कोि हड १९ आजाराची सौ य ल णे असले या
कर यासाठीचे स ले

णाला घराम ये उपाय

पुि तके ची मांडणी आिण काशनसमा- मिहला व आरो यावर काम करणारा संसाधन गट
एि ल २०२१

टप- या पुि तके म ये दले या सूचना या को हीड १९ आजारावर गरजे या वै क य इलाजला पूरक आहेत. आजारा या िनदान
आिण औषधे इ. साठी डॉ टर यांना संपक करणे हे िततके च मह वाचे आहे. इथे दलेले स ले/सूचना अशा ि साठी आहेत क ,
याना सौ य ल णे दसत असून या
ि स वै क य स यानुसार आरो य क ाम ये एडिमट कर याची गरज नसून
घराम येच काळजी घेता येऊ शकते.
हे सांगायची गरज नाही, यां याकडे पुरेशी संसाधने आिण प तशीर मदत यं णा नाहीये, अशांना या आजाराला सामोरे
जा यासाठी खूप अडचणी येत आहेत. िवशेष क न वंिचत समाजातील लोक, यां याकडे मूलभूत सुिवधा जसे क अ , घर,
पाणी कवा आरो य सेवा िमळव यासाठी पुरेशी संसधान नाहीत. तसेच यांना आजाराचे िनदान कर यासाठी लागणा-या
सुिवधा कवा उपकरण जसे, शरीरातील ऑ सीजनचे माण मोज यासाठीचे कवा शरीरातील तापमान मोज यासाठीचे
उपकरण उपल ध होऊ शकत नाही. हणून या आजारावर ितबंधा मक उपाय कर यासाठी थािनक अिण घरा या पातळीवर
उपाययोजना कर यासाठीची रणिनती आखणे तातडीने गरज आहे. अशा रणिनती आरो य यं णेला या आजाराला सामोरे
जा यासाठी पूरक असतील पण आरो य यं णेतील मूलभूत सोयी-सुिवधा सुधारणे िततके च कळीचे आिण म चाचे आहे.
या पुि तके त दले या सूचना या वेगवेगळया सािह यामधून शोधून एक के या आहेत आिण सावजिनक आरो य अिण वै क य
े ात कायरत असले या ि कडू न स ला/मागदशन घेतले आहे. या पुि तके ची िन मतीची ेरणा, आम या िम मंडळी व
कु टुंबीय यांनी के याला िवनंतीव न िमळाली. जेणेक न आ ही या पुि तके या मा यमातून यां यापयत यो य मािहती, काळजी
घे यासाठी या सूचना आिण सकारा मक आशा यां यापयत पोचवू शकू .

२०२१ मधील कोि हड १९ ची दूसरी लाट२०१९ पासून सु झाले या करोना िवषाणू या आजाराने २०२१ सालात नुस या
कु टुंबाला अिण यातील सग या वयोगटातील

ला नाहीतर, संपूण

ना लागण होत आहे. वेगवेग या शहरांम ये असलेले

अनेक िम मंडळ, कु टुंबीय आिण यांचे नातेवाईक या नवीन व पा या कोि हड १९ महामारी या
िवरोधात झगडत आहेत.
सग या वयोगटात या

णालयात देखील हीच प रि थती दसून येते क , सगळी कु टुंब या कु टुंब,
णानी भ न गेले आहेत. यातही

ण आिण यांचे नातेवाईक अगदी

मा कपासून ते को हीड १९ आजाराम ये लागणा-या तपास या, औषधे, ऑि सजन खाटा इ यादी
िमळव यासाठी धडपड करीत आहेत.
कु टुंबाम ये सु ा एकमेकांना आजार न हो यापासून काळजी घेणे अवघड होत चालले आहे. आिण याचा
प र/णाम हणजे घरातले एक-एक कु टुंबीय आजार पडताना दसत आहेत. या प रि थतीम ये कु टुंबात
सवच आजारी असतील तर एकमेकांना सांभाळत, थोडीशी उसंत देत, एक जर आजारी पडला तर दुस-या
ने घर आिण कु टुंबाला सावरायला लागत आहे.
हणून वत:ला आिण कु टुंबातील

ना को हीड १९ हा आजार हो यापासून वाचव यासाठी शा ीय

मािहती जाणून घेणे गरजेचे आहे.
अ यंत सा या पण प रणामकारक उपाययोजनाकु टुंबाम ये एका आजारी

