर शारीिरक अंतर राखिे. लोकांना
एकमेकांमधे्य णकमान १ मीटर अंतर राखले तर COVID-19 ची बािा होण्याची शक्यता दुरावते. 

प्रणतबंि: शारीिरक अंतर राखिे

करावे

करू नये

• लोक एकत्र येतील असे समारंभ करू नका (यामधे्य तीन-चार
णमत्रांनी नाक्यावर उभे राहिे वा संध्याकाळी चावडीवर र्प्पा मारिे

याचादेखील समावेश आहे)
• बाजार, दुकाने, जत्रा, मेजवान्या यासारख्या र्दीच्या णठकािी जाऊ

नका

• सावगजणनक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करू नका

• बाहेर जाण्याची अणजबात आवश्यकता नसेल तर
घरीच राहा

• तुम्ही आणि दुसरी व्यक्ती यांच्यामधे्य णकमान १

मीटरचे अंतर राखा



प्रणतबंि: अणिक जोखम असलेले र्ट
अणिक जोखीमचे समुदाय म्हिजे असे लोक ज्यांना COVID-19 ची बािा झाली तर रं्भीर

आजार होण्याचा िोका मोठ्या प्रमािात असतो. यामधे्य खालील व्यक्तीचंा समावेश आहे :

र्भगवती मणहला

(कारि या
णवषािूचा र्भगवती

मणहला व र्भागवर

काय पिरिाम होते

हे अजून समजलेले

नसल्यामुळे

काळजी घेिे

अणिक इष् आहे)

वयोवृद्ध व्यक्ती
खालील वैद्यकीय त्सस्थती असलेल्या

व्यक्ती. उदाहरिाथग :
• ह्रदय णवकार

• मिुमेह

• फुपु्फसाचे णवकार

• मूत्रणपंडाचे णवकार

• ककग रोर्ाचे औषिोपचार घेत

असलेल्या व्यक्ती

12
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सत्र ३
सामुदाणयक छाननी

संपकागचे प्रकार
सामुदाणयक छाननीसाठी

प्रमाणित कायगप्रिाली
सल्ला माणहती देिे
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व्याख्या – संशयास्पद/संभाव्य बाणित व्यक्ती

बाणित व्यक्ती खालीलपैकी कोित्याही एका र्ोष्ीशी संबंणित असते: 
• योग्य वैयत्सक्तक संरक्षक उपकरिांणशवाय (पीपीइ) COVID-19 च्या रुग्णांची प्रत्यक्ष शुशू्रषा करिे.
• COVID-19 च्या रुग्णांच्या साणिध्यात राहिे (यामधे्य कायागलय, वर्ग, घर, समारंभ यांचा समावेश आहे). 
• संसर्ागची लक्षिे णदसून आलेल्या व नंतर COVID-19 चे णनदान झालेल्या व्यक्तीच्या साणिध्यात शारीिरक अंतर न राखता (१ मीटरपेक्षा कमी) प्रवास करिे.

व्याख्या – संपकागत आलेली व्यक्ती कोि आहे?

श्वसनसंस्थेशी संबंणित तीव्र स्वरुपाचा आजार (ताप आणि श्वसनाच्या आजाराची णकमान एक खूि/लक्षि (उदा. खोकला, श्वासोच्छ्वास करताना त्रास होिे)
असलेला रुग्ण, आणि
लक्षिे णदसून येण्याच्या १४ णदवस आिी स्थाणनक पातळीवर कोणवड-१९ चा प्रसार झाल्याची खबर असलेल्या देशात/के्षत्रात णकंवा प्रदेशात प्रवास णकंवा वास्तव्य
केलेल्या व्यक्ती, णकंवा
श्वसनसंस्थेशी संबंणित तीव्र स्वरुपाचा कोिताही आजार असलेला आणि लक्षिे णदसून येण्याच्या १४ णदवस आिी COVID-19 ची खात्रीलायक बािा झालेल्या

व्यक्तीच्या संपकागत आलेला रुग्ण/आरोग्य कमगचारी, णकंवा
श्वसनसंस्थेशी संबंणित तीव्र स्वरुपाचा रं्भीर संसर्ग (ताप आणि श्वसनाच्या आजाराची णकमान एक खूि/लक्षि (उदा. खोकला, श्वासोच्छ्वास करताना त्रास होिे) 
असलेला आणि रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता असलेला रुग्ण, णकंवा
COVID-19 च्या तपासिीचे णनदान संणदग्ध आहे अशा व्यक्ती. प्रयोर्शाळेद्वारे पुष्ी णमळालेली व्यक्ती: वैद्यकीय खुिा व लक्षिे णदसून आली नसली तरी
प्रयोर्शाळेद्वारे COVID-19 चा संसर्ग झाल्याची पुष्ी णमळालेली व्यक्ती
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अणिक िोका
• रुग्णाच्या शरीरातील स्त्रावांना स्पशग करिे (श्वसनमार्ागतील स्त्राव, 
रक्त, वांती, लाळ, लघवी, णवष्ठा)

• रुग्णाच्या थेट शारीिरक संपकागत येिे, हस्तांदोलन करिे, णमठी
मारिे णकंवा शुशू्रषा करिे. 

• रुग्णाच्या चादरी, कपडे वा भांड्यांना स्पशग करिे वा िुिे.
• रुग्णाबरोबर एकाच घरात राहिे.
• बाणित व्यक्तीच्या जवळ असिे (१ मीटरपेक्षा कमी अंतर).
• वाहतुकीच्या सािनामधे्य ६ तासांहून अणिक काळ आजाराची

लक्षिे असलेली व्यक्तीच्या, जी नंतर COVID-19 ने बाणित

असल्याचे णनदान होते, णतच्या जवळ (१ मीटरपेक्षा कमी अंतर) 
असलेला प्रवासी

कमी िोका
एका णठकािी साणिध्यात असिे (शाळेत एकाच वर्ागत/एकाच
खोलीत काम करिे/तिम आणि COVID-19 ने बाणित वा

संशणयत नसलेल्या व्यक्तीच्या संपकागत येिे).
एकाच वातावरिात प्रवास करिे (बस/टर ेन/णवमान/वाहुतकीचे
कोितेही सािन) परंतु संसर्ागचा िोका नसिे.

संपकागचे प्रकार
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समुदायावर आिािरत छाननी

• आरोग्य कमगचाऱयांनी (आशा/एएनएमचा समावेश) संपकागत आलेल्या व्यक्तीच्या (व्यक्तीचं्या) स्थाणनक घराला णदलेल्या भेटीतून
केलेली छाननी. काही प्रसंर्ी णकंवा पाठपुरावा करण्यासाठी दूरध्वनीचा वापर केला जाऊ शकतो.

