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करोना विषाणू - कोविड-19
कोविड-19? म्हणजे काय?
कोविड-19 ्हा करोना व्हायरस/विषाणूमुळे ्होणारा एक आजार आ्ेह, जो की एक सूक्मजंतू आ्ेह (इतका सूक्म की 
सूक्मदर्शकयंत्ाशरिाय ददसूच रकत ना्ही) आणण लोकांमधये स्हज पसरतो. कोविड-19 मुळे फलूसारखी लक्षणे उद्भितात जसे की, 
कोरडा खोकला, शिास घेणयास त्ास ्होणे, ताप, अरकतपणा आणण अंगदखुी. कोविड-19 मुखयतः शिसन संस्ेिर पररणाम करतो. 
जरी ब्ुहतांरी संक्रमण ्ेह धोकादायक नसले तरी यामुळे नयूमोननया (फुफफुसांचे एक गंभीर संक्रमण) ्होऊ रकतो आणण का्ही 
गंभीर रुगणांमधये जीवित्हानी देखील ्होऊ रकत.े

करोना विषाणू कसा पसरतो?
करोना विषाणू आपलया ररीरात तोंड, नाक,आणण डोळे यांमागाांदिारे प्रिेर करतो. जेव्हा 
एखादी संक्रशमत वयकती शिास घेणे, खोकणे, ककंिा शरकंणे या कक्रया आपलयािर ककंिा 
एखादया पषृ्ठभागािर करतो आणण तया भागाला आपण सपर्श करतो ि नंतर आपले डोळे, 
नाक ककंिा तोंड यांना सपर्श करतो अरा िेळी ्हा विषाणू आपलया ररीरात प्रिेर करतो. 
सिा्शधधक लोक संसगा्शनंतर साधारणतः ५ ददिसांनी आजारी पडतात, परंतु आजाराची 
लक्षणे ददसणयापूिवी्ही करोना विषाणू ्हा २ त े१४ ददिस ररीरात जीिंत रा्ूह रकतो. आणण 
का्ही लोक, विरषेत: ल्हान मुलं बाधधत ्होऊन्ही कधी्ही आजारी पडत ना्ही. अराप्रकारे 
लोकं करोना विषाणू ररीरात असून तयाची जाणीि नसतांना, या विषाणूचा प्रसार इतरांना 
करू रकतात. करोना विषाणू का्ही पषृ्ठभागांिर आणण िसतंूिर कमीतकमी ३ ददिस आणण 
तयापेक्षा्ही अधधक काळ जजिंत रा्ूह रकतो. आणण संपका्शदिारे ्हा स्हज पसरतो.

करोना विषाणू कोणाला संक्रशमत करतो?
करोना विषाणू चे संक्रमण कोणाला्ही ्होऊ रकत.े इतकेच नव्ेह तर जर आपलयाला संक्रमण झाले आणण आपण बरे झालो, तर 
त ेआपलयाला पुन्हा ्होईल की ना्ही ्ेह अदयाप माद्हती ना्ही. ४५ िषाांपेक्षा जासत ियाचया, विरषेतः प्ररौढ वयकतींमधये, आणण 
जया लोकांना आधीच आजार आ्ेहत, विरषेतः शिसनासंबंधी विकार आणण रोगप्रनतकारकक्षमता कमी असलेलयांना करोनाचा 
अधधक धोका आ्ेह आणण तयांना अधधक गंभीर पररणाम अनुभिास येऊ रकतात.  

आपण संसग्श ्होणयास प्रनतबंध कसा करू रकतो?
सधया करोना विषाणूसा्ठी कु्ठली्ही लस ककंिा विशरष्ट औषध ना्ही. प्रनतजैविक (antibiotics) ककंिा घरगुती उपचारांनी करोना 
विषाणूचा नार ्होत ना्ही.करोना विषाणूचया संपका्शत येणयाचे ्टाळूनच तयािर प्रनतबंध आणण िारंिार सिच्छतचेे पालन करूनच 
तयाचा नायना्ट करू रकतो.
• आपले ्हात िारंिार साबणाने आणण पाणयाने धुिािे ककंिा अलको्होल-आधाररत ्ँहड-रब (hand-rub) चा िापर करािा.

 »  २० सेकंद पयांत साबण आणण पाणयाने ्हात चांगले धुिािे, शरिाय नखांचया खालचा भाग आणण संपूण्श पंजा, मनग्ट आणण 
्हाताचया कोपया्शपासून खालचा भाग खसखसून घासून धुिािे.

 »  बा्ेहरून घरी परत आलयािर, बा्रूम/संडासचा िापर केलयािर, जेिणापूिवी आणण खोकलयानंतर, शरकंलयानंतर ककंिा नाक 
शरकंरलयािर ने्हमीच ्हात धुिािे.

