
कोविड-19 काय आहे?

➢ कोविड-19 हा श्िसनमार्ााच्या संसर्ााचा आजार असून तो नव्याने शोधल्या 
रे्लेल्या सासा-कोि-2 ह्या विषाणुमुळे होतो. 

कोविड-19 काय आहे?
करोना विषाणू आजारबद्दल

कोविड-19 हा आजार मला होऊ नये यासाठी मी काय करािे?
➢ एकमेकांपासून कमीत कमी 1 मीटर शारीररक अंतराचे पालन करा. 
➢ तुमचा चेहरा आणण नाक मुखपट्टीने झाका.
➢ साबण आणण पाण्याने हात स्िच्छ करा ककंिा अल्कोहोलयुक्त हॅंड 

सॅननटायझरचा िापर करा. 
➢ अस्िच्छ हातांनी तुमच्या डोळयांना, नाकास ककंिा चेह-यास स्पशा कू  नका. 
➢ काही लक्षणे आढळल्यास िैद्यकीय सल्ला घ्या. 

कोविड-19 संक्रमणाची सामान्य लक्षणे

ताप डोकेदखुी,
अंर्दखुी

खोकला घशात खिखि
श्िासोश्िासाला ्ास

कोविड-19 चा प्रसार कसा होतो?
➢ करोना विषाणुचा फैलाि संसर्र्ात ू ग्णाच्या खोकण्यातून ककंिा शशकंण्यातून बाहेर 

पडणा-या स््ािातून होतो. 
हा आजार :

• करोनाबार्धत व्यक्तीच्या संपकाात आल्याने होतो.
• बार्धत पषृ्ठभार्ास स्पशा केल्याने आणण त्यानंतर त्याच हातांनी नाक, 

तोंड ककंिा डोळयास स्पशा केल्यास ह्या आजाराची बाधा होते. 
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कोविड-19 साठीच्या चाचण्या

चाचण्यांचे प्रकार नमूने माहहती फायदा नुकसान

िायरल 
चाचणी/ 
आरटी-
पीसीआर 
चाचणी

नाक/ 
मुख द्राि

संसर्ााची
माहहती

• विषाणुची थेट 
चाचणी

• अचूकता

• िेळखाउ
• प्रशशक्षक्षत 
कमाचा-यांची
आिश्यकता
• खर्चाक

प्रनतवपडं
चाचणी/
जलद 
चाचणी

रक्त विषाणु 
संपकााची
माहहती 

• जलद 
पररणाम

• कमी खर्चाक
• प्रशशक्षक्षत 
कमाचा-याचंी 
आिश्यकता 

नाही

• फक्त 
प्रनतवपडंाची

चाचणी करते, 
विषाणुची नाही
• संसर्ााच्या
सुू िातीची
माहहती देत

नाही

कोविड चाचण्या
कोविड-19 साठी दोन प्रकारच्या चाचण्या उपलब्ध आहेत

✔ िायरल चाचणी– सद्य स्स्थतीत तुम्हाला संसर्ा झाला आहे की नाही 
याची माहहती देते. 

✔ प्रततव डं (एंटीबॉडी) चाचणी– संसर्ााची सुू िात ककंिा रोर्ाच्या 
संक्रमणाची माहहती देते. 
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विलगीकरण मागगदशिगका
कोविड-19 प्रनतबंधात्मक उपाय 

सामास्जक
अतंर

स्ि-
विलर्ीकरण विलर्ीकरण

कोणासाठी?
विषाणु संपकाात 
न आलेल्या 
व्यक्ती

संसर्ा झाल्याची 
शकंा असलेल्या
ककंिा चाचणी
सकारात्मक 
(पॉस्जहटि) 

आलेल्या व्यक्ती

विषाणुच्या 
संपकाात आले
असल्याची 

शक्यता असणा-
या पण कोणतेही 
लक्षणे नसलेल्या

व्यक्ती

ककती काळ? महामारी 
संपेपयतं 

14 हदिस ककंिा
दोन चाचण्या 
(नकारात्मक) 
येईपयतं

कमीत कमी 14 
हदिस

कोणाशी संपका
ठेिता येईल?

जिळचे शम्
आणण कुटंुबीय

प्रत्यक्ष संपका  नाही. स्िताला िेर्ळया 
खोलीत विलर्ीकरणात ठेिून 

अत्यािश्यक िस्तंूची पूताता जिळचे 
शम् ककंिा कुटंुबीय यांच्याकडून 

त्यांच्याशी संभाषण अथिा स्पशा न 
करता कू न घेणे म्हणजे इतरानंा 

संसर्ा होणार नाही. 

