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 इींडथरीज बेथट पॅ्रस्कटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्लल्यूएचओ, सीडीसी इत्यादीींकडून िेळोिेळी ममळालेले विविध आदेर् आणण अधधसूचना 
तसेच सीआयआय आणण एफआयसीसीआयसािख्या औद्योधगक सींघटनाींनी सामाययक केलेल्या मागयदर्यन दथतऐिजाींचा िापि करून ही 
ऑपिेटटींग मागयदर्यक तत्त्िे तयाि केली गेली आहेत 

  

 गहृ विलगीकिण केलेल्या सिय रुग्णाींनी ही मागयदर्यक तत्त्िे थिीकारून वप ींपिी धचींचिड महानगिपामलकेला सहकायय किािे, असे आिाहन 
केले जात आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितयमान महामािीतून तुमचे कमयचािी, त्याींचे कुटुींबबय आणण सियसाधािणपणे आपल्या 
र्हिातील िटहिार्ाींचे िक्षण किण्यात मदत होईल 

 

 येिे प्रदान केलेली मागयदर्यक तत्त्िे अींयतम नाहीत आणण पी.सी.एम.सी. या मध्ये आिोग्य ि कुटुींब कल्याण मींत्रालय, गहृ मींत्रालय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अधधकाऱ् याींनी टदलेल्या सल्ल्याींचे पालन सुयनस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनाींचा समािेर् करू र्कते 

 

प्रथतािना 
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लक्षणे असणाऱ्या/ सौम्य जोखमीच्या/ अधधक जोखमीच्या रुग्णाींची किोना चाचणीपॉणिटटव्ह/सकािात्मक आल्यािि  

पॉणिटीव्ह 

मध्यम ते गींभीि लक्षणे अ गट- लक्षणे नसलेले  

डडेडकेटेड कोिीड हॉस्थपटल 
(DCH) येिे उपचाि सरुु 

ठेिािेत 

Complete Blood Count 

(CBC), Renal Function 

Test (RFT), Random Blood 

Glucose (RBG), Liver 

Function Test (LFT), ECG 
इत्यादीींची तपासणी िदै्यकीय 

पिकाकडून केली जािी 

ब गट- सौम्य लक्षणे 
कोमॉिबीड नसलेले रुग्ण   

Complete Blood Count 

(CBC), Renal Function 

Test (RFT), Random 

Blood Glucose (RBG), 

Liver Function Test 

(LFT), ECG, Chest X-

Ray and SpO2 levels 
इत्यादीींची तपासणी 

िदै्यकीय पिकाकडून केली 
जािी 

सामान्य मयायदेत आढळल्यास 

*अयत जोखमीच ेरुग्ण : 

• ६० िर्ाांहून अधधक िय असणािे 

• उच्च िकतदाब, मधमेुह, फुफ्फुस/मतू्रवपींड/यकृत 

याींच ेआजाि यासािखी गुींतागुींत असणािे रुग्ण 

• प्रयतकािर्कती कमी असणािे रुग्ण(कॅन्सि 
उपचाि घेणािे, HIV बाधधत 

सौम्य लक्षणे असलेले 
कोमॉिबीड रुग्ण 

कोिीड केअि सेंटि (CCC),  

डडेडकेटेड कोिीड हेल्ि (DCHC) 

येिे उपचाि सरुु ठेिािेत  



गहृ विलगीकिण कोणासाठी? 

- 7 - 

नाही  रुग्ण गहृ 

विलगीकिणासाठी 
पात्र आहे का? 

