
८ मे २०२०

कोविड -१९ परिस्थिती दिम्यान गहृननमााण
संथिांसाठी कायाित मागादर्ाक तत्त्िे



अनुक्रमणणका

प्रथतािना

सामान्य मागादर्ाक तत्त्िे

खबिदािीचे उपाय

मोलकिीण / थियंपाकी / ड्रायव्हसा / इति कोणत्याही सेिा प्रदात्यांसाठी घ्याियाची खबिदािी

कोविड -१९ च्या लाक्षणणक केससाठी प्रोटोकॉल

विलगीत घिांमधून कचिा गोळा किणे आणण घ्याियाची खबिदािी

चेहिा आच्छादने िापिण्यासाठी मागादर्ाक तत्त्िे

0१
0२
0३
0४
0५
0६
0७

ललफ्ट आणण ललफ्टच्या िापिासाठी ि सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणण मागादर्ाक तत्त्िे

हात धुण्यासाठी आणण हात थिच्छ किण्यासाठी डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल

0८
0९



प्रथतािना

- 3 -



➢ इंडथरीज बेथट पॅ्रस्टटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्ल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादींकडून िेळोिेळी लमळालेले विविध आदेर् आणण अधधसूचना 
तसेच सीआयआय आणण एफआयसीसीआयसािख्या औद्योधगक संघटनांनी सामानयक केले्या मागादर्ान दथतऐिजांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटगं मागादर्ाक तत्त्िे तयाि केली गेली आहेत

➢ सिा गहृननमााण संथिांनी ही मागादर्ाक तत्त्िे थिीकारून वपपंिी धचचंिड महानगिपाललकेला सहकाया किाि,े असे आिाहन केले जात 
आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितामान महामािीतून तुमचे कमाचािी, त्यांचे कुटंुबबय आणण सिासाधािणपणे आप्या र्हिातील 
िटहिार्ांचे िक्षण किण्यात मदत होईल

➢ येिे प्रदान केलेली मागादर्ाक तत्त्िे अनंतम नाहीत आणण पी.सी.एम.सी. या मध्ये आिोग्य ि कुटंुब क्याण मंत्रालय, गहृ मंत्रालय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अधधकार यांनी टदले्या स््यांचे पालन सुननस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनांचा समािेर् करू र्कते

प्रथतािना
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सामान्य मागादर्ाक तत्त्िे
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सामान्य मागादर्ाक तत्त्िे
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थर्मल स्कॅनर वापरणे आणण आवारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाचे थर्मल 
स्कॅनन िंग करण्याची शशफारस केली जाते आणण चेहरा आच्छादना शशवाय 

कोणालाही आवारात प्रवेश करू देऊ नये

केिळ पििानगी टदले्या कालािधीत आणण कोणत्याही िैद्यकीय 
आपत्कालीन परिस्थितीत ककंिा सिकािी अधधकारयाने पुिविलेला

कायदेर्ीि पास अस्यासच सोसायटी गेट्स खुले किािेत

स्पशम आधाररत बायो-रे्ट्रिक हजेरीचा (थिंबप्प्र िंट / कीपॅडचा) वापर 
प्रनतबिंधधत आहे

आरोग्य सेतु मोबाईल अँस्ललकेर्न आणण पी.सी.एर्.सी. स्र्ाटम सारथी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न डाउनलोड किणे महत्िाचे आहे

इंडडयन सोसायटी ऑफ हीटटगं िेकिजिेटटगं अँड एअि कंडडर्नि इंस्जननिस ्
(ISHRAE) ने जािी केले्या अधधसूचना / मागादर्ाक सूचनांनुसाि 

िातानुकूलन, कूलि, पंखे यांचा िापि केला पाटहजे

हँड िॉर् आणण सेनेटटझसा पुिेर्ा प्रमाणात (र्टयतो टच-िी यंत्रणेसह) 
आिािात सिात्र उपलब्लध करुन टदले पाटहजे

खोकताना ककिं वा शश िंकताना आपले तोंड आणण नाक वाकलेला कोपर ककिं वा 
ट्रटश ूपेपरनी झाकले पाट्रहजे

एअर किं डडशनसम :

24 डडग्री सेस््सयस आणण 30 डडग्री 
सेस््सयस दिम्यान खोलीचे तपमान सेट
किा
बाष्पीकरण करणारे कूलर :

थिच्छ आणण ननजतुंकीकिण केले पाटहजे 
आणण पाणी िेळोिेळी काढणे
पिंखे:

काही प्रमाणात णखडटया उघड्या ठेऊन
चालू ठेिले पाटहजेत

सिा व्यटतींचे िमाल थकॅननगं
टीपः परवानगी असलेल्या पातळीपेक्षा जास्त
तापर्ान असलेल्या (९८.६ डडग्री फॅरनहाइट /
३७ डडग्री सेल्ल्सअस) ककिं वा खोकला आणण
सदीची लक्षणे दशमप्वलेल्या कोणाला कफव्हर
ल्ललननकर्ध्ये जाण्याचा सल्ला द्यावा

आिोग्य सेतु मोबाईल
अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी. थमाटा साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न



कमाचार यांसाठी योग्य िैयस्टतक संिक्षक उपकिणे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपानुसाि योग्य ते ननणाय घेण्यात 
यािे)

सार्ाल्जक अिंतर
कायर् ठेवा

सामान्य मागादर्ाक तत्त्िे
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कामािि 
असताना, जि 

कोणतीही व्यटती 
कोविड-१९ ची
लक्षणे दर्ावित 

असेल

✓ त्या व्यटतीस जिळच्या कोविड स्टलननकमध्ये
त्िरित पोहचिून मदत किा

✓ एखाद्या व्यटतीस आिोग्यसेिेच्या टठकाणी नेले 
जाईपयतं त्या व्यटतीला विलगीकिण के्षत्रामध्ये 
हलिािे

✓ कमाचारयाने िापिलेली साधने आणण उपकिणे थिच्छ 
किािी

✓ साििी हे्पलाइन फोन नंबिद्िािे ताबडतोब 
पी.सी.एम.सी ला कळिािे

८८८८००६६६६

स्वच्छताप्वषयक
उपाय आणण 
इतर खबरदारी 

घ्याव्यात

✓ थिच्छतागहृाचा िापि सामास्जक अंतिाच्या
आिचयकतेनुसाि असािा

✓ दि दोन तासांनी थिच्छतागहृ ननजतुंकीक केले 
पाटहजे

✓ शलफ्ट / शलफ्टचा वापर शलय नततका टाळला पाट्रहजे
✓ हाऊसकीवपगं व्यटतींना आिचयक संिक्षणात्मक

उपकिणे पुििािीत

• कमाचािी िगा यांच्या िाहण्यासाठी ि थिच्छतेसाठी पुिेर्ी व्यिथिा केली पाटहजे. वपण्याच्या पाण्याचे नळ, थनानगहृ, र्ौचालय यासािख्या सामान्य भागात दि दोन 
तासांनी ननजतुंकीकिण केले जािे

• सिंभाव्य गदीचे क्षेत्र बनू शकतील अशा पररसराच्या सवम भागात २-र्ीटर अिंतरावर ट्रठकाण धचन्हक (र्िंडळे / चौरस) ननल्चचत करा
• प्रत्येक तासाला ऑडडओद्वारे कोप्वड -१९ बद्दल जागरूकता पसरवणारी र्ाट्रहती प्रसाररत करावी

कोप्वड-१९ ची लक्षणे



खबिदािीचे उपाय
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खबिदािीच्या उपाय
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क्र. तपशील ✓/

१
एकाधधक इमािती युननट असले्या मोठ्या सोसायटीच्या बाबतीत, 
सामास्जक अंति िाखण्यासाठी, िटहिार्ांच्या हालचाली ननयलमत 
किण्यासाठी घिांच्या ब्ललॉटससाठी विलर्ष्ट्ट िेळ ठििून द्या

✓

२ पररसरातील सवम वाहनािंचे ननजतुंकीकरण करणे अननवायम असावे ✓

३ पासाल / दधुाचे वितिण इ. साठी फटत प्रिेर्द्िाि पयतं पििानगी 
असािी आणण सोसायटीच्या प्रत्येक घिापयतं नाही ✓

४ ल्स्वशर् िंग पूल, व्यायार्शाळा, बाग, खेळाचे क्षेत्र, ललब हाऊस इ. 
सारख्या सार्ान्य सुप्वधािंच्या वापरासाठी परवानगी 

५ सोसायटी र्ध्ये एकरे्कािंच्या ननवासस्थानास भेट देणे 

६ सिंपूणम जागेत बायोडडगे्रडेबल बॅगसह पायाने उघडता येणाऱ्या
कचरापेटी ✓

७ 
सुरक्षा रक्षक आणण इतर कार्गारािंसाठी चेहरा आच्छादने आणण 
ननजतुंककरणाची व्यवस्थेची तरतूद करा - जयािंना जास्त वेळ 
लोकािंच्या सिंपकामत यावे लागते त्यािंची पुरेशी व्यवस्था करावी ✓