• स्वतःची ओळख करून द्या, छाननीचा शोि घेण्याचा हेतू स्पष् करा, णनिागिरत फॉरमॅटमधे्य माणहती र्ोळा करा.
• संपकागत आलेल्या व्यक्तीचा शोि घेताना व्यापक जनसंपकग आणि आजाराची लक्षिे णदसून आल्यानंतरच्या २८ णदवसांतील
प्रवासाची माणहती यांचा समावेश करा.

• बाणित व्यक्तीचं्या संपकागत आलेल्या व्यक्तीचंा शोि घ्या आणि व्याखे्यनुसार SARS-CoV-2 च्या लक्षिांचे णनदान झालेल्या

व्यक्तीशी शेवटचा संपकग झाल्यानंतर णकमान २८ णदवस संपकागत आलेल्या व्यक्तीवंर लक्ष ठेवा. 
• संपकागत आलेल्या व्यक्तीची माणहती खालील लोकांकडून णमळवता येऊ शकते : 
• रुग्ण, त्याचे/णतचे कुटंुणबय, 
• रुग्णाच्या कायागलयातील वा शाळेतील सहकारी णकंवा
• रुग्णाच्या कामे आणि प्रवासाची माणहती असलेल्या अन्य व्यक्ती
• प्रणतबंणित के्षत्रात श्वसनसंस्थेच्या तीव्र संसर्ागची छाननी
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संपकागत आलेल्या व्यक्तीसंाठी सल्ला

जर लक्षिे णदसून आली

1.जर लक्षिे (ताप, खोकला, श्वासोच्छ्वास करताना त्रास होिे) 

णदसून आली तर मास्क वापरा, स्वतःला अलर् करा आणि

एएनएम/आशा/स्थाणनक णनिागिरत आरोग्य अणिकारी यांच्याशी

दूरध्वनीवरून ताबडतोब संपकग सािा. 

लक्षिे नसलेल्या व्यक्ती

1. बाणित व्यक्तीच्या शेवटच्या संपकागत आल्यानंतर णकमान
२८ णदवस घरामधे्य णवलर्ीकरि. 

2. ताप णकंवा खोकल्यासारख्या लक्षिांवर तसेच स्वतःच्या

प्रकृतीकडे स्वतःच लक्ष ठेवा आणि दररोज संपकागत

येिाऱया व्यक्तीचंी यादी ठेवा. 
3. बाणित व्यक्तीच्या शेवटच्या संपकागत आल्यानंतर णकमान
२८ णदवस एएनएम/आशा/णनिागिरत अणिकाऱयाद्वारे सणक्रय
संणनयंत्रि (उदा. दररोज भेट घेिे वा दूरध्वनीवरून संपकग
साििे).

4. अणिक जोखीम असलेल्या वा अन्य व्यक्ती बाणित
व्यक्तीच्या थेट संपकागत आल्या तर संपकागनंतर ५ ते १४

णदवसांदरम्यान त्यांची तपासिी करण्यात आली पाणहजे.



घटना
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सुणनल ३० वषांचा तरुि आहे. मंुबईतील एका छोट्या
शाळेत णशक्षक असलेला सुणनल होळीसाठी त्याच्या

र्ावी आला होता. सुणनलला SARS-CoV-2 चा संसर्ग
झाल्याचे णनदान झाल्यामुळे आता त्याचे कुटंुणबय

काळजीत पडले आहेत.

उत्तरे

• सुणनलचे सवग कुटंुणबय देण्यात आलेल्या सल्ल्याचे काटेकोर

पालन करत असल्याची खात्री करून घेिे.
• त्यांना मदतीची र्रज असल्यास पाठपुरावा करिे.
• णवलर्ीकरिामधे्य कुटंुणबयांना णकरािामाल वा भाज्या

यासारख्या दैनंणदन र्रजेच्या वसू्त वेळेवर णमळाव्यात याची

व्यवस्था करिे. 
• त्यांना हातांच्या स्वच्छतेची व श्वसनसंस्थेच्या स्वच्छतेची
माणहती आहे का हे जािून घेिे.

• बाणित व्यक्तीने वापरलेले कपडे आणि घरातील वसू्त
जंतुनाशक वापरून स्वच्छकरण्यात आल्या आहेत का हे

तपासिे.
• मोबाईलवरून कुटंुणबयांच्या सतत संपकागत राहिे तसेच
कुटंुणबयांच्या णमत्रपिरवाराला असाच संपकग सािण्यास

प्रोिाहन देिे. त्यामुळे कुटंुणबयांना अलर्ीकरिात येिारा
एकाकीपिा सुसह्य होईल.

प्रश्न : तुम्ही काय कराल?
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सत्र ४
सहयोर्ी सावगजणनक आरोग्य सेवा : समुदाय आणि कुटंुब

सहयोर्ी वातावरिाची

णनणमगती
घरी शुशू्रषाघरामधे्य णवलर्ीकरि –

कुटंुणबय

HOME
QUARANTINE -स्वयं
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उपाययोजना आणि प्रणतबंि – सहयोर्ी वातावरिाची णनणमगती

समाजातील प्रभावी व्यक्तीशंी बोला

आणि त्यांना सामील करून घ्या

भेदभावाला णवरोि करा

• स्थाणनक प्रभावी व्यक्तीचंी यादी

करा (सरपंच, िाणमगक रु्रू, 
णशक्षक, अन्य) 

• पिरत्सस्थतीची कल्पना द्या व

त्यावर चचाग करा तसेच पालन

करावयाचे

णनयम/आदेश/सूचनांची माणहती
द्या आणि महत्त्वाचे संदेश

देण्यासाठी प्रभावी व्यक्तीचंी

मदत घ्या.
• सामाणजक संघटनाना

जबाबदाऱया नेमून द्या.

अणिक जोखीम असलेल्या र्टांसाठी

सामुदाणयक मदतीचे णनयोजन करा

• र्ावातील अणिक जोखीम

असलेल्या र्टांची यादी करा.
• ते भेटत णकंवा बोलत असलेल्या

लोकांची यादी करा, या लोकांना
प्रणतबंिात्मक उपाययोजनांची

माणहती द्या आणि ही माणहती

अणिक जोखीम असलेल्या र्टांना

देण्याची णवनंती करा. 
• वयोवृद्ध तसेच उच्च रक्तदाब, 
मिुमेह, फुपु्फस णकंवा
मूत्रणपंडाचा णवकार यासारखे

आजार असलेल्या व्यक्तीचंी

काळजी घ्या.
• ज्यांच्या पालकांचे णवलर्ीकरि

करण्यात आले आहे अशा मुलांचे

णशक्षि व/वा संर्ोपन याकडे लक्ष
द्या.

