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➢ इंडथरीज बेथट पॅ्रस्क्टस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्ल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादींकडून िेळोिेळी लमळािेिे विविध आदेर् आणि अधधसूचना 
तसेच सीआयआय आणि एफआयसीसीआयसािख्या औद्योधर्क संघटनांनी सामानयक केिे्या मार्वदर्वन दथतऐिजांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटरं् मार्वदर्वक तत्त्िे तयाि केिी रे्िी आहेत

➢ सिव सािवजननक िाहतूक िाहनांनी ही मार्वदर्वक तत्त्िे थिीकारून वपपंिी धचचंिड महानर्िपालिकेिा सहकायव किािे, असे आिाहन केिे 
जात आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितवमान महामािीतून तुमचे कमवचािी, त्यांचे कुटंुबबय आणि सिवसाधाििपिे आप्या 
र्हिातीि िटहिार्ांचे िक्षि किण्यात मदत होईि

➢ येिे प्रदान केिेिी मार्वदर्वक तत्त्िे अनंतम नाहीत आणि पी.सी.एम.सी. या मध्ये आिोग्य ि कुटंुब क्याि मंत्रािय, र्हृ मंत्रािय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अधधकार यांनी टदिे्या स््यांचे पािन सुननस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनांचा समािेर् करू र्कते

प्रथतािना
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चेहरा आच्छादने न घालता कोणालाही बस / बस टर्मिनल / बकुकिंग 
कार्ािलर् / बॅकएिंड कार्ािलर् आवारात प्रवेश करण्र्ाची परवानगी ददली 

जाऊ नरे्
थमिल स्कॅनर वापरण्र्ाची आणण बस / बस टर्मिनल / बुककिंग कार्ािलर् / 
बॅकएिंड कार्ािलर् पररसरात प्रवेश करणार् र्ा प्रत्रे्काचे थमिल स्कॅनन िंग 

करण्र्ाची र्शफारस केली जाते

स्पशि आधाररत बार्ो-मेदिक हजेरीचा (थिंबप्प्र िंट / कीपॅडचा) वापर 
प्रनतबिंधधत आहे

आिोग्य सेतु मोबाईि अँस्लिकेर्न आणि पी.सी.एम.सी थमाटव साििी 
मोबाइि अँस्लिकेर्न डाउनिोड कििे महत्िाचे आहे

इंडडयन सोसायटी ऑफ हीटटरं् िेफ्रिजिेटटरं् अँड एअि कंडडर्नि इंस्जननिस ्
(ISHRAE) ने जािी केिे्या अधधसूचना / मार्वदर्वक सूचनांनुसाि 

िातानुकूिन, कूिि, पंखे यांचा िापि केिा पाटहजे

हँड िॉर् आणि सेनेटटझसव पुिेर्ा प्रमािात (र्क्यतो टच-िी यंत्रिेसह) 
आिािात सिवत्र उपिब्लध करुन टदिे पाटहजे

खोकताना ककिं वा र्श िंकताना आपले तोंड आणण नाक वाकलेला कोपर ककिं वा 
दटश ूपेपरनी झाकले पादहजे

एअर किं डडशनसि:
24 डडग्री सेस््सयस आणि 30 डडग्री 
सेस््सयस दिम्यान खोिीचे तपमान 
सेट किा

बाष्पीकरण करणारे कूलर :

थिच्छ आणि ननजतुंकीकिि केिे 
पाटहजे आणि पािी िेळोिेळी काढणिे

पिंखे:

काही प्रमािात णखडक्या उघड्या ठेऊन
चािू ठेििे पाटहजेत

आिािात प्रिेर् कििार या सिव 
व्यक्तींचे िमवि थकॅननरं्

आिोग्य सेतु मोबाईि
अँस्लिकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटव साििी 
मोबाइि अँस्लिकेर्न



कमवचार यांसाठी योग्य िैयस्क्तक संिक्षक उपकििे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपानुसाि योग्य ते ननिवय घेण्यात 
यािे)

सामाजजक अिंतर कार्म ठेवा

सामान्य मार्वदर्वक तत्त्िे
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कामािि 
असताना, जि 

