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health guides 

कोविड -१९: 
घरी आजारी व्यक्तीचती काळजती घेणे

कोविड -१९ झालेल्या बऱ्याच व्यक्तीींना सर्दी ककीं िा फललू सारखा सौम्य आजार अस्ो, ज्या् ्याींसारखती काही चचनहे अस्ा्: ्ाप, 
सर्दी, कोरडा खोकला, थकािा आणण अशक्पणा, खाण्याचती इच्ा नसणे,  सना्यलू ककीं िा साींधे र्खुती होणे, घसा खिखिणे, भरलेले 
नाक ककीं िा डोकेर्खुती. कधतीकधती अत्सार ककीं िा उलट्या पण हो्ा्. जोप्यय्ं  धोक्याचती चचनहे विकसस् हो् नाही् ्ोप्यय्ं , पलूण्ण 
विशाीं्ती, द्रि पर्ाथ्ण आणण घरा्च काळजती घेणे त्या व्यक्तीस आिश्यक आहे.

सहसा कोरोनावहा्यरस ्या आजाराचती लक्षणे सींसरा्णच्या ३ ् े५ दर्िसानीं्र सुरू हो्ा्, आणण रींभतीर लक्षणे २ ् े७ 
दर्िसानीं्र उद्भिलू शक्ा्. हा आजार २ ककीं िा ३ आठिड्याींप्यय्ं  राहलू शक्ो. आपल्या शरीराचती ऊजा्ण पलूि्णि् ्ेयण्यास अचधक िेळ 
लारलू शक्ो.

कोरोनावहा्यरस असलेल्या व्यक्तीचती घरी काळजती घेण्यासाठी, मुख्य रोष्ी महणजे विशाीं्ती आणण झोप, 
तनज्णलीकरण ्ाळण्यासाठी भरपलूर पाणती, चहा आणण भाजती/म्ण सलूप बद्ध्ा कमती करण्यासाठी, आणण ्ाप 
कमती करण्यासाठी पॅरासस्ामोल ककीं िा एससपररन आिश्यक आहे. जर ्ती व्यक्ती खाऊ शक् े्र साजलूक 
ि सकस पर्ाथ्ण द्या.अँ्ीबा्योद्कस कोरोना वहा्यरस पासलून आपल्याला बरे करणार नाही् कारण ्े 
बॅक्ेरर्याविरूद्ध का्य्ण कर्ा्, विषाणलू विरुद्ध नाही. विषाणलूचा प्रसार होण्यापासलून रोखण्यासाठी त्या व्यक्तीस 
शक्य त््क्या इ्र कु्ुींबती्याींपासलून िेरळे ठेिािे.

कोविड -१९ चे धोकार्ा्यक चचनहे:
• high fever (102F/ 39C) that does not lower

•  शिास उथळ, जलर् ककीं िा घेण्यास इ्का कठीण हो्ो की 
ओठ ककीं िा चेहरा तनळा पड्ो ककीं िा व्यक्ती एक खोली ल्ून 
र्सुऱ्या खोली् चाललून जाऊ शक् नाही.

• स्् ्ा्ती् र्खुणे ककीं िा ्ा्तीमध्ेय र्बाि होणे.

•  ् ती व्यक्ती खलूप रोंधळलेली भास् ेककीं िा ्ती जारती होऊ 
शक् नाही.

धोक्याचती चचनहे असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने आपतकालीन मर््तीसाठी एखाद्या आरोग्य सुविधे्/र्िाखान्या्  
जािे. अचधक जोखतीम असलेले लोक - ५५ िषायंिरील प्रौढ व्यक्ती, हृर््यरोर, शिसन रोर, मधुमेह ककीं िा कक्ण रोराने ग्रस् 
असलेल्या व्यक्तीींनती - आरोग्य सेिकाशती बोलािे, बहुर्ा फोनदिारे; जर त्याींना कोरडा खोकला, ्ा्ती् हलक्या िेर्ना ककीं िा 
शिासोच्छिास करणे अचधक अिघड होणे अशती लक्षणे दर्सल्यास त्याींना चाचणती ि उपचाराींचती आिश्यक्ा असलू शक्.े 
कोविड -१९ चा सिा्ण् रींभतीर धोका महणजे रींभतीर न्यलूमोतन्या, जो ्तीव्र शिसन त्ासामध्ेय बर्ललू शक्ो – महणजेच शिास 
घेऊ न शकणे - ्यामुळे मतृ्यलू होऊ शक्ो.

