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➢ इांडथरीज बेथट पॅ्रस्टटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्ल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादीांकडून िेळोिेळी लमळालेले विविध आदेर् आणि अधधसूचना 
तसेच सीआयआय आणि एफआयसीसीआयसािख्या औद्योधगक सांघटनाांनी सामाययक केले्या मागयदर्यन दथतऐिजाांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटांग मागयदर्यक तत्त्िे तयाि केली गेली आहेत

➢ सिय उद्योगाांना ही मागयदर्यक तत्त्िे थिीकारून आप्या वप ांपिी धच ांचिड महानगिपाललकेस सहकायय किाि,े असे आिाहन केले जात 
आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितयमान महामािीतून तुमचे कमयचािी, त्याांचे कुटुांबबय आणि सियसाधाििपिे आप्या र्हिातील 
िटहिार्ाांचे िक्षि किण्यात मदत होईल

➢ येिे प्रदान केलेली मागयदर्यक तत्त्िे अांयतम नाहीत आणि पी.सी.एम.सी या मध्ये आिोग्य ि कुटुांब क्याि मांत्रालय, गहृ मांत्रालय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अधधकार याांनी टदले्या स््याांचे पालन सुयनस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनाांचा समािेर् करू र्कते

प्रथतािना
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सामान्य मागयदर्यक तत्त्िे
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सर्व क्रियाकलाप केर्ळ साइटर्र उपलब्ध असलेल्या कामगाराांच्या मदतीने 
चालवर्ले जातील आणि बाहेरून कोितेही कामगार आिले जािार नाहीत

थमवल स्कॅनर र्ापरिे आणि आर्ारात प्ररे्श करिाऱ्या प्रत्येकाचे थमवल 
स्कॅनन ांग करिे अननर्ायव आहे

स्पशव आधाररत बायो-मेट्रिक हजेरीचा (थांबवप्र ांट / कीपॅडचा र्ापर) 
प्रनतबांधधत आहे

आिोग्य सेतु मोबाईल अँस्ललकेर्न आणि पी.सी.एम.सी थमाटय साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न डाउनलोड कििे महत्िाचे आहे

इांडडयन सोसायटी ऑफ हीटटांग िेफ्रिजिेटटांग अँड एअि कां डडर्नि इांस्जयनिस ्
(ISHRAE) ने जािी केले्या अधधसूचना / मागयदर्यक सूचनाांनुसाि 

िातानुकूलन, कूलि, पांखे याांचा िापि केला पाटहजे

हँड िॉर् आणि सेनेटटझसय पुिेर्ा प्रमािात (र्टयतो टच-िी यांत्रिेसह) 
आिािात सियत्र उपलब्लध करुन टदले पाटहजे

खोकताना क्रकां र्ा शश ांकताना आपले तोंड आणि नाक र्ाकलेला कोपर क्रकां र्ा 
ट्रटश ूपेपरनी झाकले पाट्रहजे

एअर कां डडशन्स:

24 डडग्री सेस््सयस आणि 30 डडग्री 
सेस््सयस दिम्यान खोलीचे तपमान 
सेट किा

र्ाष्पीकरि करिारे कूलर:
थिच्छ आणि यनजतुंकीकिि केले 
पाटहजे आणि पािी िेळोिेळी काढणिे

पांखे:

काही प्रमािात णखडटया उघड्या ठेऊन
चालू ठेिले पाटहजेत

आिािात प्रिेर् कििार या सिय 
व्यटतीांचे िमयल थकॅयन ांग

आिोग्य सेतु मोबाईल
अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटय साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न



कमयचार याांसाठी योग्य िैयस्टतक सांिक्षक उपकििे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपाच्या आधािे योग्य यनियय ्यािा)सामाजजक अांतर कायम ठेर्ा

सामान्य मागयदर्यक तत्त्िे
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कामािि 
असताना, जि 
एखादी व्यटती
कोव्हीड लक्षिे 
दर्यवित असेल

✓ त्या व्यटतीस जिळच्या कोविड स्टलयनकमध्ये 
त्िरित नेण्यास मदत किा

✓ आिोग्यसेिा सुविधेपयतं िाहतूक होईपयतं त्या 
व्यटतीला विलगीकिि झोनमध्ये हलिा

✓ कमयचार याने िापिलेली साधने आणि उपकििे 
थिच्छ किा

✓ साििी हे्पलाइन फोन नांबिद्िािे ताबडतोब 
पीसीएमसीला कळिा

८८८८००६६६६

थिच्छताविषयक 
उपाय आणि 
इति खबिदािी 

्याव्यात

✓ िॉर्रूमचा िापि सामास्जक अांतिाच्या 
आिचयकतेनुसाि असािा

✓ दि दोन तासाांनी िॉर्रूम थिच्छ केले पाटहजे
✓ ललफ्ट / ललफ्टचा िापि र्टय यततटया टाळला 

