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➢ इांडथरीज बेथट पॅ्रस्टटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्ल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादीांकडून िेळोिेळी लमळालेले विविध आदेर् आणि अगधसूचना 
तसेच सीआयआय आणि एफआयसीसीआयसािख्या औद्योगर्क सांघटनाांनी सामानयक केले्या मार्वदर्वन दथतऐिजाांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटांर् मार्वदर्वक तत्त्िे तयाि केली रे्ली आहेत

➢ सिव सािवजननक उद्यानाांनी ही मार्वदर्वक तत्त्िे थिीकारून आप्या वप ांपिी गच ांचिड महानर्िपाललकेस सहकायव किाि,े असे आिाहन 
केले जात आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितवमान महामािीतून तुमचे कमवचािी, त्याांचे कुटुांबबय आणि सिवसाधाििपिे आप्या 
र्हिातील िटहिार्ाांचे िक्षि किण्यात मदत होईल

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

प्रथतािना
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आिािात प्रिेर् कििारया प्रत्येकाने चेहिा आच्छादन घालिे अननिायव 
आहे आणि र्टय अस्यास सिव कमवचार याांनीही हातमोजे दथताने घालािे

थर्मल स्कॅनर वापरणे आणण आवारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाचे थर्मल 
स्कॅनन िंग करणे अननवायम आहे व चेहरा झाकून न घेता कोणालाही उद्यान 

आवारात प्रवेश करू देऊ नये

पाकम  येथे एकाधिक प्रवेश प्रनतबिंधित करा. आिािात प्रिेर् कििारया 
प्रत्येकाने चेहिा आच्छादन घालिे अननिायव आहे

हँड िॉर् आणि सेनेटटझसव पुिेर्ा प्रमािात (र्टयतो टच-फ्री यांत्रिेसह) 
आिािात सिवत्र उपलब्लध करुन टदले पाटहजे

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

इांडडयन सोसायटी ऑफ हीटटांर् िेफ्रफ्रजिेटटांर् अँड एअि कां डडर्नि इांस्जननिस ्
(ISHRAE) ने जािी केले्या अगधसूचना / मार्वदर्वक सूचनाांनुसाि 

िातानुकूलन, कूलि, पांखे याांचा िापि केला पाटहजे

खोकताना ककिं वा शश िंकताना आपले तोंड आणण नाक वाकलेला कोपर ककिं वा 
टिश ूपेपरनी झाकले पाटहजे

पाकव मधील सिव अभ्यार्ताांना स्ला टदला जातो की त्याांच्याबिोबि 
कमीतकमी ६५% अ्कोहोल असलेले सॅननटायझसव सोबत ठेिा

एअर किं डडशनर्म:
24 डडग्री सेस््सयस आणि 30 
डडग्री सेस््सयस दिम्यान 
खोलीचे तपमान सेट किा

बाष्पीकरण करणारे कूलर:
थिच्छ आणि ननजतुंकीकिि
केले पाटहजे आणि पािी
िेळोिेळी काढिे

पिंखे:

काही प्रमािात णखडटया उघड्या 
ठेऊन चालू ठेिले पाटहजेत

आिािात प्रिेर् कििार या सिव 
व्यटतीांचे िमवल थकॅनन ांर्

आिोग्य सेतु मोबाईल
अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटव साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न
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• कर्मचाऱ् यािंना पुरेशा प्रर्ाणात वापरार्ाठी अल्कोहोल आिाररत (६५%) हँड 
रे्ननिायझर्म पुरवण्यात यावे

• कमवचार याांना उद्यानाच्या थिच्छतेसाठी समवपवत िेळ टदली पाटहजे

• वाहत्या पाण्याच्या र्ुवविािंर्ह र्ाबण / र्ाबणाचे पाणी स्वच्छतागहृार्ध्ये उपलब्ि 
अर्णे आवश्यक आहे

• र्वम कर्मचाऱ्यािंनी र्तत (कर्ीतकर्ी एका तार्ाने) हात ननजतुंक करणे गरजेचे 
आहे

र्ार्ाजजक अिंतर कायर् ठेवा

र्ार्ाजजक अिंतर

✓ उद्यानाांच्या बाहेि उभे अभ्यार्त - अभ्यार्ताांना पुिेसे अांति ठेिण्यासाठी जार्ा पेंटने 
गचन्हाांफ्रकत के्या पाटहजे