कडू न दुस-याला लागण हो याचे रोखण तस अवघड आहे. तरी देखील

वत:ची, कु टुंबाची आिण आप या समाजातील इतरांची ितबंधा मक काळजी घेणे मह वाचे आहे. करोना
हायरसने

चंड

प धारण के ले असून संपूण जगाम ये लोक

त आहेत, पण सा या आिण कमी

गुंतागुंती या ितबंधा मक उपाययोजना के या तर आपण वत: आिण इतरांना हा आजार हो यापासून
वाचवू शकतो. या उपाययोजना पुढील माणे- तुमचे त ड, नाक आिण गाल पूणपणे झाकले जाईल, असा मा क वापरावा, जेणेक न िवषाणू तुम या
शरीरात जाऊ शकणार नाही कवा तुम यामुले दुस-या

ला आजाराची लागण होणार नाही. श य

झा यास दोन मा क वापरावेत. स जकल मा क आतून तर कापडी मा क यावर घालावा.
- आपण आपले हात िनयिमतपणे साबण आिण पा याने धुवावेत, मु य क न जे हा एखा ा संभा
संसगज य जागा/ ि

संपकात आ यास तु ही तुमचे हात धुवावेत. जर पाणी सहज उपल ध होत

नस यास, हात धुवायचे न टाळता, हात धुवाय या सिनटाझरने हात धुवावेत.

- इतरांबरोबर पर परसंवाद करताना शारी रक अंतर पाळावे.
- काही तातडीचे काम नस यास घरा या बाहेर पडू नये. जर बाहे न कोणती गो आणायची अस यास
िडिल हरी सेवा देणा-याची कवा आप या िम मंडळ याची मदत यावी.
- बाहे न आणले या व तू/गो ी यो य प तीने धुवून, सिनटाइज कवा िनज तुक क न, मगच याचा
वापर करावा.
कोि हड १९ आजाराची सौ य ल णे असले या
बरे च

णाची काळजी-

ण यांना कोि हड १९ आजार झाला आहे, यां याम ये सौ य माणात ल णे कवा ल णरिहत

अस याचे दसून येत आहेत. यांना घरी औषधोपचार देता येऊ शकतो.
दले या सा या गो ी करता येऊ शकतात. या

णाला बर वाट यासाठी पुढे

ना कोि हड १९ आजार होऊन ते बरे झाले आहेत,

यां या आले या अनुभवा या आधारे या गो ी इथे मांड यात आले आहे.
नेहमी दसणारी कोणती ल णे बघायला हवीत?
- ताप ( ३७.८ C/१०० F कवा वचा गरम लागते)
- घसा-दुखी, सतत खोकला येण.े
- थकवा, अंगदुखी, दम यासारख वाटणे.
- कोण याही गो ीचा वास न येणे कवा त डाची चव िनघून जाणे अथवा याम ये बदल होणे.
-

ास यायला ास होणे कवा दम लागणे.

- काही

चे तापाबरोबर डोळे लाल होणे.

- भूक न लागणे, मळमळ, उलटी, जुलाब होणे.
- हे ल ात यायला हवे क , काही

म ये को हीड १९ या आजाराची लागण झाली असताना देखील

कोणतीच ल णे दसत नाहीत. यांना ल णे रिहत
आजाराचे िनदान झाले या

ण असे हणता येईल. जर तु ही कोि हड १९

णा या संपकात आ यास वत:ला इतरांपासून अलग ठे वावे.

जर एखा ा

ला वर दलेली ल णे दसत असतील तर तातडीने कोणती पावले उचलावीत?

जर तु हाला ताप; कोण याही गो ीचा वास न येणे कवा त डाची चव िनघून जाणे; आधी काही नसताना
न ाने खोकला सु

होणे, यातील काही ल णे दसत अस यास तु ही वत:ला इतरांपासून अलग ठे वा.