पाटहजे
✓ हाऊसकीवप ांग टीमना आिचयक सांिक्षिात्मक 

उपकििे पुििािीत

• सांभाव्य गदीचे क्षेत्र बनू शकतील अशा पररसराच्या सर्व भागात २-मीटर अांतरार्र ट्रठकाि धचन्हक (मांडळे / चौरस) ननजचचत करा
• प्रत्येक तासाला ऑडडओद्र्ारे कोवर्ड -१९ बद्दल जागरूकता पसरर्िारी माट्रहती प्रसाररत करार्ी
• इांग्रजी, टहांदी आणि मिाठी भाषेत प्रत्येक िकय थटेर्निि आणि उत्पादन क्षेत्रात स्व्हज्युअलसह खबिदािीचे आणि थिच्छतेचे सांदेर् दर्यिा

कोवर्ड 19 लक्षिे



उत्पादन / उत्पादन क्षेत्र / 
काययर्ाळा

- 8 -



उत्पादन / उत्पादन क्षेत्र / काययर्ाळा
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काय किािे आणि काय नाही

ि. तपशील ✓/

१
प्रत्येक पाळी दिम्यान नोकिीच्या टठकािी कमयचार याांची सांख्या कमी केली जाऊ र्कते. (सिय कमयचार याांना कायम 
ठेिले पाटहजे; र्टय अस्यास लर्फ्टची सांख्या िाढणली पाटहजे). कमयचारयाांना टललयाटललयाने बोलािण्याचा विचाि 
केला जाऊ र्कतो ✓

२ कामाच्या टठकािी पोचण्यासाठी िाहतूक सुविधा उपलब्लध करून टदली जािी ✓

३ एकमेकाांच्या दोन मीटिच्या आत कामगाि आिचयक असले्या कोित्याही कामाचे यनयम थिावपत केले जािेत ✓

४ साधने आणि उपकििे सामाययकिि 

५ पुििठा विभाग, भागीदाि, विके्रते फ्रकां िा इतिाांद्िािे कामाच्या टठकािी अनािचयक भेटी 

६ लर्फ्ट सुरू होण्यापूिी प्रत्येक िकय थटेर्न आणि उपकििाांचे यनजतुंकीकिि केले जािे ✓

७ कायायलये आणि कॉन्फिन्स रूममध्ये बसण्याची व्यिथिा कमीत कमी दोन मीटिच्या अांतिासह असिे आिचयक 
आहे ✓

८ दपुािच्या जेििासाठी कमयचार याांची जमिाजमि (गदी) 

९ एकाधधक बॅचमध्ये दपुािच्या जेििाची िेळ विभास्जत किा आणि कमयचार याांना फटत यनयुटत िेळेमध्येच 
दपुािच्या जेििासाठी जाण्यास साांगा. बॅच विभागयनहाय फ्रकां िा उत्पादनयनहाय असािी ✓

१० पेपिलेस कामाांना प्रोत्साहन टदले पाटहजे ✓



कोविड -१९ च्या लाक्षणिक
केससाठी प्रोटोकॉल
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परिसिातील कोविड -१९ च्या प्रतीकात्मक प्रकििासाठी प्रोटोकॉल
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✓ आजारी व्यक्तीने 
र्ापरलेली साधने र् 
उपकरिे, कायावलये, 
स्नानगहृ सामान्य जागा 
आणि र्सनतगहृ याांची
स्र्च्छता गहृपालन/सफाई
कमवचाऱ्याांनी करार्ी

✓ घाि पषृ्ट्ठभाग साफ 
किण्यासाठी पातळ ब्ललीच 
सो्यूर्न (५%) फ्रकां िा
कमीतकमी ६५% 
अ्कोहोलसह अ्कोहोल 
द्रािि िापिा

