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कोरोना�हायरस रोग २०१९ (को�वड -१९) आता ११५-पे�ा अ�धक देशांपय�त पोहचला आहे, जगभरातील १,२५,००० 
पे�ा जा�त लोकांना �याचा प�रणाम झाला आहे आ�ण �यामळेु समुारे ५,००० लोक म�ृयमुखुी पडले. 
 
जाग�तक आरो�य संघटना �हणजेच व�ड� हे�थ ऑग�नायझशेन (WHO) ने �दलेल� काह� सोपी खबरदार� घेऊन 
आपण सं��मत हो�याची �कंवा को�वड -१९ चा फैलाव हो�याची श�यता कमी क� शकतो. 
 
१) वारंवार आपले हात धवुा 
 
�नय�मतपणे आपले हाथ अ�कोहोल आधा�रत हॅ�ड रब �कंवा हॅ�ड वॉश ने   �व�छ धवुा �कंवा साबणाने आ�ण 
पा�याने धवुा. 
 
का?  साबण आ�ण पा�याने आपले हात ध�ुयानेे �कंवा अ�कोहोल-आधा�रत  हॅ�ड रब ने हाथ धतु�याने आप�या 
हातात असलेले �वषाण ून�ट होतात. 
 
२) सामािजक अतंर राखा 
 
�वत: पासनू आ�ण खोकला �कंवा �शकंा येत असले�या ��येक  �यि�तपासनू कमीतकमी १ मीटर (३ फूट) अतंर 
ठेवा. 
 
का? जे�हा कुणाला खोकला  येत असेल �कंवा �शकं आल� असेल त�ेहा �यां�या नाकातनू �कंवा त�डातनू लहान �व 
थ�ब फवारले जातात �याम�ये �वषाण ूअस ूशकतो. जर  खोकला असले�या �य�तीला हा आजार को�वड - १९ 
अस�यास. आ�ण आपण खपू जवळ असाल तर �वासा �वारे त े�व थ�ब को�वड-१९ �वषानसूह आप�या शर�रात 
येतात. 
 
३) डोळे, नाक, त�ड यांना �पश� क� नका 
 
 आप�या हाता�या कोण�याह� भागाने डोळे, नाक आ�ण त�डाला �पश� करणे टाळा. 
 
का? हात ब� याच प�ृठभागाला �पश� करतात आ�ण �वषाण ूउचल ूशकतात. एकदा  हात द�ूषत झा�यावर , हा 
�वषाण ूआप�या डो�यांत, नाकात �कंवा त�डात ह�तांत�रत होऊ शकतो. �तथनू, �वषाण ूआप�या शर�रात �वेश 
क� शकतो आ�ण आप�याला आजार� बनव ूशकतो. 
 
४) �वसन �व�छतचेा सराव करा 
 
स�ुनि�छत करा क�, आपण आ�ण आजबुाजचूी लोकं �वसना�या �व�छतचेे अनसुरण करत राहतील. याचा अथ� 
असा क�, जे�हा आपण खोकत �कंवा �शकंत असाल त�ेहा आपले त�ड आ�ण नाक आप�या वाकले�या 
कोपरखां�याने �कंवा �ट�य ूपेपरने झाकून टाका. नतंर वापरले�या �ट�य ू पेपरची �व�रत �व�हेवाट लावा. 
 
का? हे थ�ब �वषाणचूा �सार करतात. �वसना�या चांग�या �व�छतचेा अवलंब के�याने आपण आप�या 
आसपास�या लोकांना सद�, �ल ूआ�ण को�वड -१९  सार�या �वषाणूपंासनू वाचवतो. 
 



५) जर त�ुहाला खोकला आ�ण �वास घे�यात �ास होत असेल तर लवकर व�ैयक�य सेवा �या 
 
जर आप�याला अ�व�थ वाटत असेल तर घर� रहा. जर आप�याला ताप, खोकला आ�ण �वास घे�यास �ास होत 
असेल तर व�ैयक�य स�ला �या आ�ण अगोदरचा कॉल करा. आप�या �था�नक आरो�य अ�धका�यां�या �नद�शांचे 
पालन करा. 
 
का? रा���य व �था�नक अ�धका�यांकड ेआप�या भागातील प�रि�थती�वषयी अ�ययावत मा�हती असत.े आगाऊ 
कॉल के�यास आप�या आरो�यसेवा �दा�याला �व�रत यो�य आरो�यस�ुवधा दे�यास सोपे होईल. हे आपले सरं�ण 
करेल आ�ण �हायरसचा �सार रोख�यास मदत करेल व इतर स�ंमणस�ुधा रोख�यास मदत करेल. 
 
६) मा�हतीब�ध रहा आ�ण आप�या आरो�यसेवा �दा�याने �दले�या स��याचे अनसुरण करा 
 
नवीनतम को�वड -१९ �या �मखु स�ं�मत�ठकाणां�या मा�हतीने (हॉट�पॉ�स) अ�ययावत रहा (शहरे �कंवा 
�था�नक भाग जेथे को�वड -१९ मो�या �माणात पसरत आहे.) श�य अस�यास, अ�या �ठकाणी �वास करणे 
टाळा - �वशषेत: आपण  जर व�ृध �य�ती अस�यास �कंवा मधमेुह, �दय �कंवा फु�फुसा�या आजाराने��त 
अस�यास. 
 
का? यापकै� एका भागात आप�याला को�वड -१९ �वषाण ूबा�धत कर�याची उ�च श�यता आहे. 
 
७) घर� रहा 
 
डोकेदखुी, कमी दजा�चा ताप (३७.३ �ड�ी से. �कंवा �यापे�ा जा�त) आ�ण थोडसे वाहणारे नाक यासार�या सौ�य 
ल�णांपासनू जो पय�त आपण आपण बरे होत ना�हत तो पय�त  घर�च राहून �वत: ला अलग करा.जर कुणाला 
आप�यासाठ�   परुवठा आणने  �कंवा  सामान आण�यासाठ� बाहेर जाणे आव�यक असेल,  उदा. अ�न 
आण�यासाठ�,  अ�यावेळी इतर लोकांपासनू ससंग� टाळ�यासाठ� मा�क (MASK) घाला. 
 
का? इतरांशी सपंक�  टाळणे आ�ण अनाव�यक व�ैयक�य स�ुवधांना भेट न देणे यामळेु �या स�ुवधा अ�धक 
�भावीपणे  काया�ि�वत होतील आ�ण �यामळंु संभा�य को�वड -१९  आ�ण इतर �वषाणूपंासनू आपले आ�ण इतरांचे 
संर�ण कर�यास मदत होईल. 
 
ट�पः   जाग�तक आरो�य सघंटना �हणजेच व�ड� हे�थ ऑग�नायझशेन (WHO) ने इं�जीम�ये �दलेला हे 
आरो�यमाग�दश�न आप�या भाषते उपल�ध क�न �दले आहे. �द �पाइनल फाउंडशेन,पाठ��याक�या�या 
दखुापत��तांसाठ� संपणू� भारतातील एक �वयसंहायता समहू आहे. 
 
कोरोना�हायरस रोग २०१९ �या कोण�याह� माग�दश�नासाठ� �दे �पाइनल फाऊंडशेन�या �वयसेंवकांशी  �या 
�मांकांवर वर सपंक�  साधा. 
 
95030 70230 �कंवा 97909 36844 
 
ध�यवाद ! 