तसेच लगेच आपली तपासणी क न घेऊन डॉ टरकड़े पुढील औषधोपचारासाठी जावे.
को हीड १९ आजाराचे प े िनदान कर यासाठी RT-PCR ही तपासणी करायला हवी. पण तपासणीचा
िन कष यायला वेळ लागतो. स याची वाढती मागणी बघता, RT-PCR तपासणी क न यायला बराच वेळ
लागत आहे. रै िपड ए टीजेन ही तपासणीचा िन कष लगेच येतो. पण या तपासणीचा िन कष खोटा ये याचे
माण जा त आहे. हणून आप याला जर काही ल णे असतील आिण रै िपड ए टीजेन या तपासणीचा
िनकष नकारा मक (िनगे ट ह) आला असेल, तर आजाराचे िनदान प े कर यासाठी RT-PCR ही तपासणी
करणे आव यक आहे. याब ल आ ही पुढे आणखी मािहती देऊ.
ल णे दस याचा कालावधी देखील वेगवेगळा असतो. उदारणाथ, एका कु टुंबाम ये १८ वषा या मुलीला
आजाराची ल णे दसून आली तर यानंतर साधारण २० दवसांनी सवात वय कर

ला आजाराची

ल णे दसून आली. ल णाची ती ता देखील वेगवेगळी असू शकते - कमी ती , म यम ती आिण अित
ती - पिह या दवसापासून ते ५ दवसांपय त ताप. आतापयत को हीड १९ आजाराची ल णे ही
जा तीसजा त

णाम ये कमी ती

व पाची अस याचे दसून आले असून, या

णाना घरीच उपचार

देता येऊ शकतात, याची सु वात वत:ला इतरांपासून अलग ठे वणे गरजेचे आहे.
ल णा या ती तेनस
ु ार

णालयात एडिमट करायचे क नाही? ते ठरवता येत.े वय कर

ना इतर कोणते आजार असतील तर यां याम ये ती

णाला असले या
आिण जर

कवा गंभीर ल णे दस याची जा त श यता

असते.
औषधे- तु हाला ल णे दसायला लागली क लगेच तुम या डॉ टराकड़े जावे. कोणतेही औषध घे याआधी
वै क य स ला यावा. तु हाला जर ताप येत असेल तर ६ तासा या अंतराने Tab. Paracetamol ही
गोळी घेणे उपयु

ठरे ल तर डोके दुखीसाठी Tab. Ibuprofen ही गोळी यावी.

को हीड १९ ची तपासणीला आजार झा याचे िनदान कर यासाठी पुढील तपास या कर याची गरज असते१. रै िपड ए टीजेन तपासणी- या तपासणीम ये एक िविश

िथन आढ़ळतात क नाही ते तपासले जाते.

या िथ याला ए टीजेन असे हणतात. हे िथन कोरोना िवषाणुची लागण झाली आहे क नाही? हे

पाह यासाठी मह वाचे ठरते. या तपासणीसाठी
घशामधील

या नाक-घशामधील

ाव घेतले जातात. तपासणी िन कष पॉझी ट ह आ यास

ाव कवा नाक आिण
ला आजराचा संसग

झाला आहे असे समजावे. या तपासणीचा िनकष यायला साधारण १५ िमिनटे लागतात.
िनयमावलीनुसार, जर रै िपड ए टीजेन तपासणीचा िनकष ‘िनगे ट ह’ आला असेल, पण
आजाराची ल णे असतील तर आजाराचे िनदान प

ला

ची RT-PCR ही तपासणी

कर यासाठी

करणे आव यक आहे.
२. RT-PCR कवा ‘Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction’ ही तपासणी स य
SARS- CoV- 2 करोना या िवषाणुची लागण झाली आहे क नाही? हे तपास यासाठी करणे
आव यक आहे. या तपासणीसाठी

या नाकामधील

ाव घेतला जातो, यामधून िवषाणुची

जैिवक मािहती शोधता येत.े ही तपासणी एक मह वाची तपासणी हणून ओळखली जाते. हे ल ात
ठे वायला हवे क , या तपासणी चुक चा िनकष (False Negative) ये याचे माण ३०% इतके आहे.
याचा अथ असा क ,

ला आजार झाला असला तरी या या या तपासणीचा िन कष चुक चा

(Negative) येऊ शकतो. परं त,ू तरी देखील आजाराचे िनदान कर यासाठी ही तपासणी करणे
मह वाचे आहे.
इतरांपासून अलग राह यासाठीचे उपायतु हाला आजाराची ल णे अस यास, वै क य स यािशवाय तु ही घरा या बाहेर कु ठे ही न जाता वत:ला
इतरांपासून अलग करावे. आिण घरातील बाक

जे आजारी

या संपकात आले आहे, यांनी

देखील अलग राहणे गरजेचे आहे. रा ीय आजार िनयं ण क ाने सांिगत या माणे, आजा-या या संपकात
आलेली
-