मदतीसाठी अत्सस्तत्वात असलेल्या

सामाणजक संघटनांशी समन्वय सािा

• बचतर्ट, तरुिांची मंडळे, ग्राम
आरोग्य स्वच्छता पोषि णदन, इत्यादी
अत्सस्तत्वात असलेल्या र्टांशी समन्वय

सािा आणि आपत्कालीन णनयोजन, 
णवलर्ीकरि केलेल्या कुटंुबांना

अिपदाथग/िान्याचा णमड-डे णमल्स, 
औषिांचा पुरवठा करिे यासारख्या

णवतरि व्यवस्थांशी संबंणित

जबाबदाऱया नेमून द्या.
• त्यांना एएनएम, आशा, रुग्णवाणहका
आणि इतर वैद्यकीय मदत यांच्या

संपकागचे तपशील द्या. 
• मुलांवर झालेले मानणसक आघात व

णहंसाचार यासारख्या समस्या

सोडवण्यासाठी बाल सुरक्षा सणमतीच्या

समन्वयाचे तपशील द्या.

कुटंुबांसाठी आपत्कालीन संपकागची

यादी तयार करा

• प्रते्यक कुटंुबाकडे

आपत्कालीन पिरत्सस्थतीत

कुटंुणबय, णमत्रपिरवार, शेजारी
तसेच अििान्य, औषिे, 
वैद्यकीय मदत यासारख्या

आवश्यक सेवांच्या संपकागचे

अद्ययावत तपशील असल्याचे

सुणनणचित करा.
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केस स्टडी

रे्ली णकती तरी वषग बाबुलाल त्याचे टर ॅक्टर भाड्याने

देत आहे. र्ावातील अनेक लोक त्याला ओळखतात. 
परंतु बाबुलालला सदी आणि ताप आल्यामुळे सध्या

लोकांनी त्याचे टर ॅक्टर भाड्याने घेिे थांबवले ही र्ोष्

तुमच्या कानावर येते. जेव्हा तुम्ही बाबुलालशी
बोलता तेव्हा तो सांर्तो की लोक त्याला पाहून रस्ता

बदलतात आणि त्याच्याशी णकंवा त्याच्या

कुटंुणबयांशी, अर्दी मुलांशी देखील दूरध्वनीवरूनही
बोलत नाहीत. लोकांच्या अशा वार्ण्यामुळे त्याने
र्ाव सोडून त्याच्या शहरातील घरी जाण्याचा णनिगय

घेतला आहे. 

प्रश्न १ : असे वार्िे योग्य आहे का?

समाजातील प्रभावी व्यक्तीची भूणमका

स्थाणनक भूिारकांची समजूत कोि घालू शकतं हे

जािून घ्या.

कोणवड म्हिजे काय आणि त्याची लक्षिे काय आहेत

याची माणहती लोकांना देण्यासाठी महत्त्वाच्या प्रभावी

व्यक्तीचंा उपयोर् करून घ्या.
बाबुलालला कोणवडच्या लक्षिांची माणहती तसेच जर

तो बाणित व्यक्तीच्या संपकागत आला असेल तर सल्ला

देण्याची डीएचओ/एमओ यांना णवनंती करा.

प्रश्न २ : स्थाणनक आरोग्य कमगचारी या नात्याने तुम्ही
काय कराल?
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घरच्या घरी णवलर्ीकरि : संभाव्य बाणित व्यक्तीचे सुरणक्षत वास्तव्य

अंतर राखा
• तुमच्या घरातील हवेशीर असलेल्या णवणशष् खोलीत आणि

कुटंुबातील इतर लोकांनापासून दूर राहा. मयागणदत
हालचाल ठेवा. 

• उपलब्ध असल्यास स्वतंत्र स्वच्छतारृ्ह वापरा.

मास्कलावा

लोकांमधे्य वावरताना तसेच डॉक्टरांच्या दवाखान्यात जाताना

चेहऱयावर योग्यरीत्या मास्क लावा.

आरोग्य सेवेचा उपयोर् करा आणि सूणचत करा
• जर तुम्हाला सदी झाली असेल वा ताप आला असेल वा

श्वासोच्छ्वास करताना त्रास होत असेल आणि संसर्ग झाल्याची

शंका येत असेल तर मास्क लावा आणि नणजकच्या आरोग्य

संस्थेला/आशा/एएनएमना तात्काळ सूणचत करा.

• कामावर, शाळेत णकंवा बाजार, णचत्रपटरृ्ह यासारख्या

सावगजणनक णठकािी जाऊ नका.
• सावगजणनक वाहतुकीच्या सािनांचा वापर टाळा. 

सावगजणनक णठकािी जािे टाळा

• जर तुम्हाला संसर्ग झाला असेल तर त्याची लार्ि इतरांना

होण्याची शक्यता असते.  

घरी पाहुण्यांना णनमंणत्रत करिे टाळा
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• मदत : कुटंुबातील नेमून णदलेल्या सदस्याने संसर्ग झालेल्या
व्यक्तीला डॉक्टरांनी णदलेल्या औषिाबाबतच्या सूचनांचे

पालन करण्यासाठी मदत करावी आणि त्याची शुशू्रषा

करावी.  
• हात िुिे : णकमान ४० सेकंद साबि आणि पाण्याने हात
िुवा. साबि व पािी उपलब्ध नसल्यास अल्कोहोलचे प्रमाि

णकमान ६०% असलेल्या हँड सॅणनटायझरने हात स्वच्छ करा. 
णवशेषतः स्पशग केल्यावर तसेच वरेचवर हात िुवा.

• स्वच्छकरा आणि णनजंतुक करा : काऊंटसग, टेबलाचा वरचा
भार्, दाराच्या मुठी, स्वच्छतारृ्हातील नळ, शौचालय, 
मोबाईल, कीबोडग, टॅबे्लट्स, पलंर्ाशेजारचे टेबल यासारखे
सवग “सतत स्पशग होिारे” पृष्ठभार् दररोज स्वच्छ व णनजंतुक

करा. तसेच ज्या पृष्ठभार्ांवर रक्त, शौच णकंवा शरीरातील
स्त्राव पडले असतील ते त्सब्लणचंर् पावडरच्या द्राविाने पुसून

काढा. 

कपडे स्वच्छ िुवा आणि मलीन चादरी झटकू नका

• रक्त, शौच णकंवा शरीरातील स्त्रावाने मलीन झालेले कपडे वा चादरी
ताबडतोब बाजूला करा आणि स्वच्छ िुवा. असे कपडे शरीरापासून दूर
ठेवा.

• चादरी व पांघरुिे र्रम पािी आणि साबिाने िुऊन णनजंतुक करा व

सूयगप्रकाशात वाळवा. 
• वॉणशंर् मशीन : जंतुनाशक, साबि, र्रम पािी वापरा व सूयगप्रकाशात
वाळवा.