हो 

गहृ विलगीकिणासाठी  पात्रता: 
• रुग्णासाठी थितींत्र खोली उपलब्लध  

• खोलीमध्ये अििा िेगळे थिच्छतागहृ उपलब्लध असणे आिचयक  

• रुग्णाची काळजी  घेणािी व्यकती 24x7 उपलब्लध असणे आिचयक 

कोिीड केअि सेंटि (CCC),  डडेडकेटेड 

कोिीड हेल्ि (DCHC) येिे उपचाि सरुु 
ठेिािेत  

 रुग्णान े१७ टदिस 

गहृ विलगीकिणात 

िाहाि े 

गहृ विलगीकिणासाठी आिचयक 

सवुिधा उपलब्लध आहेत का याची 
खात्री मनपा पिकाकडून किण्यात 

यािी  

कृपया नोंद घ्या: 
गट अ रुग्णाने दररोज शरीराच्या तापमानाच ेननरीक्षण केले पाहहजे 

गट ब रुग्णाने दररोज शरीराच ेतापमान आणण ऑक्सिजन िंपसृतता (एिपीओ 2) पातळीच ेननरीक्षण केले पाहहजे 

सामान्य मयायदेत आढळल्यास 



गहृ विलगीकिणासाठीची 
पात्रता  
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िदै्यककय अधधका-याींनी रुग्णास अ 

गट- लक्षणे नसल्याबद्दल अििा ब 

गट- सौम्य लक्षणे कोमॉिबीड 

नसल्याबद्दल प्रमाणणत केलेले असािे. 

सींबींधीत रुग्णाच्या घिी त्याच्या 
विलगीकिणासाठी तसेच कुटुींबातील 
व्यकतीींकिीता अलगीकिणासाठी 
योग्य सोयी-सवुिधा थितींत्र खोली 
आणण थिच्छतागहृ)उपलब्लध असािे 

रुग्णाच्या घिी टदिस-िात्र (२४ x ७) 

काळजी घेणािी व्यकती उपलब्लध 

असािी. सींबींधीत व्यकती ि रुग्ण तसेच 

उपचाि देणािे रुग्णालय याींच्यामध्ये 

सींपकय  व्यिथिा ( दिुध्िनी/मोबाईल) 

उपलब्लध असणे अयनिायय आहे. 

आिोग्य सेतु मोबाईल अँस्ललकेर्न 
आणण पी.सी.एम.सी  थमाटय साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न डाउनलोड 

किणे महत्िाच ेआहे 

रुग्णाला थित: ची अलगाि 
किण्याच ेहमीपत्र भिणे आिचयक 
आहे ि मागयदर्यक तत्त्िाींच ेअनसुिण 

किणे आिचयक आहे 

यनयकुत केलेल्या काळजीिाहू 
व्यकतीच ेिय १८ ते ५० या मधील 
असािे, त्याबिोबि त्याींना कोणत्याही 
प्रकािची कोमोिबीड स्थिती नसािी 

आिोग्य सेतु मोबाईल 
असँ्ललकेर्न 

 

पी.सी.एम.सी  थमाटय साििी 
मोबाइल असँ्ललकेर्न 



िैद्यकीय मदतीची गिज  
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रुग्ण/ काळजीिाहू व्यकतीने थितःच्या आिोग्याच ेयनिीक्षण किणे आिचयक आहे. खालीलपकैी कोणतीही तीव्र लक्षणे आढळल्यास त्िरित िदै्यकीय 

मदत घ्यािी.  

↑ कोिडा खोकला  सदी/ नाक चोंदणे  घसा खिखिणे  

↑ ९९ फॅिेनहाइटपेक्षा जाथत 
र्िीिाच ेतापमान 

र्िीिातील ऑस्कसजनच े
प्रमाण कमी िाल्यािि  

(SpO2<९४ %) 

उलट्या आणण अयतसाि 

चिासोच्छिासास अडिळा 
यनमायण होणे 

छातीमध्ये सतत 

दखुणे/िेदना होणे. 