हणजे कोण? हे पुढील माणे ठरवता येऊ शकतेने पीपीई क ट न घालता को हीड १९ झाले या

णाला

य

सेवा कवा काळजी घेतली

अस यास- को हीड १९

णाबरोबर रािहले अस यास (कामा या ठकाणी, वगात, घरात, सावजिनक ठकाणी)

- कोि हड आजाराची ल णे असले या

बरोबर एकि तपणे वास के ला अस यास-

- अशा कोण याही प रि थतीम ये िजथे, तु ही दुस-या
खोक यामधून कवा शक यामधून, काही संसगज य

बरोबर बोलताना

याला आले या

ास-थब याला सामोरे गेले अस यास-

‘ वत:ला इतरांपासून अलग करणे’ हणजे न
-

काय करायला हवे?

ला आजाराची ल णे दस यापासून या या पुढचे साधारण १४ दवस वत:ला इतरापासून अलग

ठे वावे. आिण तु ही जर इतरांबरोबर एक एकाच घरात रहात असाल, या घरातील
बाहेर या लोकांपासून िवलग करायलाच हवे. याच घरात आजारी
आजाराची लागण झाली तर आजारी असले या
आजारी नसले या

येकाला १४ दवस

णाबरोबर इतर कु टुंिबयांना

ना बाक या कु टुंिबयांपासून अलग ठे वावे आिण

चे िवलगीकरण करायलाच हवे, जेणेक न सव कु टुंबीय आजारातून बरे होऊन,

याची कोि हडची तपासणी िनगे ट ह येतील. जर तुम याकडे सव कु टुंिबयाना अलगीकरण कर याची
पुरेशी

व था कवा आधार नस यास, तुम या शहरातील सं था मक िवलगीकरण क ाम ये जसे क ,

COVID-19 First Line Treatment (CFLT) Centres जावे. वत:ला इतरांपासून अलग ठे वताना- घरातील वय कर

ना श यतो घरातील वेग या

मम ये कवा घरा या जवळ सुरि तपणे

मम ये िवलग ठे वावे.
- सव कु टुंबीय घरातच रहावे कवा तुम या घरात पुरेशी जागा अस यास एकमेकांपासून सुरि त अंतर
ठे वून रहावे. पुरेसे हवा ये यासाठी घरा या िखड या उघ

ा ठे वा ात. जर पुरेशी जागा उपल ध

नस यास, जेवढे जमेल तेवढे अंतर एकमेकांपासून ठे वावे आिण मा क लावला.
- तु ही दुस-याबरोबर िवशेष क न बाहेरचे लोक कवा जे लोक तु हाला ओळख़त नाहीत, यां याबरोबर
वागताना यां याशी शारी रक पश टाळावा आिण पुरेसे शारी रक अंतर ठे वावे.
-

णाची काळजी घेताना, यां याशी कोण याही कारचा पश/संपक ठे वताना कवा

णा या संपकात

येणा-या गो ी जसे क , बाथ म, कचन, सािह य, कपडे, अंथ ण-पांघ ण इ. हाताळताना, या

ने

मा क आिण हातमोज़े ( लो हज) घालावेत.
- वापरले या हातमोजांची

येकवेळी यो य प तीने िव हेवाट लावावी. सारखे तेचतेच हातमोजे

वापर यास याने आजराचा संसग होऊ शकतो.
- हातमोजे काढ यावर वत: हात पाणी अिण साबणाने धुवावेत.
- खा याचे पदाथ, औषधे कवा बाहे न आणाय या इतर गो ी आण यासाठी िडिल हरी सेवा देणा-याची
एज सी, कु टुंिबयांची कवा आप या िम मंडळी यांची मदत यावी.