तुम्ही काय कू 
शकता?

घू न काम 
करणे, पौस्ष्टक 
अन्नाचे सेिन 
आणण व्यायाम. 

खाण्याचे पदाथा, पाणी आणण
स्िच्छतेच्या िस्तंुचा साठा करा. या 
िस्तू तुम्हाला पुरिणा-यांशी प्रत्यक्ष 

संपका  टाळा. 

सामास्जक कसे 
होता येईल?

अनािश्यक 
जमाि रद्द 

करा. 
समाजमाध्यमां

(सोशल
शमडडया) द्िारे 
संपकाात रहा.

अनत ननकड असल्याखेरीज 
विलर्ीकरणातून बाहेर येऊ नका. 
प्रत्यक्ष संपका  टाळा. शम् आणण 
कुटंुबीयांशी समाजमाध्यमां द्िारे 
(सोशल शमडडया) संपकाात रहा.

सामास्जक अंतर/ स्ि-विलर्ीकरण/ विलर्ीकरण
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o हात धुतल्याखेरीज/ सॅननटाइज केल्या खेरीज आपला चेहरा, डोळे ककंिा तोंडास 
स्पशा कू  नका.

o आपले नाक आणण तोंड झाकल्याशशिाय शशकूं अथिा खोकू नका. 
o सािाजननक हठकाणी थुंकू नका.
o आजारी व्यक्तींशी संपका  टाळा.
o भेटीदरम्यान अशलरं्न अथिा हस्तांदोलन करणे टाळा.
o बरं िाटत नसेल तर बाहेर जाऊ नका.
o लोकांचा स्पशा होणारे पषृ्ठभार् जसे की कठड,े दरिाजे ककंिा फाटकांना हातांनी स्पशा 
कू  नका. 

५ महत्िाच ेमुद्दे
एक् येणे टाळा

घाबू नका
स्िच्छता राखा

ननजतुंकीकरण
स्िशशक्षण काळजी घ्या

✓ खालीलपैकी कोणतेही एखादे लक्षण आढळल्यास त्िरीत तुमच्या डॉक्टरांशी संपका साधााः
सततचा ताप, श्िासोश्िासास ्ास आणण 3 हदिसांपेक्षा जास्त असणारा सततचा खोकला. 

✓ शशकंताना ककंिा खोकताना तुमचे नाक आणण तोंड हटश्यु पेपरने ककंिा हाताने झाका. 
आजारी असाल तर विलर्ीकरणात रहा. 

✓शारीररक अंतर बाळर्ा आणण कोणत्याही स्िू पाचा जमाि टाळा.
✓ एकमेकांची भांडी, पाणी वपण्याची बाटली आणण इतर िैयस्क्तक साधनांचा िापर टाळा.
✓सािाजननक हठकाणी सािधनता बाळर्ा आणण घराबाहेर पडताना नेहमी मुखपट्टी चा
िापर करा. 

✓ ननयशमत संपकाात येणारे पषृ्ठभार्ांना स्िच्छ आणण ननजंतुक करा.

✓कमीत कमी 20 सेकंदांपयात साबण ि पाण्याने हात स्िच्छ धुिा ककंिा
60% अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझरचा हात स्िच्छ करण्यासाठी िापर करा.

✓ िैयस्क्तक स्िच्छता पाळा. स्ियंपाक करण्यापूिी ककंिा जेिणापूिी तसेच
शशकं ककंिा खोकला आल्यानंतर हात धुिा. 

✓आपल्या आरोग्याचे अिलोकन करा आणण करोना विषाणुच्या लक्षणांबाबत
सजर्ता बाळर्ा. 

कोविड-19 दरम्यान
काय करािे काय करू नये
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अन्न शिजिते
िेळी

फळे आणण 
भाज्या धुताना

✓ िाणसामानाची आर्ाऊ यादी बनिा.
✓ मुखपट्टी चा िापर करा.
✓ खरेदी करतेिेळी शारीररक अंतर बाळर्ा- एकमेकांपासून

ककमान 1 मी. चे अंतर आिश्यक.

✓ खरेदी साहहत्याचे िेष्टण खराब नसल्याची खा्ी कू न घ्या.
✓ सामान खरेदीनंतर ि पैसे तसेच अन्य पषृ्ठभार्ांना स्पशा

केल्यानंतर तुमचे हात ननजतंुक करा.
✓ घरी आल्यानंतर तुमचे हात पाणी आणण साबणाने कमीत

कमी 20 सेकंदापयतं धुिा.