✓ बांद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणि णखडटया बाहेि
उघडा

✓ पररसरात हरे्चे अशभसरि 
र्ाढर्ा

✓ शक्य असल्यास, स्र्च्छता 
आणि ननजतुंकीकरि
करण्यापूर्ी २४ तास
प्रतीक्षा करा

लाक्षणिक कोविड -१९ 
प्रकििाची चाचिी 
सकािात्मक आ्यास -

कोविड -१९ पॉणझटटव्ह 
कमयचार याच्या सहिासात 
असिार या आणि चाि 
तासाांहून अधधककाळ सांपकायत 
आले्या कमयचार याांनी 
पी.सी.एम.सी. ला कळिािे
आणि १४ टदिस अलग 
ठेिण्याच्या प्रफ्रक्रयेचे अनुसिि 
किािे 

✓ आजािी व्यटतीने 
िापिलेली क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बांद 
किािीत

✓ सांपूिय सुविधा बांद कििे 
आिचयक नाही

✓ बाधधत भागाची योग्य
स्र्च्छता र् ननजतुंकीकरि 
केले पाट्रहजे

चरि ४: 
पी.सी.एम.सीला 
सूधचत करिे

चरि ३: क्षेत्र बांद 
करिे

चरि २: हरे्च्या 
अशभसरिात र्ाढ

करिे
चरि १: सर्व क्षेत्रे
ननजतुंक करिे

• मालकाांना आजािी कमयचारयाांबद्दल सहानुभूती दाखिण्याचा आणि अर्ा कमयचार याांना
बिे होण्यासाठी सुट्टी देण्याचा स्ला देण्यात येत आहे

• कमयचािी आजािी पड्यास कुठ्याही परिस्थितीत मालकाांनी िेतन कपात करू नये 



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मागयदर्यक
तत्त्िे
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चेहिा आच्छादने िापिण्यासाठी मागयदर्यक तत्त्िे
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ते घालण्यापूिी हात चाांगले धुिा

६५% फ्रकां िा जाथत अ्कोहोल-आधारित 
हँड सॅयनटायझसय फ्रकां िा साबि आणि 
पाण्याने 20 सेकां द िापरून आपले हात 

थिच्छ किा

िापि्यानांति दििोज चेहिा आच्छादने 
धुिा

लर् ांका येिे आणि खोकला असताना 
नाक आणि तोंड रुमाल / टटर् ुपेपिने 

झाकून ठेिा

काय करार्े काय करू नये

िापिानांति चेहिा आच्छादने उलटू नका

कोिार्ीही चेहिा आच्छादने सामाययक 
करू नका

िापिलेले हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापिलेली  आच्छादने इतिाांच्या
आिाटयात सोडू नका



ललफ्ट आणि ललफ्टच्या
िापिासाठी ि सामान्य
थिच्छतवेिषयी उपाय आणि
मागयदर्यक तत्त्िे
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सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणि मागयदर्यक तत्त्िे ललफ्ट आणि ललफ्टच्या िापिासाठी उपाय आणि मागयदर्यक तत्त्िे
• लोकाांना पायरया प्रोत्साटहत केले जाऊ र्कते. पायर या िापि्यास हँडिे्स 

आणि लभ ांतीचा आधाि घेण्याचे टाळा

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

• ललफ्ट बटिे दाबण्यासाठी उघड्या हाताांचा िापि कििे टाळा; ललफ्टची बटिे 
दाबण्यासाठी टूिवपक फ्रकां िा अर्ा इति गोष्ट्टी िापिा. एका टूिवपकचा िापि 
झा्यािि डब्लयात सुिक्षक्षतपिे टाकली पाटहजे

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जांतुनार्क द्राििाांचा िापि करून 
ललफ्ट, स्जना िेलल ांग आणि सामान्य भागात यनजतुंक किािे

• खोकताना फ्रकां िा लर् ांकताना आपले तोंड आणि नाक िाकलेला कोपि 
फ्रकां िा टटर् ूपेपिनी झाका

• िािांिाि हात धुिा

• बांद पादत्रािे घाला आणि र्टय अस्यास िोज ते धुिा



हात धुण्यासाठी आणि हात
थिच्छ किण्यासाठी
डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल
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सरुक्षक्षत रहा, सरुक्षक्षत कायव करा, प्राि र्ाचर्ा

डाउनलोड:
आिोग्य सेतू मोबाईल अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटय साििी मोबाईल अँस्ललकेर्न

श्रािि हडीकि, भा.प्र.स.े
आयुटत

वपांपिी धचांचिड महानगिपाललका
पुिे, महािाष्ट्र, भाित

@pcmcindia.gov.in @pcmcindiagovincto@pcmcindia.gov.inwww.pcmcindia.gov.in

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