गहृ विलगीकिण कधी 
िाींबिािे? 
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गहृ विलगीकिणामध्ये ठेिलेल्या व्यकतीला लक्षणे सुरु िाल्यानींति १० टदिसानींति आणण मागील ३ 
टदिसाींपासून ताप येत नसेल ति विलींगीकिण कालािधी समालत किता येईल  

या नींति रुग्णाला पुढील ७ टदिस गहृ विलगीकिणामध्ये िाहून रुग्णाने थितःच्या आिोग्याचे 
यनिीक्षण किणे आिचयक आहे  

गहृ विलगीकिणाचा कालािधी सींपल्यानींति रुग्णाची पुन्हा कोविड तपासणी किण्याची गिज नाही  



रुग्णाची काळजी घेणा-या 
व्यकतीसाठी सुचना 
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माथक (मखुिटा) – आजािी व्यकतीच्या रुममध्ये, काळजी घेणा-या व्यकतीन े३ 

पदिी माथक िापिणे गिजेच ेआहे. तसेच माथकच्या पढुील भागास थपर्य करू 
नये.  

हाताची थिच्छता- साबण ि पाण्यान ेहात थिच्छ किािेत कीि हँड िब ने हात 

थिच्छ किािेत. 

साबण ि पाण्याने हात धिुनू िाल्यािि, हात पसुण्यासाठी/सकुिण्यासाठी 
विल्हेिाट लािता येणाऱ्या पेपि टॉिेलचा िापि किािा  

रुग्णाींर्ी सींपकय - रुग्णाींच्या र्ािीिीक थत्रािार्ी मखु्यत: िुींकी ककीं िा चिसन 

मागायतून उत्पन्न होणा-या थत्रािाींर्ी िेट सींपकय  टाळािा 

रुग्णाच्या सींपकायत आलेल्या सभोितालच्या िथतूींर्ी (उदा- रुग्ण घेत असलेले 

मसगािेट, िापित असलेली भाींडी, पेय जल, टॉिेल्स ि आींिरुण) याींचा िेट सींपकय  
टाळािा 

काळजी घेणाऱ् या आणण सिय जिळच्या सींपकायने दैनींटदन तापमान यनिीक्षण करून 
त्याींच्या आिोग्यािि थित: लक्ष ठेिले पाटहजे आणण जि त्याींना लक्षणे 

आढळल्यास त्ििीत होम आयसोलेर्न हेल्पलाईन स्वास््य (020-67331140) 
िि नोंदिािे 

३ पदिी माथक  

दररोज तापमानाच े
ननरीक्षण   

हात पुसण्यासाठी/सुकिण्यासाठी विल्हेिाट 
लािता येणाऱ्या पेपि टॉिेलचा िापि  



रुग्णाींसाठी सुचना 
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 रुग्णाींनी कायम टरपल लेयि मेडडकल 

माथकचा िापि किािा 
 ८ तासाच्या िापिानींति ककीं िा 

त्याअगोदिच ओला िाला असेल ति 
माथक काढून टाकािा 

 माथकची १% सोडीयम 

हायपोकलोिाईटच्या साहाय्यान े

यनजुांतुकीकिण केल्यानींतिच 

विल्हेिाट लािािी. 
 

माथक 1 

• रुग्णाींनी पिेुसा आिाम किािा   

 जाथतीत जाथत द्रि पदािायच े सेिन 

किाि,े जेणेकरून र्िीिातील पाण्याच े

प्रमाण सींतुमलत िाहील 

• ग्णाींनी थित:च्या िथतूचा सींपकय  इति 
व्यकतीर्ीीं येणाि नाही याची काळजी 
घ्यािी 

• डॉकटिाींनी टदलेल्या सचुना ि 

और्धोपचािाच ेरुग्णाींनी तींतोतींत 

पालन किािे. 

िैयस्कतक काळजी 
आणण थिछता  2 

 रुग्णाींच ेरुममधील टाईल्स (पषृ्ट्ठभाग) 

ि िािींिाि थपर्य होणा-या (उदा.टेबल 

टॉलस, नॉब्लस, हॅण्डल इ.) १% 

सोडीअम हायपोकलोिाईट द्रािणाने 
थिच्छ किािे 

 

थिच्छता  3 

 रुग्णाींनी त्याला नेमून टदलेल्या खोलीमध्येचीं िाहणे बींधनकािक असून रुग्णाींनी घिातील इति व्यकती विर्रे्त: जेष्ट्ठ 

नागिीक, उच्च िकतदाब, हृदयविकाि ि ककडनी विकाि असलेल्या व्यकतीपासून दिू िहािे. 