- बाहे न आणलेले खा याचे पदाथ कवा कराणा माल हे घरा या दारावर ठे वावा, जेणेक न

य

संपक येणार नाही.
- जे हा तु ही इतरांपासून अलग रहात असाल, तर कपडे, अंथ ण-पांघ ण, टॉवेल कवा घरातील इतर
सािह य कु टुंिबयापासून वेगळ ठे वावे.
- जर श य अस यास वेगळ बाथ म आिण शौचालय वापरावे. पण जर एकच बाथ म अिण शौचालय
अस यास या या

येक वापरानंतर ते व छ करावे. यासाठी तु ही ली चग पावडर कवा सोिडयम

हायपो लो रयेट वापरावे.
- घरातली फरशी आिण इतर गो ी आधी पा याने आिण नंतर साबण/वा शग पावडरने धूळ काढावी अिण
नंतर िनज तुक करावे.
- व छतेला सु वात सवात कमी अ व छ भागापासून मग जा त अ व छ भाग साफ करावा, जेणेक न
अ व छता पसरणार नाही.
- या व तू कवा गो ी जा त माणात हाताळ या जातात जसे क , फोन,

टर/ कानर, लाईटचे ि व स

इ. अशा गो ी दवसातून दोनदा व छ करावेत. यासाठी तु ही एखा ा फड यावर ली चग पावडर
कवा सोिडयम हायपो लो रयेट घेऊन ते व छ करावे. याच माणे या गो ीना सारखा हात लागतो
उदा.- टेबल, खुच , पे स, डायरी-फ़ाइ स, लैपटॉप/क पूटरचा क बोड, माउस अिण याचा पैड इ. यांची
िवशेष व छता ठे वावी.
- धातू या गो ी जसे, दरवा याचे हड स, कु लूप अिण चा ा इ. अशा गो ी ७०% अ कोहल असले या
सनीटायझरने पुसून काढा ात कारण लीच पावडरचा इथे उपयोग होत नाही.
-

णाला थमामीटर आिण ऑ सीमीटर कसा वापरायचा? ( दवसातून २ वेळा) याचे ि

हवे. जर

ण िशि त असेल तर याला न द ठे वायला सांगावी, यासाठी

णाला पेन अिण वही

- जर तु ही घराम ये पीपीई कट वापरत असाल तर एकदा वाप न झा यावर, याचा
अंगातून काढताना

ायला
ावी.

येक भाग

येकवेळी साबण अिण पा याने हात धुवावेत.

- कोि हड १९ असले या
-

ण

ने कचनम ये जाऊ नये कवा कचनचा वापर क

नये.

णाने इतराबरोबर खाण टाळावे, या यासाठी घराम ये एक िविश /राखीव जागा कवा खोली ठे वावी

जेणेक न

ण ितथे बसून खाऊ शके ल.

-

ण वापरत असलेली भांडी, जेवणाचे ताट, पा याचा लास/कप हे सगळ वेगळ ठे वावे आिण ते

धु यासाठी गरम पाणी वापरावे.
-

णाला गरम पाणी िप यासाठी वेगळी कटली/थमास दे यात यावा, जेणेक न

पाणी गरम क न
-

णाला

येकवेळी

ायचा वेळ वाचेल.

णाने वापरले या अिण या या संपकात आले या सव गो ी (कोरडा आिण ओला कचरा) ‘येलो
लोरीनेटेड’ िपश ाम ये ठे वावा. जेणेक न कचरावेचक या िपश ा घेऊन जाऊ शके ल. ही गो ी नीट

काळजीपूवक के ली तर यामुळ समाजात आजार सरण न च थांबवता येऊ शके ल. तसेच कचरावेचकाचे
आरो य देखील नीट रा शके ल.
कोि हड १९ झाले या

णाची काळजी घेणा-यांसाठी कवा वत:ची काळजी घेणा-यांसाठी-

सद आिण लू सार या इतर िवषाणुची लागण लगेच हो याची श यता अस याने

णानी आिण यांची

काळजी घेणा-यांनी लवकरात लवकर बर होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील गो ी करायला ह ात- शरीराम ये पा याचे माण पुरेसे राह यासाठी, जा तीत जा त पाणी आिण पातळ पदाथ यायला हवेत.
घशासाठी गरम पाणी सारखे िपत रहावे. घसा नीट राह यासाठी आल, मध, तुळस, हळद आिण गरम
पाणी या सग यांचा एकि त क न काढ़ा बनवावा.
- दवसातून ३-४ वेळा िमठा या पा याने कवा बीटाडीनने गुळ या के याने घसा ओला राह यास,
खोकला आिण घशातली खवखव कमी हो यास मदत होते.
- जा त

माणात

िथने ( ोटीन) असलेले अ पदाथ खावेत. याम ये पनीर, अंडी, शगभा या, आिण

िविवध मासाचे पदाथ असावेत. तसेच
गो ी एकि तपणे ठे वा ात, जेणेक न
- कोि हड १९ झाला असताना दा

णासाठी िबि कट, टो ट, फळ आिण शगदाणे-काजू-बदाम इ.
णाला कधीपण खाता येतील.