८ 

जास्त लोकािंशी सिंपकम  टाळता यावा म्हणून, सोसायटीर्धील 
कोणत्याही रट्रहवाशािंची आत येण्याची व बाहेर जाण्याची नोंद एकाच 
सुरक्षा कर्मचाऱ् यािंकडून खालील बाबीिंसह करण्यात यावी - नाव, फ्लॅट 
क्रर्ािंक, उद्देश, वाहनाचा क्रर्ािंक, प्रवासाचा र्ागम तसेच प्रवेशाची 
वेळ इ. असे तपशील जेव्हा पी.सी.एर्.सी प्वचारेल तेव्हा ते देण्यात 
यावे

✓

काय किािे आणण काय नाही

सोसायटीच्या आिािात िाहणार या कोविड िॉरियसा (हे्िकेअि कमाचािी, पोललस 
इ.) सोबत कोणत्याही प्रकािचे गैिितान ककंिा भेदभाि करू नये अर्ी 

सोसायट्यांना कडक ताकीद देण्यात आली आहे

लर्थत

इिंग्रजी, ट्रहिंदी आणण 
र्राठी भाषेत 

प्रनतबिंधात्र्क आणण 
स्वच्छता सिंदेश 

दशमवा

सार्ाल्जक अिंतराचा 
एक छोटासा डिल 

आयोल्जत करा आणण
चेहरा आच्छादने

घाला

गुटका, तिंबाख,ू पान, 
दारू इत्यादीिंच्या
सेवनवर आणण 

थुिंकण्यास कडक बिंदी 
आहे

सह-प्वकृती / गभमधारणा 
/ ६५ वषांपेक्षा जास्त 
वयाच्या लोकािंना

त्यािंच्या कौशल्यानुसार 
घरातून कार् 

करण्यासाठी प्रयत्न
करावे

जागरूकता

नन
त्य

क्रम

प्रलर्क्षण



मलूभतू सिुक्षा आणण घ्याियाची खबिदािी
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हात धुण्याचे तात्पुिते एटीएम

सार्ाल्जक अिंतर राखण्यासाठी गहृननर्ामण सिंस्थेत प्रशशक्षण 
सत्रे

Image Source: https://bengaluru.citizenmatters.in/bengaluru-covid-

lockdown-phase-3-bbmp-advisory-for-rwa-resident-groups

प्रवेशद्वारावर ठेवलेले सॅननटायझसम

Image Source: https://www.hindustantimes.com/mumbai-

news/vidyavihar-society-puts-up-a-united-fight-against-the-

coronavirus/story-SEsbxOEqmIlcvtmvKDqhzJ

सिंभाव्य गदीचे क्षेत्र बनू शकतील अशा 
पररसराच्या सवम भागात 2-र्ीटर अिंतरावर 

ट्रठकाण धचन्हक (र्िंडळे / चौरस) ननल्चचत करा

Source: MOHUA National Webinar on Safe Social Distancing 

Protocols for Indian Cities A Quick Guide to Live Back Safer 

Source: MOHUA National Webinar on Safe Social Distancing 

Protocols for Indian Cities A Quick Guide to Live Back Safer पाका मध्ये सामास्जक अंति िाखणे



मोलकिीण / थियंपाकी / 
ड्रायव्हसा / इति कोणत्याही
सेिा प्रदात्यांसाठी
घ्याियाच्या खबिदािीचे
उपाय
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मोलकिीण / थियंपाकी / ड्रायव्हसा / इति कोणत्याही सेिा प्रदात्यांसाठी घ्याियाच्या खबिदािीचे उपाय
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अननवायम थर्मल
स्कॅनन िंग सावधधगरीची पावले

चेहिा आच्छादने ि 
हातमोजे िापिणे
अननिाया आहे. 

संिक्षणात्मक िथतू 
िापिाव्यात

िािंिाि त्याचे / 
नतचे हात 

ननजतुंक केले 
पाटहजेत. तेिे

ननजतुंकीकिणाची 
तितूद असािी

शशस्त
त्यांनी आिािात 
सामास्जक अंति 
िाखले पाटहजे

आवारात 
थुिंकण्याची

परवानगी नाही
ननयशर्त

हाऊशसिंग सोसायटीने 
सार्ाल्जक अिंतर, 
हात धुणे आणण 
चेहरा आच्छादने

पररधान करणे यावर 
एक डिल आयोल्जत 
करणे आवचयक आहे

• सोसायटीच्या आिािात सामास्जक अंतिाचे पालन 
आणण कामगािांकडून िैयस्टतक संिक्षण उपकिणांचा 
िापि