 » o ्हात न धुता आपलया तोंडाला सपर्श करू नये.
•  करोना विषाणू असणयाची रकयता असलेले पषृ्ठभाग (जसे की  काउं्टरचा िरचा भाग, दारांचया कडया इ.) अलको्होल ककंिा 
बलीच सारखया जंतुनारक पदा्ाांचा िापर करून सिच्छ करािे:

 »  अलको्होलः ७०% सांद्रता असलेले आइसोप्रोवपल अलको्होल (Isopropyl alcohol) करोना विषाणूचा तिररत नार करत.े 
काउं्टरचा िरचा भाग, दारांचया कडया आणण उपकरणे इतयादींचे पषृ्ठभाग साफ करणयासा्ठी याचा िापर करािा. ६०% त े
७०% सांद्रता असलेले द्रािण सिा्शत प्रभािी आ्ेह; १००% सांद्रता असलेलया द्रािणाचा िापर करू नका कारण जंतू नष्ट 
करणयासा्ठी तयात पाणयाची आिशयकता असत.े जर आपलयाकड ेअलको्होल १०० % ्टकके असेल, तर २ कप अलको्होल 
सा्ठी १ कप पाणी या प्रमाणात घाला. प्र्म साबण आणण पाणयाने सिच्छ करा, ि नंतर अलको्होल द्रािणाने सिच्छ करा 
आणण तयास ्हिेमधये िाळू दया.
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 »  बलीच: बलीच ्ेह स्हसा 5% द्रािणामधये येत.े त ेपातळ करणयासा्ठी िा तयाची तीव्रता कमी करणयासा्ठी तयात ्ंड पाणी 
घाला (गरम पाणी काम करणार ना्ही). फररी/्टाइलस आणण मोठया पषृ्ठभागांसा्ठी, ५ गॅलन बादली पाणयामधये २ कप 
बलीच िापरा (२० शल्टर पाणयात ५०० शम.ली. बलीच). कमी प्रमाणात तयार करणयासा्ठी, 4 कप पाणयात 3 चमचे बलीच 
शमळिा (१ शल्टर पाणयात ५० शम.ली. बलीच). प्र्म साबण आणण पाणयाने सिच्छ करा, नंतर बलीच द्रािणाने सिच्छ करा 
आणण तयास ्हिेमधये सुकू दया. 

 » िारंिार िापरणयात येणाया्श िसतंूना जंतुनारकाने सिच्छ करा. 
 »  रकय असलयास कपड,े कपडाचया साबणाने/डड्टजां्टने आणण गरम पाणयाने धुिा. आपलया िॉशरगं मरीनमधये “प्री-ररनस” 
असलयास त ेनककी िापरा. जर आपण ्हातांनी कपड ेधुत असाल तर साबणाचा भरपूर िापर करा आणण उन्हात कपड े
िाळत घाला.

•  मासक िापरुन सितःचे रक्षण करािे: जर आपण ननरोगी असाल आणण एखादया करोना विषाणूचया संसगा्शने ग्रसत असलेलया 
संददगध आजारी वयकतीची काळजी घेत असाल तर सजज्शकल मासकऐिेजी एन95 (N95)मासक िापरा. एन95 मासक ्ेह 
सजज्शकल मासकचया तुलनेत उततम संरक्षण देत.े मासक वयिजस्त िापरणयाकररता:

 »  आपले ्हात अलको्होल-आधाररत ्ँहड रब (hand rub) ककंिा साबण आणण पाणयाने सिच्छ करािे. मग आपले तोंड आणण 
नाक मासकने झाकून घयािे, आपला चे्हरा आणण मासक यांचयात का्ही अंतर ककंिा फ्ट तर ना्ही याची खात्ी करुन 
घयािी.

 » मासक घालतांना/पररधान करताना मासकला सपर्श करु नये आणण तो ओलसर झालयास निीन मासक िापरािा.
 »  मासक काढतांना तुमचया डोकयाचया मागील बाजूस असलेलया मासकचया इलॅजस्टक पटयांना धरून काढािा(मासकला सपर्श 
करू नये). तो मासक तिररत बंद डबयात ्टाकून दयािा आणण आपले ्हात सिच्छ धुिािे.