• एका मोठ्या णपंपात र्रम पािी व साबि एकत्र करून त्यात चादरी

बुडवा, पाण्याचे थेंब अंर्ावर उडू न देता काठीने ढवळा (०.०५ %
क्लोिरनच्या द्राविात अंदाजे ३० णमणनटे चादरी बुडवा). शेवटी स्वच्छ
पाण्याने खळखळून िुवा आणि सूयगप्रकाशात पूिगपिे वाळू द्या.

• सवग णडस्पोझेबल हातमोजे, चेहऱयाचे मास्कआणि इतर दूणषत वसू्त जाड

अस्तराच्या डब्यात टाका आणि नंतर घरातील इतर कचऱयासोबत

टाकून द्या.
• सूचना: संसर्ग झालेली व्यक्ती णहंडताणफरती णकंवा अंथरुिाला
त्सखळलेली असू शकते.

घरामधे्य शुशू्रषा – वातावरि सुरणक्षत ठेवा
संभाव्य संक्रणमत व्यक्तीच्या घरातील कुटंुणबयांना घ्यावयाची खबरदारी
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• कुटंुबातील इतर सदस्यांनी दुसऱया खोलीत राहावे णकंवा रुग्णापासून शक्य तेवढे अलर्

राहावे.  
• उपलब्ध असल्यास कुटंुबातील इतर सदस्यांनी स्वतंत्र खोली आणि स्वच्छतारृ्ह वापरावे. 
• थाळ्ा, पाण्याचे ग्लास, कप, जेविाची भांडी, टॉवेल, चादरी णकंवा इतर घररु्ती वसू्त
घरातील इतरांबरोबर शेअर करू नका. 

• साबि आणि पाण्याने (४० सेकंद) हात वरेचवर व्यवत्सस्थत िुवा णकंवा ७०% अल्कोहोल

असलेल्या हँड सॅणनटायझरचा वापर करा. 
• संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या संपकागत असताना तीन पदरी मास्कचा सतत वापर करा. 
णडस्पोझेबल मास्कचा पुनवागपर करू नका. 

• वापरलेले मास्क संसर्गजन्य असल्याचे मानून ते घररु्ती ब्लीचच्या द्राविात णभजवा आणि

नंतर कचऱयाच्या डब्यात टाकून द्या. 
• लहान मुलांना मास्कबरोबर खेळू देऊ नका.  

घरामधे्य णवलर्ीकरि : कुटंुणबयांची सुरणक्षतता
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सत्र ५
मानहानी आणि भेदभाव

मानहानी का होते?मानहानी म्हिजे काय? मानहानीमुळे कोिते

पिरिाम होतात?
फं्रटलाईन कमगचारी

काय करू शकतात?
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• आजारी पडिे आणि मृतु्य होिे.
• आरोग्य संस्थांमधे्य रे्ल्यास तेथील उपचारादरम्यान संसर्ग होईल या णभतीने णतथे

जािे टाळिे. 
• उपजीणवकेला मुकिे, अलर्ीकरिामधे्य हातून काम न होिे आणि कामावरून

काढून टाकण्याची णभती.
• रोर्ाच्या संपकागत आल्यामुळे समाजापासून अलर् केले जािे/णवलर्ीकरिामधे्य
ठेविे याची णभती.

• णवषािूमुळे णकंवा णवलर्ीकरिामधे्य एकाकी पडल्यामुळे कुटंुणबयांचे रक्षि

करता येिार नाही या भावनेने हतबल वाटिे आणि कुटंुणबयांना र्मावण्याची

णभती वाटिे.
• अलर्ीकरिामुळे आणि णवसंबून असलेल्या व्यक्तीचंी काळजी घेता येत
नसल्यामुळे असहाय्य वाटिे, कंटाळा येिे, एकाकी वाटिे आणि णनराश होिे. 

• वरील र्ोष्ीचंी णभती, बणहषृ्कत वाटिे णकंवा रोर्ाचा प्रसार केल्याबद्दल दोष
देण्यात येिे यामुळे मानणसक ताि णनमागि होतो.  

कोित्याही साथीच्या रोर्ामधे्य लोकांवर ताि येिे आणि त्यांना काळजी

वाटिे स्वाभाणवक आहे कारि त्यांना खालील र्ोष्ीचंी णभती वाटत असते:

मानहानी म्हिजे काय?
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COVID-19 शी संबंणित मानहानी करण्याची पातळी खालील णदलेल्या तीन मुख्य

घटकांवर आिारलेली असते : 

• COVID-19 हा नवा रोर् आहे ज्यावर अजूनही संशोिन चालू आहे.

• जेव्हा एखादी र्ोष् अज्ञात असते तेव्हा त्याबद्दल लोकांच्या मनात णचंता असते ज्याचे

रुपांतर णभतीमधे्य होते. 

• अफवा आणि खोट्या बातम्यांमुळे चुकीची माणहती पसरते आणि णभती वाढत जाते.

मानहानी का होते?
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जर तुम्ही बाबुलाल, सुखराम, बू्यटी, सुरालीच्या जार्ी
असता तर तुम्हाला कसं वाटलं असतं? 

1. तुम्ही णकरािा मालाच्या दुकानात आहात. तेथे अनेक लोक
मास्क घालून आले आहेत. तुम्हाला दुकानाचा मालक
बाबुलाल णदसतो. खोकल्याची उबळ दाबून ठेवल्यामुळे
त्याचा चेहरा लाल झाला आहे.

2. सुखराम पुण्याहून घरी परत आला आहे. तो पुण्याला टॅक्सी
चालवतो. तो एकत्र कुटंुबात राहतो. तुमच्या पयगवेक्षकाच्या
सल्ल्यानुसार त्याला बािा झाली आहे का हे पाहण्यासाठी

तुम्ही त्याची माणहती घेतली. त्यामुळे सुखरामला त्याच्या
कुटंुणबयांना घर सोडून जाण्यास सांणर्तले आहे ही बातमी

तुम्हाला समजली आहे.
3. बू्यटी णदल्लीमधे्य घरकाम करते. नुकतीच ती परत आली
आहे आणि सदी झाल्यामुळे णतच्या मालणकिीने णतला

कामावरून काढून टाकले आहे हे तुमच्या कानावर आले

आहे. 
4. सुराली ११ वषांची मुलर्ी आहे. णतच्या आई-वणडलांचे
अलर्ीकरि झाल्यामुळे ती आणि णतचा ८ वषांचा भाऊ

त्यांच्या आत्याकडे राहत आहे. सुराली व णतचा भाऊ
कुटंुबावर पडलेला बोजा आहे अशी तक्रार णतची आत्या सतत

करत असते.