र्िाखाण्या् जाण्यापलूिवी नेहमतीच डॉक्र, आरोग्य अचधकारी ककीं िा रुगणाल्या् कॉल करा. ् ेआपल्याला साींरलू शक्ा् 
की, सुरक्क्ष्पणे कसे जा्यचे आणण इ्राींकडलून सींसर्ण होण्यापासलून ककीं िा त्याींना (आपल्याकडलून) सींसर्ण होण्यापासलून कसे 
िाचािे. 
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विसशष् समस्याींसाठी मर््:
्ाप: समुारे १०१ डडग्रती फॅरनहाइ् ककीं िा ३८ डडग्रती सेसलस्यस प्यय्ं  ्ाप हे शरीर सींक्रमणाविरूद्ध 
लढा रे्् असल्याचे सींके् आहे. खलूप ररम िा्् असल्यास थींड कपड्याींचा िापर करा ककीं िा थींडती 
िाज् असल्यास बलँके्चा िापर करा. असिसथ्ा ककीं िा ्ाप कमती करण्यासाठी पॅरासस्ामॉल 
(एसती्ासमनोफेन) िापरा. प्रौढ व्यक्तीसाठी, र्र ६ ्ासाींनती १००० समलीग्राम द्या. र्ररोज एकलू ण ४००० 
समलीग्राम पेक्षा जास् रे्ऊ नका.

खोकला: खोकल्या दिारे आपले शरीर सींसरा्ण्लून मुक् होण्याचा प्र्यतन कर्.े खोकल्याचती औषधे 
खोकला बरा कर् नाही् आणण ्ती ्ाळणेच सिवोत्म. दर्िसा्लून ब्या्णच िेळा मतीठ समसळलेल्या 
कोम् पाण्याच्या रुळण्याींचती मर्् होऊ शक्.े अींघोळतीच्या िेळेस ररम िाफ घेणे, ह्ुयसमडडफा्यरदिारे 
ककीं िा आपले डोके ररम पाणती असलेल्या पॅन/भाींड्यािर ्ॉिेल ने झाकलू न ठेिलून ्ेयणारी िाफ घे्ल्याने 
मर्् होऊ शक्.े

्ा्ती् र्खुणे: हीद्ींर पॅड ककीं िा ररम कापडाचती घट्ट पट्टती (ररम पाण्या ल्ून बुडिलून काढलेले कापड)्ा्तीिर बाींधल्याने िेर्ना कमती 
होऊ शक्ा्.

िेर्ना आणण र्खुणे: िेर्ना साठी पॅरासस्ामॉल (एसती्ासमनोफेन)घ्या (्ापासाठी असलेल्या डोज प्रमाणेच), विशषे्:जर िेर्ना 
आपल्याला सिसथ बसलू रे्् नस्तील ्र ककीं िा त्यामुळे झोप ्ेय् नसेल ्र.

शिास घेण्यास कठीन्ा हो् असल्यास: िाफ घेणे (खोकल्या्तील मादह्ती, िर पहा)आणण कोम् द्रिपर्ाथ्ण वपणे फुफफुसा्तील कफ 
कमती करण्यास आणण शिसन मार्ण मोकळे राहण्यास मर्् करू शक्.े एक कप कॉफी ककीं िा काळा चहा रे्खतील मर्् करू शकेल. 
धलूम्रपान करू नका ककीं िा इ्र लोक धलूम्रपान कर् असल्यास ककीं िा जींरल ककीं िा कच्या्ण्तील आरतीमधलून धुर तनघ् असल्यास त्या 
जिळ राहलू नका.