• डोअि थटेप डडललव्हिी किण्याआधी िमाल थकॅननगं 
किणे आिचयक 

• सोसायटीमध्ये िाहणारया अििा बाहेरून येणारया 
सदथयांनी मेडडकल/कफटनेस सटटाकफकेट देणे आिचयक 
नाही 

Source : https://www.livemint.com/mint-lounge/features/lockdown-3-0-

confusion-anger-over-the-entry-of-domestic-help-in-urban-centres-

11588671231538

आवारात थुिंकण्याची परवानगी नाही



कोविड -१९ चे लक्षण आढळ्यास सोसायटीच्या आिािात काम किणारया सिा कामगािांना िजा देण्यात यािी आणण त्यांचे िेतन कपात करू नये असा स्ला देण्यात येत आहे



कोविड -१९ च्या लाक्षणणक
केससाठी प्रोटोकॉल
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कोविड -१९ च्या पूिापक्ष प्रतीकात्मक प्रकिणासाठी प्रोटोकॉल
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✓ आजारी व्यलतीने 
वापरलेली साधने व 
उपकरणे, कायामलये, 
स्नानगहृ सार्ान्य जागा 
आणण वसनतगहृ यािंची
स्वच्छता गहृपालन /सफाई
कर्मचायरािंनी करावी

✓ घाण पषृ्ट्ठभाग साफ 
किण्यासाठी पातळ ब्ललीच 
सो्यूर्न (५%) ककंिा
कमीतकमी ६५% 
अ्कोहोलसह अ्कोहोल 
द्रािण िापिा

✓ बंद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणण णखडटया बाहेि
उघडा

✓ पररसरात हवेचे अशभसरण 
वाढवा

✓ शलय असल्यास, स्वच्छता 
आणण ननजतुंकीकरण
करण्यापूवी २४ तास
प्रतीक्षा करा

लाक्षणणक कोविड - १९ 
प्रकिणाची चाचणी 
सकािात्मक आ्यास –

कोविड -१९ पॉणझटटव्ह 
कमाचार याच्या सहिासात 
असणार या आणण चाि 
तासांहून अधधककाळ संपकाात 
आले्या कमाचार यांनी 
पी.सी.एम.सी. ला कळिािे
आणण १४ टदिस अलग 
ठेिण्याच्या प्रकक्रयेचे अनुसिण 
किािे 

✓ आजािी व्यटतीने 
िापिलेली क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बंद 
किािीत

✓ बाधधत भागाची योग्य
स्वच्छता व ननजतुंकीकरण 
केले पाट्रहजे

चरण ४: 
पी.सी.एर्.सीला 
सूधचत करणे

चरण ३: क्षेत्र बिंद 
करणे

चरण २: हवेच्या 
अशभसरणात वाढ

करणे
चरण १: सवम क्षेत्रे
ननजतुंक करणे

• कोणत्याही कुटंूबाला घिातून काढून टाकू नका
• ही छळिणूक आहे आणण यामुळे कुटंुबातील प्रत्येकािि मानलसक आघात होतो

• एखाद्या व्यटती ककंिा कुटंूबाला कलंककत किणे टाळा
• आजािी व्यस्टतबद्दल सहानुभूती बाळगा



विलगीत घिांमधून कचिा
गोळा किणे आणण
घ्याियाची खबिदािी
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विलगीत घिांमधून कचिा गोळा किणे आणण घ्याियाची खबिदािी
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विलगीत घिांमधून कचिा गोळा किण्यासाठी पी.सी.एम.सी ने थितंत्र व्यिथिा केली आहे. असा कचिा सामान्य कचर यामध्ये लमसळू नये

थपर्ा केले्या पषृ्ट्ठभागांची थिच्छता आणण 
ननजतुंकीकिण

Source: https://www.insider.com/does-bleach-kill-germs-

and-viruses

सार्ान्य ब्लीच सोल्यूशन (5%) 
ककिं वा 1% सोडडयर् 

हायपोललोराइट सोल्यूशनचा वापर 
करून प्वलगीत ठेवलेल्या 
व्यलतीच्या खोलीत (उदा. 