मानहानी
• बाबुलालला सािा खोकला झाला आहे. परंतु त्याला लोकांसमोर
खोकण्याची फारच णभती वाटत आहे कारि तसे केल्यास त्याची

णर्ऱहाईकं णनघून जातील. 
• अलर्ीकरिामधे्य एकटेच राहण्यासाठी सुखरामला त्याच्या

कुटंुणबयांकडून भावणनक आिार हवा आहे. जर प्रते्यकाने योग्य ती
काळजी घेतली तर संसर्ग पसरिार नाही. 

• बू्यटीला ऋतुमानानुसार सदी झाली आहे. तरीही णतच्या
मालणकिीने णतला कामावरून काढून टाकले आहे.

• सुराली आणि णतचा भाऊ ही दोन छोटी मुलं आहेत ज्यांना

मदतीची र्रज आहे आणि अशा प्रसंर्ाचा त्यांच्या मनावर झालेला

पिरिाम दीघगकाळ राहू शकतो. अशा कठीि पिरत्सस्थतीत या
मुलांना मदत करण्यासाठी योग्य उपाययोजना

• हाती घेण्यात याव्यात यासाठी सीपीसीशी

• संपकग सािला पाणहजे. 

मानहानी ओळखिे
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लोक त्यांच्या अडचिी लपवून

ठेवतात

लोक आरोग्य सेवा आणि मदत
घेण्यापासून दूर राहतात

आरोग्यदायक सवयी स्वीकारण्यासाठी

णनरुिाही असतात आणि काही वेळा

त्या टाळण्याकडे लोकांचा कल असतो. 

मानहानीमुळे काय होते?
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आरोग्य कमगचारी या नात्याने तुम्ही खालील र्ोष्ी करू शकता :

• लोकांमधे्य जनजारृ्ती णनमागि करा आणि करोना हा सािा संसर्ग असून ८०% व्यक्तीनंा सौम्य लार्ि झालेली असते हे लोकांना व्यवत्सस्थत समजावून

सांर्ा. 
• COVID-19 कुिालाही होऊ शकतो. लोकांशी बोला, त्यांच्या काय भावना आहेत ते ऐकून घ्या. 
• घरी खेळता येिारे खेळ, वाचन, बार्काम, घराची साफसफाई यासारख्या ताि दूर करिाऱया र्ोष्ीमंधे्य मन रंु्तवण्याचा सल्ला लोकांना द्या. 
• लोकांना टीव्हीवरील णनराशाजनक माणहती तसेच चुकीच्या बातम्यांपासून लांब राहण्यास सांर्ा. 
• समाजातील प्रभावी व्यक्तीचंी मदत घ्या, त्यांना COVID-19 बद्दल योग्य माणहती द्या. त्यांना तुम्हाला हव्या असलेल्या ठराणवक मदतीची कल्पना द्या. 
लोकांना सद्यपिरत्सस्थतीतील ताि हाताळता यावा यासाठी वॉट्सॲप र्टांना आशावादी आणि सकारात्मक बातम्या प्रसृत करण्यास मदत करा. 

• सावगजणनक स्तरावर “COVID-19 च्या केसेस” णकंवा “रुग्ण” असे शब्द न वापरता COVID-19 चा संसर्ग झालेल्या व्यक्ती असे म्हिा. त्याचप्रमािे, 
“संशयास्पद रुग्ण” असे न म्हिता COVID-19 च्या संभाव्य व्यक्ती असे म्हिा. 

• बहुतांश लोक COVID-19 आजारातून बरे होतात हे अिोरेत्सखत करा तसेच COVID-19 आजारातून कोि बरे झाले? त्यांच्या कुटंुणबयांना कुिी मदत
केली? यासारख्या स्थाणनक लोकांबद्दलच्या बातम्या मुद्दाम णवसृ्ततपिे सांर्ा.

• तरुिांची मंडळे आणि इतर सामुदाणयक संघटना यांच्या माध्यमातून जे्यष्ठ नार्िरकांना सेवा-सुणविा उपलब्ध करा.
• जे्यष्ठ नार्िरक आणि लहान मुलं यांच्यासह अणिक जोखीम असलेल्या र्टांपयंत पोहोचण्यासाठी णवशेष प्रयत्न करा. 

फं्रटलाईन कमगचारी काय करू शकतात?
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PIPLI र्ावातील घटना : फं्रटलाईन कमगचारी काय करू शकते?
सुरेश घरातील णवलर्ीकरिामधे्य असताना त्यांच्या पत्नीला बाळंतवेिा सुरू झाल्या आणि प्रसूतीसाठी णतला रुग्णालयात न्यावे लार्ले. आशाने
सुरेशला आश्वासन णदले की त्याच्या पत्नीची सवगतोपरी काळजी घेतली जाईल आणि त्याने णदलेल्या सल्ल्यानुसार घरात अलर् राहावे. आशाने
सुरेशची शेजारीि सीमाला

सुरेशसाठी जेवि पाठवण्याची णवनंती केली. तसेच णतला जेवि देताना खबरदारी घेण्याची आठवि करून णदली. त्यानंतर आशाने स्थाणनक
मातृ र्टाची समन्वयक, ग्राम आरोग्य स्वच्छता व पोषि सणमतीची (व्हीएचएसएनसी) सदस्य यांना सद्यपिरत्सस्थती सांणर्तली आणि सुरेशाच्या

जेविाखािाची व शुशू्रषेची व्यवस्था करण्याची णवनंती केली. व्हीएचएसएनसी सदस्याने र्ावातील तरुि मंडळाच्या सदस्यांना सुरेशची पत्नी
घरी येईपयंत पुढील ७२ तास त्याची देखभाल करण्याची णवनंती केली. 

1. आशाने कोिती सकारात्मक कृती केली?
आशाने पुढाकार घेत सामुयदाणयक मदत र्ट बनवला आणि आपत्कालीन पिरत्सस्थतीसाठी णनयोजन केले. 

2. काय केले पाणहजे?
णतने शेजारिीला जेवि पोहोचवण्यास सांणर्तले.

1. साहाय्यकारी वातावरि णनमागि करण्यासाठी णतने कोित्या र्टांना व/वा लोकांशी समन्वय सािला?
शेजारी, व्हीएचएसएनसी (ज्यांनी पुढाकार घेऊन तरुि मंडळांशी समन्वय सािला) आणि णकशोरवयीन मुलीचें र्ट.