✓ योग्य ते तापमान राखा.
✓ तुमचे हात आणण पषृ्ठभार् स्िच्छ ठेिा.
✓ कच्चे आणण शशजिलेले अन्न िेर्ळे करा.
✓ स्िच्छ पाणी आणण कच्च्या मालाचा िापर करा.
✓ अन्न सुरक्षेसाठी या 4 र्ोष्टी लक्षात ठेिा- स्िच्छता, िेर्ळे

करणे, शशजिणे आणण थंड करणे.

✓ योग्य ते तापमान राखा.
✓ फळं आणण भाजीपाला िाहत्या पाण्यात स्िच्छ धुिून घ्या. 
✓ सालींयुक्त फळे आणण भाज्या पुसून घ्या आणण कापण्या ि

खाण्यापूिी धुिून घ्या. 
✓ योग्य तापमानास ताज्या अन्नाची साठिण करा.  
✓ स्ियंपाकाचा ओटा िरचेिर स्िच्छआणण ननजतंुक कू न

घ्या. 

ककराणा माल 
खरेदी करतेिेळी

अन्न सरुक्षेबाबत घ्याियाची काळजी
कोविड-19 दरम्यान
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मुखपट्टी चेह-यािर चढिण्यापूिी अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझर 
ककंिा साबण आणण पाण्याने हात स्िच्छ धुिा. 

िापरात असताना मुखपट्टीला स्पशा करणे टाळा; आणण तसे 
करायचे असल्यास, अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझर ककंिा साबण 
आणण पाण्याने हात स्िच्छ धुिा. 

खराब झाल्यास मुखपट्टी त्िरीत बदला आणण एकदा
िापरण्यासाठी असलेल्या मुखपट्टीचा पुन्हा िापर कू  नका. 

मुखपट्टी र्ळयाभोिती लटकित ठेिू नका. 

मुखपट्टी काढल्यानंतर हात अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझर ककंिा 
साबण आणण पाण्याने स्िच्छ धुिा. 

मुख ट्टीचा िा र आणण त्याची विल्हेिाट

एकदाच िापराियाच्या
मुखपट्टीचा पुनिाापर 

कू  नये आणण 
िापरलेल्या मुखपट्टीची 
विल्हेिाट ननजतुंकीकरण 
पश्चात बंद कचरापेटीत 

करािी.

आजतार्ायत कोविड-19 
विषाणु प्रततबंधक लस ककंिा 
विशिष्ट्ट प्रततरोधक औषध 
उपलब्ध नाही. तथावप, 
संक्रशमत व्यक्तींनी

िैद्यकीय सल्ला आिश्यक 
घ्यािा.  

चेहरा आणण नाक मुखपट्टीने झाका आणण तुमचा चेहरा ि 
मुखपट्टीमध्ये अंतर राहणार नाही याची काळजी घ्या. 
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िैयक्ततक काळजी

घरी आल्यानंतर 
✓ घरात येताना मुखपट्टी आणण पाद्ाणे काढा. 
✓ तुमच्या िस्तु काढून ठेिा. जर त्यांना कुठला स्पशा झाला 

असल्यास ननजतंुक करा. 
✓ बाहेू न घरी आल्यािर कपडे बदला. 
✓ कपडे बदलण्यापूिी आणण कपडे बदलल्यानंतर तुमचे हात 

स्िच्छ धुिा.
✓ साबण आणण पाण्याचा िापर कू न तुमचे कपडे िेर्ळे 

धुिा. 

प्रिासा दरम्यान
✓ अनािश्यक प्रिास टाळा आणण शारीररक अंतर पाळा. 
✓ र्दी आणण जमाि टाळा.
✓ सािाजननक हठकाणी ककमान 1 मीटर चे अंतर 

राखा.
✓ शक्य असल्यास घू न काम करा.
✓ अनत महत्िाच्या कामासाठीच बाहेर पडा.

रोकड हाताळताना/ 
एटीएम चा िा र 

करताना

✓ जिळून संपका  टाळा आणण एटीएम कक्षात प्रिेश
करण्यापूिी ते ररकामे आहे ह्याची खा्ी करा. 

✓ नोटांसहहत एटीएम कक्षातील कोणत्याही पषृ्ठभार्ास स्पशा 
केल्यानंतर अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझर ने हात साफ करा. 

✓ आर्थाक व्यिहारासाठी शक्यतो डडजीटल माध्यमांचा िापर 
करा.