✓ अभ्यार्ताांमध्ये - मयावटदत अभ्यार्ताांना उद्यानात प्रिेर् द्यािा. प्रत्येक 
अभ्यार्ताांमध्ये नेहमीच दोन मीटि अांति िाखले पाटहजे

✓ उद्यान व्यिथिापनाच्या कमवचार याांमध्ये - विरे्ष म्हिजे दपुािच्या जेििाच्या िेळीहात वारिंवार
ननजतुंक करा

वारिंवार हात
िुवा

जि कोितीही 
व्यटती कोविड-
१९ ची लक्षिे
दर्ववित असेल

✓ त्या व्यटतीस जिळच्या कोविड स्टलननकमध्ये त्िरित 
पोहचिून मदत किा

✓ एखाद्या व्यटतीस आिोग्यसेिेच्या टठकािी नेले 
जाईपयतं त्या व्यटतीला विलर्ीकिि के्षत्रामध्ये 
हलिािे

✓ कमवचारयाने िापिलेली साधने आणि उपकििे थिच्छ 
किािी

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

८८८८००६६६६
कोववड-१९ ची लक्षणे

बाहेर तरे्च उद्यानार्ध्ये
लोक रािंगेत उभे राहतील याची 

खात्री करा

ओपन स्जम उपकििे / मर्ीन िापिण्यासाठी ननकष 
• हात व्यवजस्थत ननजतुंक करा
• हात र्ोजे वापरा
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इति सािधगर्िीचे उपाय

क्र. तपशील ✓/

१ कर्मचाऱ् यािंना पाककंगर्ाठी र्ुलभ प्रवेश देणे व र्ार्ाजजक 
अिंतर ठेवणे ✓

२ घिा जिळील उद्यानाांना भेट द्यािी ✓

३ चालिे फ्रकां िा सायकलचािापि किािा ✓

४ र्दी असले्या उद्यानाांन मध्ये जािे 

५ आयोस्जत केले्या फ्रक्रयाांमध्ये फ्रकां िा खेळाांमध्ये भार् घेिे 

६ र्िंपूणम जागेत बायोडडगे्रडेबल वपशव्या अर्लेल्या हाताचा 
स्पशम न होणाऱ्या कचरापेट्या बर्वण्यात याव्यात ✓

७ रे्ट्स, िेलल ांर् इत्यादीसािख्या पषृ्ट्ठभार्ास थपर्व कििे 
लोकाांनी टाळले पाटहजे ✓

८ मुलाांना खेळाचे मैदान िापिायला पििानर्ी द्या 

९
प्रलर्क्षि, थिच्छता आणि उद्यान पुन्हा सुरू किण्यासाठी
पुिेसा िेळ, कमवचािी आणि सांसाधने उपलब्लध अस्याचे
सुननस्चचत किा ✓

१०
सिव अभ्यार्त ि कमवचार याांच्या फोन नांबिसह त्याांची नोंद
ठेिली जािी आणि पी.सी.एम.सी ने मागर्त्यािि ही
माटहती टदली जािी ✓

११ उद्यानातून पित आ्यानांति दििोज थनान किा ✓

शशस्त

इिंग्रजी, टहिंदी आणण 
र्राठी भाषेत 

प्रनतबिंिात्र्क आणण 
स्वच्छता र्िंदेश दशमवा

र्ार्ाजजक अिंतराचा
एक छोिार्ा डिल 

आयोजजत करा आणण
चेहरा आच्छादने घाला

गुिका, तिंबाखू, पान, 
दारू इत्यादीिंच्या
रे्वनवर आणण 

थुिंकण्यार् कडक बिंदी 
आहे

र्ह-ववकृती / गभमिारणा / 
६५ वषांपेक्षा जास्त 

वयाच्या लोकािंना त्यािंच्या
कौशल्यानरु्ार घरातून 

कार् करण्यार्ाठी प्रयत्न 
करावे

जागरूकता

नन
त्य

क्रर्

प्रशशक्षण



इति सािधगर्िीचे उपाय

- 10 -

कमवचार याांसाठी योग्य िैयस्टतक सांिक्षक उपकििे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपाच्या आधािे योग्य ननिवय ्यािा)

कचिा हाताळिािे कमवचािी िैयस्टतक सांिक्षक 
अांर्िखा घालत आहेत याची खात्री किा (हँड

ग्लोव्हज, माथक, केसाांची जाळी, र्ििेर्, सांिक्षक्षत 
र्जू)