2. जर तुम्ही आशाच्या जार्ी असता तर आिखी कोित्या र्ोष्ी केल्या असत्या?
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सत्र ६
आरोग्य/आयसीडीएस कमगचाऱयांसाठी माणहती, वैयत्सक्तक सुरक्षा

माणहती कशी द्यावी मास्कची हाताळिी खबरदारीकोिती माणहती द्यावी



33

हातांची स्वच्छता

शारीिरक अंतर राखिे

श्वसनसंस्थेची स्वच्छता

घरी शुशू्रषा आणि

घरामधे्य णवलर्ीकरि

लक्षिांचे संणनयंत्रि

कोिती माणहती द्यावी आणि माणहती देण्याचे मार्ग

• मोणबसोड्स शेअर करा
• आयइसी सामग्री णदसेल
अशा योग्य णठकािी

लावा

• घोषिा करण्यासाठी
आवश्यक सेवांचा वापर

करा (उदा. कचऱयाच्या
र्ाड्या, दूिपुरवठा, 
इत्यादी) 

• वॉट्सॲप संदेश र्टांना
शेअर करा

• महत्त्वाचे संदेश
देण्यासाठी पॉकेटबुकचा

वापर करा



• नेहमी नम्रतेने वार्ा. सासग-कोणव-२ णवषािूचा संसर्ग कोिालाही, कुठेही होऊ शकतो. भेदभाव करू नका, ओरडू नका णकंवा असभ्य
भाषा वापरू नका.

• तुमच्या भेटीचा हेतू आणि तुम्हाला हव्या असलेल्या उत्तरांचे तुम्ही काय करिार आहात हे लोकांना सांर्ा. ही मदत सरकारतफे सवग
नार्िरकांना देण्यात येत आहे असे लोकांना सांर्ा.

• रुग्णाकडून अचूक माणहती णमळवा : त्याचे/णतचे नाव, जन्मतारीख, प्रवासाचे तपशील, लक्षिांची यादी, सवे्हलन्स फॉरमॅटनुसार नोदं करा

आणि खबर द्या. माणहती सुस्पष् णलहा. 
• संभाव्य तसेच णनणचितपिे संसर्ग झालेले रुग्ण आणि त्यांच्यासोबत असलेले लोक तिावाखाली णकंवा घाबरलेले असतील याची जािीव

ठेवा. त्यामुळे तुम्ही त्यांचे प्रश्न आणि शंका काळजीपूवगक ऐकिे अतं्यत महत्त्वाचे आहे.
• जेव्हा तुम्ही लोकांना भेटाल तेव्हा त्यांना स्पशग करिे णकंवा थेट शारीिरक साणिध्यात येिे टाळा. या दोन्ही प्रकारे संसर्ग पसरू शकतो. 
संवाद सािताना १ मीटरपेक्षा अणिक शारीिरक अंतर राखा.

• जर जार्ा उपलब्ध असेल आणि पिरत्सस्थतीही अनुकूल असेल तर मोकळ्ा जार्ी बसून कुटंुणबयांशी बोला.
• प्रश्न णवचारा आणि अतं्यत सुसंर्त उत्तरे णमळवा. तुम्ही णलहून घेतलेली माणहती सुस्पष् आणि पिरपूिग (पते्त, नावं, संपकग क्रमांक) 
असल्याची तसेच तुमचे हस्ताक्षर सुवाच्य असल्याची खात्री करून घ्या.

• तुम्ही णदलेली माणहती लोकांना नीट समजली आहे हे जािून घेण्यासाठी त्यांना त्या माणहतीचा पुनरुच्चार करण्यास सांर्ा.
• जर त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे तुमच्यापाशी असतील तर ती लोकांना अवश्य सांर्ा. परंतु जर तुम्हाला उत्तर माहीत नसेल तर संकोच न करता
तसे सांर्ा. COVID-19

• संबंिी पूिग माणहती अजूनही आपल्या हाती लार्लेली नाही.

माणहती कशी द्यावी
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मास्कची हाताळिी मास्क योग्यरीत्या वापरा:

• चुण्या उलर्डा, त्या जणमनीच्या णदशेला ठेवा, नाक, तोडं व हनुवटी झाकली जाईल अशा
िरतीने मास्क घाला.

• नाकाच्या हाडावर मास्कचा भार् घट्ट बसवा. दोऱया बांिा. वरच्या दोऱया डोक्याच्या मारे्
कानाच्या वरून बांिा. खालच्या दोऱया मानेच्या मारे् बांिा.

• चेहऱयाच्या दोन्ही बाजूला फटी राहिार नाहीत अशारीतीने मास्क घट्ट बांिा. 
• मास्क चेहऱयावरून खाली ओढू नका णकंवा मानेवरून लोबंकळत ठेवू नका.
• मास्क लावल्यावर त्याला स्पशग करिे टाळा.
• दर ६ ते ८ तासांनी मास्कओलसर/दमट झाल्यावर तो काढून त्याच्याजार्ी नवा स्वच्छ, 
कोरडा मास्क लावा. 

मास्क काढिे व त्याची णवले्हवाट लाविे

• एकवेळ वापरण्यासाठी असलेल्या मास्कचा पुनवागपर करू नका.
• मास्क काढत असताना दोऱया वर्ळता त्याच्या इतर कोित्याही भार्ाला स्पशग करू नका.
• मास्क काढताना आिी खालच्या दोऱया सोडा, नंतर वरच्या दोऱया सोडा आणि मर् वरच्या
दोऱया पकडून मास्क काढा. मास्कचे इतर भार् दूणषत झालेले असू शकतात. 

• मास्क काढताना योग्य पद्धतीचा वापर करा (उदा. मास्कच्या पुढच्या बाजूला स्पशग करून

नका. पाठीमारू्न दोऱया सोडवा).
• मास्क काढल्यावर णकंवा वापरलेल्या मास्कला चुकून स्पशग झाला तर हात ७०% अल्कोहोल

असलेल्या हँड-रबने णकंवा साबि आणि पािी वापरून ४० सेकंद िुवा.
• एकवेळ वापरण्यासाठी असलेला मास्क एकदा वापरून झाला की काढल्यावर ताबडतोब

टाकून द्या. 

केवळ खालील पिरत्सस्थतीतच मास्क वापरा:
तुम्हाला खोकला णकंवा ताप आला असेल तर

तुम्ही आरोग्य संस्थेत रे्लात तर

तुम्ही आजारी व्यक्तीची शुशू्रषा करत

असाल तर

संपकागत आलेल्या व्यक्तीचा शोि घेत असाल

तर
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समुदायांमधे्य णफरताना

• माणहती देत असताना लोकांपासून १ मीटरचे अंतर ठेवा.
• तुमचा चेहरा झाकण्यासाठी तीन पदरी मास्क वापरा. तो
योग्यरीत्या घातला आहे याची खात्री करून घ्या (संपकागत
आलेल्या व्यक्तीचा शोि घेताना).