 »  मासकचा पुन्हा-पुन्हा िापर करू नये. एन95(N95) मासकचा पुन्हा िापर करायचा असलयास, तयाचे ननजांतुकीकरण 
करणयासा्ठी ३० शमनन्ट १६० ° फॅ (७२ डडग्री सेजलसयस) ईतकी कोरडी उषणता  घयािी. ककंिा, आपलयाकड ेकमीतकमी 
५ मासक असलयास, प्रतयेक मासकला िेगिेगळया बॅगमधये ्ेठिािे  आणण एका ददिरी एक मासक या प्रमाणे पद्हलयांदा 
िापरलेला मासक आपण प्रतयेक 5 ददिसांनंतर पुन्हा िापरािा.

 »  आजारी वयजकतंस्ह काम करताना मासक ऐिजी साधे कापड न िापरणे चांगले. कापड तुमचया शिसन कक्रयेमुळे ओलसर 
्होईल, आणण तयामुळे बा्ेहरून संक्रमीत े्ंब तुमचयापयांत पो्हचणे सुलभ ्होईल.

•  इतरांचया संरक्षणासा्ठी मासक घालािा: कारण एखादी वयकती नकळतच संक्रशमत असू रकत,े म्हणून साि्शजननक द्ठकाणी एक 
साधा कापडाचा मासक सिाांनी बांधलयास प्रतयेकजण इतरांना एकमेकांपासून संसग्श ्होणयापासून रोखू रकतात. लसीशरिाय, 
करोनाविषाणूचा प्रसार ्होणयापासून ्ांबविणे ्हाच आपलया समुदायाचे रक्षण करणयाचा एकमेि माग्श आ्ेह. तरी्ही आपलयाला 
आपले ्हात िारंिार धुणयाची आणण लोकांपासून २ मी्टर (६ फू्ट) अतंर ्ेठिणयाची आिशयकता आ्ेह, कारण आपला मासक 
आपले ना्ही तर आपलया रजेायाांचे रक्षण करतो.

•  आपलया तबयेतीिर/आरोगयािर लक्ष ्ेठिा. जर आपलयाला कोरडा खोकला, शिास घेणयात त्ास, ्छातीत दखुणे ककंिा दबाि 
आणण ताप असेल, तर प्र्म आपलया डॉक्टर ककंिा स्ाननक आरोगय अधधकाऱयास कॉल करून उपचार कसे ि कु्ेठ शमळेल 
याविषयी विचारून घयािे. कारण कोविड -19 चा सिा्शत गंभीर धोका म्हणजे शिास घेणयास असम््शता (Acute Respiratory 
Distress Syndrome — ARDS), गंभीर रुगणांिर उपचार करणयाकररता ऑजकसजन आणण एक यांत्त्क व्हेंद्टले्टर 
(mechanical ventilator)ची आिशयकता पडत,े जे केिळ आरोगय कें द्रातच उपलबध असत.े

इतर लोकांरी रारीररक अतंर/संपक्श  मया्शददत करािे 
आपलया भागात करोना विषाणू आ्ेह असे जर आपलयाला िा्टत असेल तर आपण घरीच ्ांबािे. आपण जयांचयासोबत 
रा्हतो तयांचया वयनतररकत इतर लोकांरी संपका्शत येणयाचे ्टाळािे. आपण सिाांनी इतरांचया संपका्शत येणयाचे ्टाळले पाद्हजे. 
गददी असलेलया, जज्े आपण लोकांचया आणण संक्रशमत पषृ्ठभागांचया संपका्शत येऊ रकता आणण करोना व्हायरसचा प्रसार 
्होऊ रकतो अरा द्ठकाणांपासून दरू रा्हणयाचा अिशय प्रयतन करािा.
्ेह करणे क्ठीणच नव्ेह तर भािननक दृषटया ननराराजनक असू 
रकत.े संपक्श  कमी करणे म्हणजे पूण्शतः अलगीकरण नव्ेह: लोकांना 
भे्टणयाऐिजी तयांचयारी फोनिर बोलािे. णखडकया आणण दारांचया 
आड येऊन लोकांरी बोलािे. इतरांरी बोलताना, दोन मी्टर ककंिा स्हा 
फू्ट (म्हणजे दोन ्हात लांब) अतंर ्ेठिािे.
जर आपण ननरोगी असाल तर आपलया समाजातील इतर लोकांना 
जयांना आजारपण आ्ेह ककंिा जयांचे िय, अपंगति इतयादींमुळे 
विषाणूचा धोका पो्हचू रकतो अरा लोकांना अननधानये, रुद्ध पाणी 
आणण इतर गोष्टी तयांना घरपोच शमळू रकतील अरी वयिस्ा करणयासा्ठी मदत करािी.

स्हा (६) फु्ट 
दोन (२) मी्टर 

तुम्ही घातलेला मासक तुमचया रजेाऱयाचे रक्षण करतो. 
तयांनी घातलेला मासक तुमचे रक्षण करतो.