घरा्तील इ्राींना सींसर्ण होण्यापासलून िाचिण्यासाठी:
•  आजारी व्यक्तीने विशाीं्ती घ्यािती आणण शक्य असल्यास िेरळ्या खोली् झोपािे.्से जम् नसल्यास, त्याींनती सि्ींत् बेड/खा् 
िापरािती आणण इ्राींपासलून र्लूर रहािे.आजारी व्यक्तीपासलून कमती्कमती १ मती्र अी्ं र र्लूर राहािे.घरा्तील प्रत्ेयकाने हा् साबन 
ि पाण्याने िारींिार धुिािे्.

•  शिासोच्छिास, बोलणे, सशींकल्या ककीं िा खोकल्यामुळे शिासाना्तील थेंबाींचा प्रसार होऊ न्ेय महणलून आजारी व्यक्तीने शक्य होईल 
त््का मासकचा िापर करािा.

•  आजारी व्यक्तीने घरा्तील इ्र लोकाींबरोबर नाही ्र एकट्यानेच खानपान करािा. त्याच्याकड ेसि्ःचे असे िेरळती  भाींडती 
असािती्, ज्याींचे िापर केल्यािर त्याींना प्रत्ेयक िेळेस ् ेसाबणाने धुिािे.

•  शक्य असल्यास, एक व्यक्ती काळजती घेण्यासाठी असािती. काळजती घेणाऱ्या व्यक्तीने आजारी व्यक्तीचती काळजती घे्ाना 
मासकचा िापर करािा आणण शुशुषा झाल्यानीं्र काळजतीपलूि्णक हा् धुिािे्. मासक िारींिार बर्लािे आणण धुिािे. आजारी 
व्यक्तीच्या शरीराच्या द्रव्याींना (कफ, मल,मलूत्,इ.) सपश्ण कर्ाींना काळजती घेणाऱ्या व्यक्तीने हा्मोजे (गलोज) घालािे. पुनहा 
िापरण्या्योग्य हा्मोजे साबण आणण पाण्याने साफ कर्ा ्ेय्ा् .मासक ककीं िा हा्मोजे काढलून ्ाकल्यानीं्र नेहमतीच हा् 
धुिािे.

•  आपल्या कपड्याींना ककीं िा तिचेला सपश्ण न कर्ा, आजारी व्यक्तीचती कपड ेधुण्यासाठी वपशितीमध्ेय ठेिा आणण धुण्यास ने्यती 
प्यय्ं  ् ेबींर्च ठेिा. कपड,े चार्र, ्ॉिेलस आणण मासक धुण्याकरी् कपड्याींच्या साबणाने आणण उपलबध असल्यास ररम 
पाण्याचा िापर करून धुिािे. सिच् धु्लेले कपड ेसलू्य्णप्रकाशा् ककीं िा ड्ा्यर मध्ेय िाळिािे.

•  आजारी व्यक्तीच्या खोली् डडसपोजेबल हा्मोजे, मासक, सींरक्षक कपड ेककीं िा िापरलेली कपड ेजो प्यय्ं  फेक् नाही् ्ो 
प्यय्ं  सुरक्क्ष्पणे झाकण असलेल्या डब्या् ठेिािती्. ्या सपश्ण केल्यास आजार पसर्ो.

•  आजारी व्यक्तीच्या खोली्तील िारींिार सपश्ण केल्या जाणारे पषृठभार आणण िस्लूींना दर्िसा्लून एकर्ा ककीं िा र्ोनर्ा, सिच् 
आणण तनजय्ं ुक करािे. लक्षा् ठेिा र्ाराींच्या कड्या,लाई् ससिचेस/ब्न आणण बाथरूम जे आजारी व्यक्ती आणण काळजती घेणारे 
व्यक्ती िापर्ा् ् ेसिच् करािे.

•  सोब् िापर् असलेल्या खोल्या ्सेच आजारी व्यक्तीच्या खोली्तील णखडक्या उघड्या ठेिाव्या्. ्ाजती हिा ही हिे् 
असणा्या्ण विषाणलूचे प्रमाण कमती करू शक्.े