• तुमच्या चेहऱयाला (डोळे, नाक, तोडं) स्पशग करिे टाळा.
• साबि आणि पाण्याने तुमचे हात वरचेवर िुवा णकंवा
अल्कोहोल असलेला हँड-रब वापरा.

• स्पशग करिे णकंवा थेट शारीिरक संपकागत येिे टाळा.

घरी पोहोचल्यावर खालील कृती त्वरीत करा:

मास्क काळजीपूवगक काढा आणि झाकि असलेल्या कचऱयाच्या

डब्यात टाका. (कृपया मास्कची हाताळिी पाहा).
कुठल्याही वसू्तला हात लावण्यापूवी साबि आणि पाण्याने तुमचे हात

िुवा णकंवा अल्कोहोल असलेला हँड-सॅणनटायझर वापरा.
पसग आणि मोबाईल यासारख्या बरोबर घेऊन रे्लेल्या वसू्त घररु्ती

जंतुनाशकाने (४ कप पाण्यामधे्य ४ टेबलसू्पन घररु्ती ब्लीच घालून

द्रावि करा) पुसून काढा. 
जर सदी, कोरडा खोकला, ताप यासारखी लक्षिे णदसून आली तर
नणजकच्या सरकारी आरोग्य संस्थेशी णकंवा णजल्हा चौकशी

अणिकाऱयाशी (डीएसओ) त्वरीत संपकग सािा.

फं्रटलाईन कमगचाऱयांसाठी खबरदारीच्या आणि सुरके्षच्या उपाययोजना
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विधान: उन्हाळा सुरू होत असल्यामुळे करोनाव्हायरस नष् होईल.
िसु्तस्थिती: COVID-19 सवग प्रदेशांत सापडलेला आहे, अर्दी उष्णआणि दमट हवामानाच्या प्रदेशांत देखील. त्यामुळे साबि आणि पाण्याने वरचेवर हात
िुिे, खोकताना आणि णशंकताना तोडं झाकिे आणि र्दीच्या णठकािी जािे टाळिे हे COVID-19 पासून स्वतःचे रक्षि करण्याचे उत्तम मार्ग आहेत.

विधान: र्रम पाण्याने अंघोळ केली तर करोनाव्हायरस मरेल.
िसु्तस्थिती: हा णवषािू शरीरात असतो आणि शरीराचे तापमान ३७० सेत्सल्सयस असते. त्यामुळे तुम्ही केलेल्या र्रम पाण्याच्या अंघोळीचा कोिताही पिरिाम
णवषािूवर होत नाही.  

विधान: नू्यमोणनयाच्या लस टोचल्यामुळे करोनाव्हायरसपासून रक्षि होईल.
िसु्तस्थिती: नू्यमोणनयाची लस नू्यमोणनया पसरविाऱया जंतंुपासून आपले रक्षि करते. परंतु नोवेल करोनाव्हायरसच्या लसीणवषयक संशोिन अजून चालू
आहे. 

विधान: शरीरावर अल्कोहोल णकंवा जंतुनाशक फवारले तर करोनाव्हायरसचा संसर्ग होत नाही. 
िसु्तस्थिती: शरीरावर आणि कपड्यांवर अल्कोहोल णकंवा सॅणनटायझर फवारल्यामुळे करोनाव्हायरसचा संसर्ग टाळता येिार नाही. जेव्हा हा णवषािू
नाकातून णकंवा तोडंातून शरीरात प्रवेश करतो तेव्हा संसर्ग होतो. जेव्हा तुम्ही अस्वच्छ हातांनी तुमच्या तोडंाला स्पशग करता णकंवा तशाच हातांनी जेवता तेव्हा

अल्कोहोल वापरून हात स्वच्छ केल्यामुळे णकंवा पुसल्यामुळे णवषािूचा तुमच्या शरीरात होिारा प्रवेश थोपवता येतो. 

विधान: णमठाच्या पाण्याने सतत नाक स्वच्छ केल्यामुळे संसर्ग होिार नाही.
िसु्तस्थिती: णमठाच्या पाण्याने नाक स्वच्छ केल्यामुळे काहीजिांना सामान्यतः होिारी सदी णनयंणत्रत झाल्याचे णदसून आहे आहे. परंतु नोवेल करोनाव्हायरस
रोखण्याचा हा प्रभावी उपाय असल्याचे णसद्ध झालेले नाही.
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विधान: णचकन आणि मटि खाल्ल्यामुळे करोनाव्हायरस पसरतो.
िसु्तस्थिती: नाही. णचकन णकंवा कुकु्कटजन्य पदाथग आणि मटि खाल्ल्यामुळे करोनाव्हायरस पसरतो याचा कुठलाही शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध नाही. 
तथाणप, णचकन आणि मटि व्यवत्सस्थत णशजवून खावे असा सल्ला नेहमी देण्यात येतो.

विधान: करोनाव्हायरसचा संसर्ग झालेली व्यक्ती पूिगपिे बरी होऊ शकते आणि णतला पुन्हा संसर्ग होत नाही. 
िसु्तस्थिती: कोितेही णवशेष उपचार न करता ८०% लोक या आजारातून पूिगपिे बरे झाले आहेत. परंतु या णवषािूवरील उपचारांच्या माणहतीवर
अजूनही संशोिन चालू आहे. 

विधान: कच्ची लसिू, तीळ खाल्ल्यामुळे तुमचे णवषािूपासून रक्षि होते.
िसु्तस्थिती: लसिीचे सेवन करिे आरोग्यदायक आहे आणि त्याचे इतर फायदे आहेत. परंतु णतचे सेवन केल्यामुळे करोनाव्हायरसपासून रक्षि होत
नाही. 

विधान: हा णवषािू शरीराबाहेर पडला की सहज मरतो.
िसु्तस्थिती: या णवषािूबद्दल आपल्याला अजूनही फारशी माणहती नाही. यासारखे काही णवषािू (सासग, मेसग) शरीराबाहेर पडल्यावर णवणवि
पृष्ठभार्ानुसार ८ ते २४ तास णजवंत राहतात.

विधान: डास चावल्यामुळे तुम्हाला COVID-19 होतो.
िसु्तस्थिती: डासांमाफग त करोनाव्हायरसचा प्रसार होत नाही. जेव्हा बाणित व्यक्ती णशंकते णकंवा खोकते तेव्हा नाका-तोडंातून उडालेल्या थेंबांमुळे हा
णवषािू पसरतो.

रै्रसमज आणि वसु्तत्सस्थती
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णवषािूवर प्रकाश टाका
योग्य माणहती आणि उणचत सवयी हा संसर्ग रोखण्याचा मार्ग आहे. 