िपऊ नये. कारण याने शरीरातील पाणी कमी होते, तसेच यकृ त

(िल हर) चेही काम कमी होते.
- बरे वाटत नसताना क ाचे काम क

नये.

- जर तुम या शरीरातील ऑ सीजनचे माण सामा य असेल आिण तु हाला तापािशवाय दूसरी कोणतीही
ल णे नसतील तर Tab. Paracetamol ही गोळी खावी. पण याचबरोबर तुम या डॉ टरकड़े जाणे
नेहमीच यो य राहील.

- वै क य स यािशवाय कोणतेही औषध घेऊ नये. वत: या मनाने, िम मंडळी या कवा दुस-या कोणी
के ले या योगावर अिण यां या सांग याव न कोणतेही औषध घेऊ नये.
- कोि हड १९ आजराचा प रणाम
ास घेणे खूप फायदेशीर ठरले. या

ासावर आिण फु फु साम ये कफ तयार हो यावर होतो यामुळं खोलवर
ायामाला ो नग असे हणतात जे याचा उपयोग झा याचा अनुभव

ब-याच िम मंडळीनी सांिगतले आहे. हा
(ऑ सीजन)

माण

वाढ यास

ायाम दवसातून ४-५ वेळा के याने शरीरात या ाणवायुचे
मदत

होऊ

शकते.

अिधक

मािहतीसाठी

https://scroll.in/video/992771/watch-how-the-prone-position-helpsimprove-oxygen-flow-inCOVID-19-19-patients हा हीिडओ बघावा.
- झोप यावर श यतो पाठीवर न झोपता, छातीवर कवा एका अंगावर हणजेच डा ा कवा उज ा
कु शीवर झोपावे.
- तुमचे घरातच बोलणे–चालणे सु
उपयु

ठे वा. फु फु साना मोकळ कर यासाठी बसून खोल

होईल. पण ल ात ठे वावे, या

ास घेत राहणे

ायामाबरोबर औषोधोपचार चालू ठे वावा, याला पयाय नाही.

- आजाराम ये कोण याही कारचा ताण घेणे टाळावे. श यतो वत: वाचन, गाणी ऐकणे कवा एखादा
छंद अशा गो ी कर याम ये गुंतवून यावे जेणेक न वत:ला बर वाटेल. वत: आनंदी ठे व या या
य ाबरोबर पुरेशी झोप यायला हवी.
उपकरणे नेहमी हाताशी ठे वणेमा क- घरातील सव कु टुंिबय जे हा एक

असतील ते हा सवानी मा क लावला.

णा या खोलीम ये

जाय या आधी आपण N-95 हे मा क लावले आहे क नाही? याची खा ी करावी आिण मा क लावून
जावे. डॉ टसने सुचव या माणे, आपण दोन मा स घालावेत.

याम ये आतून स जकल मा क तर

कापडी मा क याव न घालावा. सूचना द या माणे आिण यो य प तीने तु ही मा क घात यास याचा
उपयोग होईल. जर मा क फाटले कवा पा यात िभजले तर या मा कची यो य िव हेवाट लावली.
दुस-याने वापरलेला मा क वापरणे हणजे संसगला ओढू न घे यासारखे आहे.
एकदा वापरायचे हातमोज़े- को हीड १९ झाले या
सभा

णा या व तू हाताळताना कपडे, भांडी इ. कवा

संसग झाले या जागा साफ करताना हातमोज़े घालायला िवस नये. हातमो यांची िव हेवाट

लाव यावर वत:चे हात साबण अिण पा याने धुवून यावेत.

- शरीरातील ऑ सीजनचे
ऑ सीमीटर हे यं

माण आिण दृदयाचे ठोके

वि थत आहेत क नाही हे पाह यासाठी

खूप मह वाचे काम करते. काही ऑ सीमीटरची बैटरी लवकर संपते. हणून

जा ती या बैटरी घेवून ठे वावी, जेणेक न ऐनवेळी धावपळ होणार नाही.
- शरीरातला ताप मोज यासाठी आिण यानुसार कधी औषध सु करायचे? हे ठरव यासाठी थमामीटरचा
खूप उपयोग होतो.
- ७०%
-

माण असले या सनीटायझरचा वापर हात धु यासाठी िनयिमतपणे करावा.