कोविड-19 दरम्यान
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विलगीकरणा 
दरम्यान

घरात घ्याियाची काळजी
कोविड-19 दरम्यान

✓ स्नानर्हृ संलग्न असलेल्या हिेशीर एकल खोलीत िास्तव्य 
करा.

✓ कुटंुबीयांशी संपका  टाळा. शारीररक अंतराच्या ननयमाचे पालन 
करा.

✓ घरातील इतर व्यक्तींसोबत रोजच्या िापरातील िस्तु शेअर कू  
नका.  

✓ िैयस्क्तक स्िच्छता पाळा. 
✓ विलर्ीकरणाचा ननयम ककमान 14 हदिस पाळा आणण तमुच्या 

आरोग्य स्स्थतीबाबत आरोग्य सेिकांना िेळोिेळी अिर्त करा. 

कोविड-19 च्या
दरम्यान िदृधांची 

काळजी

✓ जेष्ठ नार्ररकांची (60 िषांिरील) अर्धक काळजी घेण्याची 
र्रज आहे.

✓ शारीररक न की सामास्जक अंतर पाळा. 
✓ त्यांच्या संपकाात राहून त्यांना एकाकी िाटणार नाही याची 

दक्षता घ्या.
✓ त्यांच्या आरोग्याची तपासणी िारंिार करा. 
✓ आर्ंतुक व्यक्तींना घरात प्रिेश देऊ नका. 
✓ अनािश्यक िैद्यकीय भेटी टाळा. 
✓ मदतीसाठी अत्यािश्यक संपका  क्रमांक जिळ बाळर्ा.

कोविड-19 
दरम्यान बालकांची 

काळजी

✓ हाताच्या स्िच्छतेची सिय लािा.
✓ शशकंताना आणण खोकताना चेहरा झाकण्याबद्दल मुलांना 

शशकिा. 
✓ मुलांना कायामग्न ठेिा.
✓ पौष्टीक अन्नसेिनाची सिय लािा.
✓ र्दीपासून मुलांना लांब ठेिा.
✓ घर आणण घराच्या पररसराची स्िच्छता राखा.
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तुमचे हात साबण आणण पाण्याने िारंिार धुिा. 

शशकंताना ककंिा खोकताना तुमचे नाक आणण तोंड 
ू माल/ हटश्यु ककंिा तुमच्या हाताने झाका. 

डोळे, नाक आणण तोंडास स्पशा करण्यापूिी तुमचे 
हात धुिा. 

समुदायाने एक् येणे आणण र्दीची हठकाणे टाळा. 
सिांच्या सुरक्षक्षततेसाठी एकमेकांपासून कमीत कमी 

1 मीटर चे अंतर राखणे आिश्यक आहे.

संरक्षणात्मक उ ाययोजना
कोविड-19 च्या प्रादभुाािादरम्यान

साबणआणण पाणी उपलब्ध नसेल तर, 60% 

अल्कोहोलयुक्त हॅंड सॅननटायझरचा िापर करा. 

हटश्युंचा िापर झाल्यानंतर लरे्च त्यांना बंद
कचराकंुडीत टाका. 

बाहेर जाताना प्रत्येक िेळी मुखपट्टी घाला

जर तुम्हाला ताप, खोकला ककंिा श्िासोश्िासास ्ास
होत असेल तर त्िरीत र्चकीत्सीय सल्ला घ्या. 
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प्रिासादरम्यान घ्याियाची काळजी
कोविड-19 पासून बचाि करण्यासाठी

घरातून बाहेर पडण्यापूिी चेह-यािर मुखपट्टी चढिा. 
प्रत्येक िेळी तुमच्या चेह-यास (डोळे, नाक, तोंड) स्पशा 

करणे टाळा. 

दरिाज्यािरची बेल, दरिाज्याच्या कड्या इत्यादींना स्पशा 
करणे टाळा. 

लोकांपासून 1 मीटरचे अंतर ठेिा आणण सहप्रिाशांशी 
जिळचा संपका  टाळा. 

या महामारीच्या काळात जमल्यास प्रिास करणे टाळा. 
घरी रहा सुरक्षक्षत रहा. 

प्रत्येक िेळी प्रिास करताना अल्कोहोलयुक्त सॅननटायझर 
तुमच्या जिळ बाळर्ा आणण िारंिार तुमचे हात स्िच्छ 

करा. 