चेहिा आच्छादने 
िापिण्यासाठी मागयदर्यक 
तत्त्िे 
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ते घालण्यापूिी हात चाींगले धिुा 

६५% ककीं िा जाथत अल्कोहोल-आधारित 
हँड सॅयनटायिसय ककीं िा साबण आणण 

पाण्याने 20 सेकीं द िापरून आपले हात 
थिच्छ किा 

िापिल्यानींति दििोज चहेिा आच्छादने 
धिुा 

मर्ींका येणे आणण खोकला असताना 
नाक आणण तोंड रुमाल / टटर्ु पेपिने 

िाकून ठेिा 

काय करावे काय करू नये 

िापिानींति चहेिा आच्छादने उलटू नका 

कोणार्ीही चहेिा आच्छादने सामाययक 
करू नका 

िापिलेले हातमोजे, चहेिा आच्छादने 
णखर्ात ठेिू नका 

िापिलेली  आच्छादने इतिाींच्या 
आिाकयात सोडू नका 



मलफ्ट आणण मलफ्टच्या 
िापिासाठी ि सामान्य 
थिच्छतेविर्यी उपाय आणण 
मागयदर्यक तत्त्िे 
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सामान्य थिच्छतवेिर्यी उपाय आणण मागयदर्यक तत्त्िे मलफ्ट आणण मलफ्टच्या िापिासाठी उपाय आणण मागयदर्यक तत्त्िे 

• लोकाींना पायऱ्या िापिण्यास  प्रोत्साटहत केले जाऊ र्कते. पायऱ् या िापिल्यास 
हँडिेल्स आणण मभींतीचा आधाि घेण्याच ेटाळा 

• जि मलफ्ट िापिायच्या असतील ति यनधायरित सीमेच्या ३0% पेक्षा जाथत 
क्षमतेचा िापि केला जाऊ नये 

• मलफ्ट बटणे दाबण्यासाठी उघड्या हाताींचा िापि किणे टाळा; मलफ्टची बटणे 
दाबण्यासाठी टूिवपक ककीं िा अर्ा इति गोष्ट्टी िापिा. एका टूिवपकचा िापि 
िाल्यािि डब्लयात सुिक्षक्षतपणे टाकली पाटहजे 

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जींतुनार्क द्रािणाींचा िापि करून 
मलफ्ट, स्जना िेमलींग आणण सामान्य भागात यनजांतुक किािे 

• खोकताना ककीं िा मर्ींकताना आपले तोंड आणण नाक िाकलेला कोपि 
ककीं िा टटर्ू पेपिनी िाका 

• िािींिाि हात धिुा 

• बींद पादत्राणे घाला आणण र्कय असल्यास िोज ते धिुा 



हात धुण्यासाठी आणण हात 
थिच्छ किण्यासाठी 
डब्लल्यूएचओ प्रोटोकॉल 

- 22 - 



हात धुण्यासाठी प्रोटोकॉल 
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हात थिच्छ किण्यासाठी प्रोटोकॉल 
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िुरक्षक्षत रहा, िुरक्षक्षत कायय करा, प्राण वाचवा 

डाउनलोड: 
आिोग्य सेतू मोबाईल असँ्ललकेर्न 

पी.सी.एम.सी  थमाटय साििी मोबाईल असँ्ललकेर्न 

श्रािण हडीकि, भा.प्र.से. 
आयुकत 

वप ींपिी धचींचिड महानगिपामलका 
पुणे, महािाष्ट्र, भाित 

@pcmcindia.gov.in @pcmcindiagovin cto@pcmcindia.gov.in www.pcmcindia.gov.in 

https://www.facebook.com/pcmcindia.gov.in/
https://twitter.com/pcmcindiagovin
mailto:cto@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/