णालयांम ये आिण घराम ये उपचार करणा-या

णाना ऑि सजनचा मो

(उदा. द लीम ये अिण इतर शहरांम ये देखील) असे अनेक

ा माणात तूटवडा आहे.

ण आहेत क , जे हा यांना ऑि सजनची

जा त गरज असते, ते हा उपल ध होत नाहीये. Oxygen concentrator हे एक असे वै क य यं आहे क ,
याचा उपयोग

णाचा

ासो ास संदभातील

ास कमी कर याम ये होतो. Oxygen concentrator

पुरवणा-या िव े यांची मािहती आप या मोबाईल कवा फोनम ये अ ावत क न ठे वावी. काही
मदतगटाकड़े देखील िव े यांची मािहती उपल ध असते. जेणेक न यांना िवचारले असता, ते तुम या
जवळ या भागात असले या िव े याचा संपक देऊ शकतील. स या जरी Oxygen concentrator िमळणे
खूपच अवघड आिण िजकरीचे झाले असेल तरी वै क य स यािशवाय वत:कड़े Oxygen concentrators
चा जा तीचा साठा क न ठे वणे हे अनैितक असून तसे क नये.
कु टुंबा या पातळीवर काही सामा य सूचना :
● कोिवड १९ आजार हा कोणताही कलंक नाही. जर तु हाला कोि हड १९ आजार झाला अस यास तु ही
आप या कु टुंबीय आिण िम मंडळी यां याशी खुलेपणाने बोलत राहा. तु हाला कोि हड १९ आजार झाला
अस यास याब ल इतरांना सांग यास लाजू नका, तुम या घरात काम करणा-या इतरांना (तुमचे
मदतनीस, ाय हर, घरातले इतर
तेही अलग रा

) यांना तु हाला आजार झा याब ल मािहती

ावी. जेणेक न

शकतील आिण यो य ती काळजी घेऊ शकतील. यांना आिण आप या समाजालाही

सुरि त ठे व याची जबाबदारी तुम यावर आहे. घरात काम करणा-या लोकांसह एक मु

आिण सुरि त

वातावरण सुिनि त करा, जेणेक न काही प रि थती उ व यास ते यां या कु टुंिबयांना सांगू शकतील.
● मिहलांना ब याचदा अिधक काम आिण जबाबदा-या या ा आिण पार पडा ा लागतात. हणून,
कामांचे यो य िवभागणी करायला हवी. श य अस यास, यांचे काम कमी कर याचा आिण या
कमी संपकात येतील, याचा य करायला हवा.

णा या

● िम , नातेवाईक आिण कु टूंबीय यां याशी बोलत राहणे हे

ण आिण यां या कु टुंबासाठी उपयु

शकते. घराम ये हा य-िवनोद करत राहणे आिण आनंदी वातावरण राहील असे
सगळया या आवडीचे वेगवेगळ पदाथ तयार करणे, एक
अंतर ठे ऊन तु ही क

य

ठ

करणे, जसे क ,

बसून िच पट बघणे इ. अशा गो ी शारी रक

शकता.

● यान, संगीत, सौ य

ायाम, वाचन, वत:ला एखा ा छंदाम ये गुंतवून ठे वणे इ. गो ी के यास

ताणतणाव कमी हो यास मदत होईल.
णाला आिण या या कु टुंिबयांना आजाराम ये भीती, चता, दु:ख,

●

ोध वाटणे हे नैस गक आहे. पण

या भावना येत अस याचे जाणवणे हेही िततके च मह वाचे आहे. या भावनापासून दूर पळ याचा कवा
यां यावर ताबा िमळ याचा य कर यापे ा, श य झा यास या भावना येऊ देऊन याचा ास क न
घेऊ नये.