ज्या भार्ांस तुम्ही भेट देणार आहात 
तो भार् कोणत्या झोन मध्ये आहे 

याची खा्ी कू न घ्या.
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सतत साबण आणण  ाण्याने हात धणु्याची सिय लािनू घ्या

पाण्याने हात ओले करा

दोन्ही हाताचा मार्चा भार् व्यिस्स्थत चोळा

डाव्या हाताच्या तळव्याने उजिा अंर्ठा
आणण उजव्या हाताच्या तळव्याने डािा
अंर्ठा चोळा

बोटे एकमेकांमध्ये जुळिून बोटांचा मार्चा
भार् तसेच नखे चोळा

मनर्टे चोळा

हात पाण्याने व्यिस्स्थत धुिा

हाताला भरपूर साबण लािा

टॉिेल ने हात कोरडे करा

दोन्ही तळहात एकमेकांिर व्यिस्स्थत चोळा

हाताची बोटे एकमेकांत र्ुंतिून दोन्हीं
हातांचे तळिे चोळा

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

हात धुण्याच्या सियी
कोविड-19 च्या प्रनतबंधासाठी 
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गैरसमज: उष्ण आणण दमट िातािरणात कोरोना विषाणूचा 
फैलाि होत नाही

सत्य: करोना चा विषाणू कोणत्याही क्षे्ात दमट आणण उष्ण 
िातािरणात फैलािू शकतो.

गैरसमज: ब्लीच ककंिा जंतुनाशकाच्या इंजेक्शन मुळे कोविड-19 
पासून बचाि होतो. 

सत्य: ब्लीच ककंिा जंतुनाशकाच्या इंजेक्शनने विषाणूपासून संरक्षण 
होत नाही आणण असे करणे अर्धक घातक ठू  शकते. 

गैरसमज: करोना विषाणूचा प्रभाि फक्त िदृ्ध लोकांिर होतो.

सत्य: करोना विषाणूचे संक्रमण सिा ियोर्टातील लोकांना होऊ 
शकते. आजाराचा पूिा इनतहास असणा-या िदृ्धांना या विषाणूची 
लार्ण होण्याची शक्यता अधीक असते.

गैरसमज: र्रम पाण्याची आंघोळ आणण सूयास्नानाने 
कोविड-19 चा प्रनतबंध होतो. 

सत्य: र्रम पाण्याची आंघोळ आणण सूयास्नान कोविड-19 
चा प्रादभुााि रोखू शकत नाही.

गैरसमज: करोनाविषाणूच्या प्रनतबंधासाठी प्रनतजैविके पररणामकारक
आहेत.

सत्य: प्रनतजैविकांचा विषाणूच्या प्रनतबंधासाठी काहीही पररणाम होत 
नाही. स्िताच्या मनाने औषधे घेऊ नका. 

कोविड-19 बददलचे गैरसमज आणण सत्य
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गैरसमज: लसूण ककंिा शलबंाच्या सेिनाने कोरोना विषाणूच्या 
संसर्ाास अटकाि होतो.

सत्य: लसूण ककंिा शलबंाच्या सेिनाने कोरोना विषाणूचा संसर्ाास 
अटकाि होत नाही. ह्यांचे सेिन स्िास््यिधाक आहे आणण त्यात 
सूक्ष्मजीिप्रनतरोधक रु्णधमा असू शकतात.

गैरसमज: न्युमोननयािरील लसीने कोविड-19 पासून संरक्षण शमळते.

सत्य: न्युमोननयािरील लसीने कोविड-19 पासून संरक्षण शमळत 
नाही.

गैरसमज: घर माश्या ककंिा डासांच्या दंशाने कोविड-19 चा प्रसार 
होऊ शकतो.

सत्य: घर माश्या ककंिा डासांच्या दंशाने कोविड-19 चा प्रसार होत 
नाही. आणण ह्याबाबत आजतार्ायत कोणताही शास््ीय आधार 
उपलब्ध नाही.

गैरसमज: अल्कोहोलच्या सेिनाने कोविड-19 चा अटकाि होतो.  

सत्य: अल्कोहोल चे सेिन कोविड-19 चा अटकाि कू  शकत नाही.

गैरसमज: तेल ककंिा सलाईन ने िारंिार नाक धुतल्याने कोरोना 
विषाणूच्या संक्रमणास प्रनतबंध होतो.

सत्य: तेल ककंिा सलाईन ने िारंिार नाक धुतल्याने कोरोना 
विषाणूच्या संक्रमणास प्रनतबंध होतो ह्याबद्दल कोणताही 
शास््ीय आधार नाही. 

कोविड-19 बददलचे गैरसमज आणण सत्य
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