पलिंगाच्या चौकटी, टेबल्स इ.) 
वारिंवार स्पशम केलेले पषृ्ठभाग 
स्वच्छ आणण ननजतुंक करा

ननयशर्त घरगुती ब्लीच सोल्यूशन 
/ कफनोशलक जिंतुनाशकािंसह दररोज

स्वच्छतागहृात पषृ्ठभागाची
स्वच्छता आणण ननजतुंकीकरण 

करा

सार्ान्य घरगुती डडटजटं वापरुन
त्या व्यलतीने वापरलेले कपडे 
स्वतिंत्रपणे धुवा व वाळवा

कचिा िेगळे दर्ाविणािा नमुना

पी.सी.एम.सी. ने टदलेली 
‘वपिळी िेथट बॅग’ सिा टटर् ू
पेपि आणण फेस माथक गोळा 
किण्यासाठी िापिली पाटहजे

घरातील सार्ान्य कचरा 
वेगळ्या काळ्या कचऱ् याच्या 

प्पशवीत गोळा करावा

पी.सी.एर्.सी. चे नार्ािंककत 
स्वच्छता कर्मचारी या दोन्ही 
कचरा प्पशव्या प्वलगीत 

घरािंर्धून दररोज गोळा करतात 
आणण योग्य प्रोटोकॉल व
र्ागमदशमक सूचनािंनुसार

कचऱ्याची प्वल्हेवाट लावतील

कोणत्याही पररल्स्थतीत
प्वलगीत घरातील कचरा 

हाउशस िंग सोसायटीच्या सार्ान्य 
कचरा सिंकशलत प्रणालीत टाकून 

देऊ नये



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मागादर्ाक
तत्त्िे
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चेहिा आच्छादने िापिण्यासाठी मागादर्ाक तत्त्िे
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ते घालण्यापूिी हात चांगले धुिा

६५% ककंिा जाथत अ्कोहोल-आधारित 
हँड सॅननटायझसा ककंिा साबण आणण 
पाण्याने 20 सेकंद िापरून आपले हात 

थिच्छ किा

िापि्यानंति दििोज चेहिा आच्छादने 
धुिा

लर्कंा येणे आणण खोकला असताना 
नाक आणण तोंड रुमाल / टटर् ुपेपिने 

झाकून ठेिा

काय करावे काय करू नये

िापिानंति चेहिा आच्छादने उलटू नका

कोणार्ीही चेहिा आच्छादने सामानयक 
करू नका

िापिलेले हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापिलेली  आच्छादने इतिांच्या
आिाटयात सोडू नका



ललफ्ट आणण ललफ्टच्या
िापिासाठी ि सामान्य
थिच्छतवेिषयी उपाय आणण
मागादर्ाक तत्त्िे
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सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणण मागादर्ाक तत्त्िे ललफ्ट आणण ललफ्टच्या िापिासाठी उपाय आणण मागादर्ाक तत्त्िे
• लोकांना पायरया िापिण्यास प्रोत्साटहत केले जाऊ र्कते. पायर या िापि्यास 

हँडिे्स आणण लभतंीचा आधाि घेण्याचे टाळा

• जि ललफ्ट िापिायच्या असतील ति ननधाारित सीमेच्या ३0% पेक्षा जाथत 
क्षमतेचा िापि केला जाऊ नये

• ललफ्ट बटणे दाबण्यासाठी उघड्या हातांचा िापि किणे टाळा; ललफ्टची बटणे 
दाबण्यासाठी टूिवपक ककंिा अर्ा इति गोष्ट्टी िापिा. एका टूिवपकचा िापि 
झा्यािि डब्लयात सुिक्षक्षतपणे टाकली पाटहजे

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जंतुनार्क द्रािणांचा िापि करून 
ललफ्ट, स्जना िेललगं आणण सामान्य भागात ननजतुंक किािे

• खोकताना ककंिा लर्कंताना आपले तोंड आणण नाक िाकलेला कोपि 
ककंिा टटर् ूपेपिनी झाका

• िािंिाि हात धुिा

• बंद पादत्राणे घाला आणण र्टय अस्यास िोज ते धुिा



हात धुण्यासाठी आणण हात
थिच्छ किण्यासाठी
डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल
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हात धुण्यासाठी प्रोटोकॉल

- 22 -



हात थिच्छ किण्यासाठी प्रोटोकॉल
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सरुक्षक्षत रहा, सरुक्षक्षत कायम करा, प्राण वाचवा

डाउनलोड:
आिोग्य सेतू मोबाईल अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटा साििी मोबाईल अँस्ललकेर्न

श्रािण हडीकि, भा.प्र.स.े
आयुटत

वपपंिी धचचंिड महानगिपाललका
पुणे, महािाष्ट्र, भाित

@pcmcindia.gov.in @pcmcindiagovincto@pcmcindia.gov.inwww.pcmcindia.gov.in
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mailto:cto@pcmcindia.gov.in
http://www.pcmcindia.gov.in/