णाची काळजी देणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे, यात काही शंका नाही. परं तु घाब न

जा याची कवा तणावाची ही वेळ नाही. होय, सु वाती या काळात कामाचा दबाव जा त असेल, परं तु
एकि त काम कर याचा दृि कोन आिण कामाची प तशीरपणे िवभागणी के यास आजारपण सुकर होऊ
शके ल.
● शेवटी, सवात मह वाचे हणजे, कोिवड १९

णाला देखील उपचारांना सकारा मक ितसाद

लागेल आिण सगळे िनयम पाळावे लागेल, ते हाच

ण बरा होऊ शके ल. या अ याव यक

ावा
येम ये

णाचे मनोबल ेम, काळजी आिण मदत या सग या गो ी अ याव यक आहेत. आिण या आजारात अलग
ठे व या या उपाययोजनेमुळ

णाला कधीही एकाक आिण टाकू न द याची भावना िनमाण न हो यासाठी

कायम य करायला हवेत.
● रोगाचा संसग झा यानंतर,
जरी

णाला ास आिण चता, िन ानाश इ. हो याची श यता आहे, हणूनच

ण सग यापासून अलग रहात असला तरी याला हा िव ास दला पािहजे क , या यावर ेम

करणारे आिण याची काळजी घेणारे लोक या याजवळ आहेत, यांना
या अवघड प रि थतीम ये जर

णाला मानिसक आधार आिण

ण कधीपण मदत मागू शके ल.
ेम नाही िमळाले तर

णास या

आजरातून बाहेर पडायला ास होऊ शकतो तर पुढे जाऊन या या मानिसक आरो यावर प रणाम होऊ
शकतो.

मदत यं णा
खालील दले या प रि थतीम ये तु हाला मदत यं णेला संपक करावा - :
● तु हाला घरगुती हसाचाराचा सामना करावा लागत आहे आिण तुमच घर तुम यासाठी सुरि त जागा
रािहली नाहीये.

● तुम या घरी

ला सुरि त प तीने अलग ठे व यासाठी पुरेशी जागा कवा सुिवधा नाहीये.

● तुम या घरात वयोवृ

/ इतर असुरि त

आहेत, यांना पुरेसे अलग ठे वणे श य नाहीये.

● तु ही घरी रा न आजारा या ल णाचा सामना क
●

शकत नाहीये.

णाची कृ ती आणखी गंभीर होतेय.

● तु हाला सतत ताप आहे, तु हाला अजूनही बर वाटत नाहीये कवा एका आठव

ानंतर ही इतर ल णे

आहेत.
● तु ही फोन बोलणे, वाचन करणे कवा अंथ णाव न बाहेर पडणे यासारखी रोजची कामे कर यात
तु हाला जमत नाहीये.
● तुम या घरातील
आहे, पण ती

ला को हीड १९ आजाराची ल णे कवा तपासणीचा िनकष पॉिझटी ह आला
वत:ला इतरांपासून अलग ठे व यासाठी आिण वत:ची देखील काळजी घे याबाबतीत

सहकाय करीत नाहीये. यामुळे तु हाला कवा कु टुंबातील इतर सद यांना धोका िनमाण होतोय.

णाला खालील प रि थतीम ये वै क य मदतीची आव यकता असले● घरी रा न आजारां या ल णाचा सामना क

शकत नाहीये.

● यांची कृ ती अिधकच गंभीर होतेय, िवशेषत: जर ऑि सजनची पातळी २ तासांपे ा जा त काळ ९४
पे ा कमी असेल तर
● पॅरािसटामोल गोळीचे अनेक डोस देऊन सु ा ताप जर १०२ F िड ी खाली गेला नाही.
●

णाला सतत ताप असून बर वाटत नाहीये कवा एका आठव

अजूनही आहे ताप, सामा यत: अ व थ वाटणे कवा आठव

ानंतर ही इतर ल णे आहेत. यां याकडे

ातूनही इतर ल णे दसणे.

● डॉ टरांनी सांिगत या माणे, इतर ल णे व िच हे दसत असून यासाठी तातडीने वै क य मदतीची
आव यकता आहे. -
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आ ही डॉ. सुिनल कौल, जेिनफर ल ग आिण डॉ. िवकास बाजपयी यांचे आभार मानतो कारण यानी तयार
के लेले सािह य आिण यातील मािहती वापरायला मा यता दली. तसेच डॉ. सुभा
गायत डे यांनी मािहती पुरवली आिण यां या

ी आिण राखाल

त कामातून आ हाला मदत के ली. रं जन डे यांनी

संपादनासाठी मदत के ली.
समा- मिहला आिण आरो यावर काम करणारा संसाधन गटा या सरोिजनी नदीमप ली, आ ती पसरीचा
आिण नीलांजना दास यानी संशोधन क न मूळ पुि तका इं जी भाषेत तयार के ली आहे. तर या मूळ इं जी
भाषेतील पुि तके चे मराठी भाषांतर िनितन जाधव यांनी के ले आहे.
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