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कोरोनाव्ायरस म्हणजे काय?

2019 नोवल कोरोनाव्ायरस 
(2019-एनकोव्) हा 
एक नवीन श्वसन रोगाचा 
ववषाण ूआहे, जो यापूववी 
ओळखला गेला नाही. हा 
ववषाणूं च्ा मोठ्ा कुटंूबाचा 
एक भाग आहे, त्ा सवाांना 
कोरोनाव्ायरस म्हणतात.



कोरोनाव्ायरस कसा पसरतो?

शारीररक संपक्क

संक्रममत व्यक्ीच्ा 
खोकला ककंवा 
शशकेंच्ा थेंबादं्ारे.



कोरोनाव्ायरस कसा पसरतो?

शारीररक संपक्क

संक्रममत व्यक्ीच्ा 
शारीररक संपका्कतुन.



कोरोनाव्ायरस कसा पसरतो?

वस् ूआशण पृष्ठभाग

संक्रममत व्यक्ीने स्पश्क 
केलेल्ा वस्ूंना ककंवा 
पृष्ठभागाला स्पश्क करून 
त्ा हाताचा नाक, मुख, 
ककंवा डोळानंा स्पश्क 
झाला तर ववषाण ूअगंात 
प्रवेश करू शकतो.



आपण स्वतःचे संरक्षण कसे 
करू शकता?

हात धवुा

आपले हात साबणाने 
आशण पाण्ाने 
कमीत कमी 20 
सेकंद धवुा.
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ओल्ा हातानंा सॅवनटायझर ककंवा 
साबण लावा.
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आपण आपले हात कसे धवुावे?

हाताचे तळवे बोटानंी घासून 
चोळा.

हाताच्ा बोटाची नखे तळहातावर 
घासून घ्ा आशण दसुर् या 
हातानेही पुन्ा करा. 

तळहाताने हात चोळा 

अडकलेल्ा बोटाच्ा मागच्ा 
बाजलूा दसुर् या हाताच्ा 
तळाव्याने घासून घ्ा. 

साबण वापरत असल्ास, आता आपले हात पाण्ाने धवुा आशण 
स्वच्छ रुमालाने नळ बंद करा. जर हाताने सॅवनटायझर वापरला असेल 
तर एकदा हात कोरडे झाल्ावर ते सुरक्क्षत असतात.

दसुर् या हाताच्ा तळहाताने आशण 
नंतर हाताच्ा मागच्ा बाजलूा 
घासून घ्ा. 

अगंठा दसुर् या हातात धरा आशण 
अगंठ्ाभोवती फिरत असताना 
घासून घ्ा आशण दसुऱया हाथाच्ा 
अगंठ्ाला ही तसेच करा. 



आपण स्वतःचे संरक्षण कसे 
करू शकता?

आपला चेहरा स्पश्क करू नका

आपले डोळे, 
नाक,आशण तोडं 
यानंा हात ना धतुा 
स्पश्क टाळावा.



आपण स्वतःचे संरक्षण कसे 
करू शकता?

स्वच्छता आशण वनजांतुकीकरण

वारंवार स्पश्क 
होणाऱया वस् ूककंवा 
पृष्ठभाग सातत्ाने 
स्वच्छ आशण 
वनजांतुक करणे 
आवश्यक .



लक्षणाचंा मागोवा ठेवा

कोरोनोव्ायरस 
आजाराच्ा रुगानंा 
सौम्य ते गंभीर स्वरूपाचा 
ताप, खोकला, आशण 
श्वास घेण्ास त्ास होणे 
अशी लक्षणे ददसतात. ही 
लक्षणे संसगा्कच्ा 2–14 
ददवसानंी ददसू शकतात.



आपल्ाकडे खालीलपैकी एक 
ककंवा अधधक लक्षणे असल्ास 
ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्ा

श्वास घेण्ास अडचण 

सतत छातीत दखुणे ककंवा 
दबाव 

गोधंळल्ा सारखे होणे ककंवा 
झोपेतून उठायला त्ास होणे 

वनळे ओठ ककंवा चेहरा 

उच्च ताप



व्यक्क्गत अतंर कसे काय्क 
करते?

यामळेु संसग्क खंफडत होतो. 

आपण जेवढा इतरापंासून 
जेवढा अतंर ठेवला तेवढाच 
ववषाणूं चा प्रसार होणे कठीण 
होते. 

हे प्रसाराची गती आशण शे्णी 
कमी करते



प्रवतबंध प्रभावी आहे का ?

होय 

मागील महामारीच्ा अनुभवामंधनू 
आपण जे शशकलो त्ानसुार, 
व्यक्क्गत अतंराचा लवकर आशण 
वेगवान वापर केल्ास संक्रमण 
आशण मतृ्चेू प्रमाण कमी होऊ 
शकते. आपले धे्य वक्र सपाट 
करणे आशण प्रकरणे कमी करणे 
आहे.



अलगाव (आइसोलेशन) , 
दरुावास (क्ारंटाइने) आशण 
व्यक्क्गत  अतंर

अलगाव 
संक्रमणाने आजारी असलेल्ा लोकानंा आजार 
नसलेल्ा लोकापंासून वेगळे ठेवले जाते. 

दरुावास
संक्रमण संशययत व्यक्ीनंा वेगळे ठेवून आशण 
त्ाचं्ा हालचालीवंर बंदी घालून संक्रमणाच्ा 
लक्षणावंर नजर ठेवली जाते. 

व्यक्क्गत अतंर
ज्ा व्यक्ीपंासू संसग्कजन्य रोग पसरु शकतो 
त्ाचं्ा पासून शारररीक अतंर ठेवणे आवश्यक 
आहे.



एकता, दान नवे्

आपल्ाला िक् या महामारीला पराभव 
करण्ाची गरज आहे

आपल्ा लोकाकंडे अन्न, पाणी, वनवारा 
नाही आहे, म्हणनूच आइसोलेशन 
(अलगाव) मधे सुद्ा एकमेकाचं्ा 
संपका्कत राहण्ाची गरज आहे.

कोरोनोव्ायरस महामारीत शेजारच्ा 
नागररकानंा संरक्षण देण्ासाठी सामाशजक 
संस्ा आशण जागरूक नागररक एकत् येत 
आहेत.

पुढील वनददेशासंाठी संपका्कत राहा 
कारण आपण आजचा क्षण एकी आशण 
सगळाचं्ा आरोग्ाच्ा दृवटिकोनातून 
बघायला हवा
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THANK YOU!
Thank you to the many people who helped to make 

this happen, including the translation supervisors 

and many translators who put in heroic efforts, 

the World Health Organization, the CDC, and the 

Indian Ministry of Health and Family Services. We 

also want to thank Dr. Rajan MD, Sonia Joseph PhD 

Public Health, and Dr. Thilakavathy Soundararajan 

who reviewed this material.