बेंच, िेस्जथटि, कािांजे (थपॉउट, बटि / लीव्हि, आणि नोजल), िेलल ांर्, डडथलले, हातात धिायची साधने, हँडिॉलर् ांर् आणि थिच्छता सुविधा, सुविधेचे नकारे् यासह 
सामान्यत  िापि्या जािार या पषृ्ट्ठभार्ािि िािांिाि ननजतुंकीकिि किा

सिव कचिा काढून टाकून त्याची योग्य प्रकािे वि्हेिाट 
लािािी

टदवर्ाच्या शेविी कचऱ् याची जागा र्ाबणाच्या 
पाण्याने आणण र्ोडडयर् हायपोक्लोराइि र्ारख्या 

जिंतुनाशकाने स्वच्छ आणण ननजतुंक  करा

एकत्र चालण्यार्ह इतर गिात करायचे उपक्रर् 
िाळणे आवश्यक आहे

उद्यानाांच्या आत सािधगर्िीचा सांदेर् 
दर्ववििे

https://www.medpagetoday.com/blogs/working-

stiff/85241

उद्यानाांच्या आत कोविड  बद्दल 
जार्रूकता ननमावि कििािे 
स्व्हज्युअल बोडवस लािािे

कमी र्दी असले्या सािवजननक 
उद्यानाांत व्यायाम केला पाटहजे

https://www.medpagetoday.com/blogs/working-stiff/85241


कोविड -१९ च्या लाक्षणिक
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✓ आजारी व्यक्तीने 
वापरलेली र्ािने व 
उपकरणे, कायामलये, 
स्नानगहृ र्ार्ान्य जागा 
आणण वर्नतगहृ यािंची
स्वच्छता गहृपालन/र्फाई
कर्मचाऱ्यािंनी करावी

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

✓ बांद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणि णखडटया बाहेि
उघडा

✓ पररर्रात हवेचे अशभर्रण 
वाढवा

✓ शक्य अर्ल्यार्, स्वच्छता 
आणण ननजतुंकीकरण
करण्यापूवी २४ तार्
प्रतीक्षा करा

लाक्षणिक कोविड -१९ 
प्रकििाची चाचिी 
सकािात्मक आ्यास -

कोविड -१९ पॉणझटटव्ह 
कमवचार याच्या सहिासात 
असिार या आणि चाि 
तासाांहून अगधककाळ सांपकावत 
आले्या कमवचार याांनी 
पी.सी.एम.सी. ला कळिािे
आणि १४ टदिस अलर् 
ठेिण्याच्या प्रफ्रक्रयेचे अनुसिि 
किािे 

✓ आजािी व्यटतीने 
िापिलेली क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बांद 
किािीत

✓ सांपूिव सुविधा बांद कििे 
आिचयक नाही

✓ बाधित भागाची योग्य
स्वच्छता व ननजतुंकीकरण 
केले पाटहजे

चरण ४: 
पी.र्ी.एर्.र्ीला 
र्ूधचत करणे

चरण ३: क्षेत्र बिंद 
करणे

चरण २: हवेच्या 
अशभर्रणात वाढ

करणे
चरण १: र्वम क्षेत्रे
ननजतुंक करणे

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

• कमवचािी आजािी पड्यास कुठ्याही परिस्थितीत मालकाांनी िेतन कपात करू नये 



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मार्वदर्वक
तत्त्िे
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ते घालण्यापूिी हात चाांर्ले धुिा

६५% फ्रकां िा जाथत अ्कोहोल-आधारित 
हँड सॅननटायझसव 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 करावे काय करू नये

िापिानांति चेहिा आच्छादने उलटू नका

कोिार्ीही चेहिा आच्छादने सामानयक 
करू नका

िापिलेले हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापिलेली  आच्छादने इतिाांच्या
आिाटयात सोडू नका



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

हँडिे्स आणि लभ ांतीचा आधाि घेण्याचे टाळा

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

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

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जांतुनार्क द्राििाांचा िापि करून 
ललफ्ट, स्जना िेलल ांर् आणि सामान्य भार्ात ननजतुंक 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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हात धुण्यासाठी प्रोटोकॉल
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हात थिच्छ किण्यासाठी प्रोटोकॉल
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र्रुक्षक्षत रहा, र्रुक्षक्षत कायम करा, प्राण वाचवा

डाउनलोड:
आिोग्य सेतू मोबाईल अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटव साििी मोबाईल अँस्ललकेर्न

श्रािि हडीकि, भा.प्र.स.े
आयुटत

वपांपिी गचांचिड महानर्िपाललका
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/