चला, णवषािूवर प्रकाश टाकण्याचा खेळ खेळू या आणि आपल्याकडे असलेल्या

माणहतीद्वारे त्याचा मुकाबला करू या. 

चला, उजळिी करू या : प्रते्यक चौकोनात तुम्हाला एक णविान णदसेल. 

तुमची उत्तरे ऐकण्यास आम्ही उिुक आहोत. 
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चला, तुमची
उत्तरं ऐकू या.
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सत्र ७
शहरी भार्ातील माणहती देण्याच्या णवशेष र्रजांची पूतगता कशी करावी

मानहानी आणि भेदभाव
योग्य सवयीमदतकायागला प्रारंभ
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समुदायाला मदत करण्यासाठी णनिागिरत के्षत्रातील णहतसंबंणित व्यक्ती ओळखून त्यांना योग्य माणहती व मदत देण्यासाठी

प्रणशणक्षत केले जावे

समुदायातील व्यक्तीनंा खालील मदत करण्याची णवनंती करावी

• स्थाणनक नर्रपाणलकेने समुदायासाठी स्थापन केलेल्या मदत कक्षाला हातभार लाविे

• लोकांना मास्क वाटण्यासाठी मदत करिे, ज्यांना जास्त आवश्यकता आहे अशा व्यक्तीनंा मास्क णमळत

असल्याचे सुणनणचित करिे. मास्कचे वाटप करत असताना त्याच्या योग्य हाताळिीची माणहती देिे

• समुदायातील प्रणतणनिीनंी लोक स्वचे्छतेचे पालन करत असल्याचे सुणनणचित करिे तसेच महानर्र पाणलकेने

णनयणमतपिे णनजंतुकीकरिाच्या मोहीमा हाती घेिे

• स्थाणनक राजकीय नेते आणि िाणमगक प्रमुखांना सामील करून घेऊन माणहती देिे

• कचऱयाच्या र्ाड्या, दुिाचा पुरवठा करिाऱया र्ाड्या यासारख्या नेहमीच्या आवश्यक सेवांचा वापर करून

माणहतीचा प्रसार करिे

• त्सब्लच/सोणडयम हायपोक्लोराइट द्राविाचे मोफत णवतरि आणि समुदायामधे्य जंतुनाशकाच्या वापराचे णनयोजन

करिे



मदतकायागला प्रारंभ
शहरी भार्ात दाट लोकवस्ती असते व तेथील आरोग्य कमगचाऱयांची संख्या मयागणदत असते हे लक्षात ठेवा. समुदायातील

प्रते्यकाला तसेच स्वतःला सुरणक्षत ठेवण्यासाठी तुम्हाला समुदायातील व्यक्तीची मदत घ्यावी लार्ते.

• समुदायातील अणिक जोखीम असलेले र्ट ओळखा आणि संसर्ग होऊ नये म्हिून सुरणक्षत

राहण्यासाठी त्यांना अलर् होण्यासाठी मदत करा

• बालरृ्हांना णमड-डे णमल्सच्या योग्य णवतरि व्यवस्थेसाठी सरकारी सेवांच्या संपकागत राहा
• संसर्ग झालेल्या संभाव्य व्यक्तीबंाबत सतकग राहण्यासाठी व त्या शोिण्यासाठी तसेच त्यांना आरोग्य

संस्थेकडे पाठवण्यासाठी समाजातील प्रभावी व्यक्तीचंी मदत घ्या

• लॉकडाऊनच्या काळात णनयमांचे पालन होत असल्याचे सुणनणचित करण्यासाठी सामुदाणयक
स्तरावरील र्टांना प्रणशणक्षत करा

• योग्य सामुदाणयक इमारती णनवडून त्यांचे रुपांतर णवलर्ीकरि सुणविातळांमधे्य करा
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रोजंदारी करिारे/असंघणटत के्षत्रातील कामर्ार त्यांच्या पोटापाण्यासाठी णनबंि घातले तरी कामावर जािार व
पिरिामी त्यांची सुरक्षा िोक्यात येिार हे लक्षात ठेवा

साबि व पाण्याने ४० णमणनमजूर, घरकाम करिारा नोकरवर्ग, झोपडीत राहिारे
स्थलांतिरत आणि रोजंदारीवर काम करिाऱया व्यक्तीपंयंत पोहोचून त्यांना खालील र्ोष्ीचें

पालन करण्याचा सल्ला द्या:

• टे हात वरचेवर िुिे, णवशेषतः बाहेरून आल्यावर, जेविापूवी व शौचाला जाऊन आल्यावर
• बाहेरून आल्यावर कपडे बदलिे आणि शक्य असल्यास साबि लावून अंघोळ करिे. डोळे, ना व
तोडंाला स्पशग करण्याचे टाळिे

• उघड्यावर थंुकिे टाळिे आणि थंुकण्यासाठी वॉश बेसीन वा णपकदािीचा वापर करिे

• इतरांपासून णकमान १ मीटरचे अंतर राखिे
• जर ताप, सदी वा श्वासोच्छ्वास करताना त्रास होिे अशी लक्षिे णदसून आली तर सावगजणनक
मदतकक्ष/आरोग्य कें द्राशी संपकग साििे



मानहानी आणि भेदभाव
शहरी भार्ात दाट लोकवस्ती असते व तेथील आरोग्य कमगचाऱयांची संख्या मयागणदत असते हे लक्षात ठेवा. समुदायातील

प्रते्यकाला तसेच स्वतःला सुरणक्षत ठेवण्यासाठी तुम्हाला समुदायातील व्यक्तीची मदत घ्यावी लार्ते.

1. अनेक रृ्हणनमागि सोसायट्यांनी र्डीनोकरांना णकंवा इतर सेवकांना प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. यामुळे
लोक आपापल्या घरातून बाहेर पडिार नाहीत हे जरी खरे असले तरी अशा प्रकारे अंतर राखल्यामुळे

अपमानास्पद वार्िूक णदल्याची भावना णनमागि होते.
2. “त्यांच्यामुळे आपल्याला रोर् होतील”, “त्यांच्यामुळे आजार पसरतील” याप्रकारची भाषा अपमानास्पद आहे.
3. याबाबतील लोकांना जािीव करून देण्यासाठी स्थाणनक प्रभावी व्यक्ती आणि णनिगय घेिाऱया महत्त्वाच्या
व्यक्तीचंी मदत घ्या

4. जनजारृ्ती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांच्या णचत्रणफतीचंा वापर करा
5. रृ्हणनमागि सोसायट्यांनी र्ाडी िुिारे, र्डीनोकर यासारख्या कामर्ारांबाबत भेदभाव का करू नये यासाठी

सरकारी आदेश दाखवा

रणहवासी कल्यािकारी संघटना
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