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कोविड-19 हा एक श्वसनाचा निीन आजार आहे, जो 
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्ा व्यक्तीप्यंत आणि शक्तो दूवित 
पृष्ठभागांपासून पसरतो. 80 ििायंपेक्ा जासत ि्ाच्ा ि इतर 
आरोग्विि्क समस्ा असिाऱ्ा लोकांमध्े गंभीर पररिाम 
होण्ाचा सिावाधिक िोका असतो. लक्िांमध्े ताप, कोरडा 
खोकला आणि श्वास घेण्ास त्ास होिे ्ांचा समािेश आहे. 
सध्ा कोितीही लस ककंिा उपचार नाही.

प्रत्येक व्यक्तीनये

 ■ वारंवार हात धुवा किंवा हॅन्ड 
सॅनिटायझर वापरा

 ■ खोितािा किंवा शिंितािा 
आपले तोंड झािूि घया

 ■ आजारी असतािा घरीच रहा 

 ■ आपलयाला दोि ददवसांपेक्ा 
जासत िाळ िोनवड-19 ची 
लक्णे ददसलयास वैद्यिीय 
मदत घया

 ■ जोपययंत आपलयाला खोिला 
किंवा ताप येत िाही तोपययंत 
फेस मासि घालू ििा

 ■ स्पि्श ि िरता लोिांिा 
अभिवादि िरा (हसतांदोलि 
िरणे बंद िरा)

वृद्ध प्ररौढ (ववशयेषत: 80+) आणि 
मधुमयेह, फुफफुसाचा रोग आणि 
हृद् रोग ्ासारख्ा आरोग्ाचये 

आजार असलयेलये लोक

 ■ आवशयि औषधांचा तीि-
मनहनयांपययंत पुरवठा निभचित 
िरा, जसे िी उच्च रक्तदाब किंवा 
मधुमेहाची औषधे

 ■ गददी, समुद्रपय्शटि आभण अिावशयि 
हवाई प्रवास टाळा

 ■ िकय असेल नततिे घरी रहा आभण 
साव्शजनिि दठिाणी असतािा 
इतरांपासूि 6 फूट दूर राहणयाचा 
प्रयति िरा

 ■ एखाद्या आजारी व्यक्तीची िाळजी 
घेणयाची निनवा जयांची नविेष 
िाळजी घयावयाची आहे, तयासाठी 
एि योजिा तयार िरा

आरोग् सयेवा प्रदाता 

 ■ सुधाररत संसग्श प्रनतबंध 
िाय्शपद्धती साठी प्रशिक्ण द्या 
आभण अंमलबजावणी िरा

 ■ सौमय लक्णे असलेलया 
लोिांचया संखयेमधये होणारया 
वाढीसाठी तयार रहा

 ■ आपलया संस्े मधये ,ईलेकटीव 
िसत्रनरिया पुढे ढिलणयाची 
गरज, तसेच अनतदक्ता व 
वहेनटीलेटर लागणारया रुगणांची 
संखया वाढू ििते, हे गृहीत 
धरूि योजिा तयार िरा

समाज आणि सरकार

 ■ वहायरस आभण 
प्रनतसादाबद्दलची स्पष्ट, 
नवश्ासाह्श आभण सुसंगत 
मानहती प्रदाि िरा

 ■ सामाजजि अंतराबाबत 
िेलेलया उपायांचया मूलय 
आभण लािांचे नवश्ेषण 
िरा आभण सवा्शत असुरभक्त 
लोिांिा संरक्ण देणयावर 
आधाररत निण्शय घया

 ■ हे मानय िरा िी, आमही 
दररोज अधधिाधधि शिित 
असतो आभण तयािूसार आभण 
नवषाणूचया फैलावास अिुिूल 
प्रनतसाद देणे आवशयि आहे

िोनवड-19 ही एि आणीबाणी आहे. प्रतयेि देि थेट किंवा नवसिळीत प्रवास, वसतूंचा 
नवसिळीत पुरवठा किंवा आरथंि व्यतयय यामुळे प्रिानवत होईल अिी िकयता आहे. 
आता प्रिाव िमी िरणयासाठी िृती िरणयाची वेळ आहे.