कोितीही व्यक्ती 
कोविड-१९ ची
िक्षिे दर्ववित 

असेि

✓ त्या व्यक्तीस जिळच्या कोविड स्क्िननकमध्ये
त्िरित पोहचिून मदत किा

✓ एखाद्या व्यक्तीस आिोग्यसेिेच्या टठकािी नेिे 
जाईपयतं त्या व्यक्तीिा वििर्ीकिि के्षत्रामध्ये 
हििािे

✓ कमवचारयाने िापििेिी साधने आणि उपकििे थिच्छ 
किािीत

✓ साििी हे्पिाइन फोन नंबिद्िािे ताबडतोब 
पी.सी.एम.सी िा कळिािे

८८८८००६६६६

स्वच्छताप्वषर्क
उपार् आणण 
इतर खबरदारी 

घ्र्ाव्र्ात

✓ थिच्छतार्हृाचा िापि सामास्जक अंतिाच्या
आिचयकतेनुसाि असािा

✓ दि दोन तासांनी थिच्छतार्हृ ननजतुंकीक केिे 
पाटहजे

✓ र्लफ्ट / र्लफ्टचा वापर शक्र् नततका टाळला पादहजे
✓ हाऊसकीवपरं् व्यक्तींना आिचयक संिक्षिात्मक

उपकििे पुििािीत

• प्रिासी ि कमवचािी िर्व यांच्या िाहण्यासाठी ि थिच्छतेसाठी पुिेर्ी व्यिथिा केिी पाटहजे. वपण्याच्या पाण्याचे नळ, थनानर्हृ, र्ौचािय यासािख्या सामान्य भार्ात दि 
दोन तासांनी ननजतुंकीकिि केिे जािे

• सिंभाव्र् गदीचे क्षेत्र बनू शकतील अशा पररसराच्र्ा सवि भागात २-मीटर अिंतरावर दठकाण धचन्हक (मिंडळे / चौरस) ननजचचत करा
• प्रत्रे्क तासाला ऑडडओद्वारे कोप्वड -१९ बद्दल जागरूकता पसरवणारी मादहती प्रसाररत करावी

कोप्वड-१९ ची लक्षणे



सािवजननक िाहतकुीत
खबिदािीच्या उपाययोजना
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साधािि १२ मीटि आकािाच्या 
बससाठी जाथतीत जाथत १८-२० 

प्रिासी क्षमता ि लमनी-
बसेससाठी १२-१४ अर्ी क्षमता 

असू र्कते

प्रवाशािंना आवचर्क तेवढे 
सामाजजक अिंतर राखण्र्ासाठी
जागा धचन्हािंककत करण्र्ाची 

तरतूद असावी

बस मध्ये चढणण्यासाठी मार्ीि 
दििाजा आणि उतिण्यासाठी 

पुढणीि दििाजा नेमािा. अचयाने 
प्रिाचयांमधीि र्ािीरिक संपकव  

टाळता येऊ र्कतो

प्रत्रे्क िीपनिंतर बसचे
ननजतुंकीकरण करणे महत्वाचे 

आहे

बसमध्ये एअि कंडडर्निचा
िापि टाळािा. ए. सी मुळे

व्हायिस दीघवकाळ टटकू र्कतो

इिंग्रजी, दहिंदी आणण मराठी 
भाषेत प्रनतबिंधात्मक आणण 
स्वच्छता सिंदेश दशिवा

गुटका, तिंबाख,ू पान, दारू
इत्र्ादीिंच्र्ा वापरावर कडक बिंदी 

घालण्र्ात र्ावी

प्रत्रे्क बस स्टॉप वर 
सॅननटार्झसि पुरप्वले जातील. 
सवि प्रवाचर्ािंनी चढताना व 

उतरताना त्र्ािंचे हात ननजतुंक 
केले पादहजेत

प्रत्येक रीपनंति बसचे ननजतुंकीकिि

ड्रार्व्हर आणण प्रवाशािंमधील शारीररक 
सिंपकि  कमी करण्र्ासाठी एक पारदशिक 
स्रीन / पडदा वापरला जाऊ शकतो प्रदर्वन संदेर्ाचा नमूना
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१२ मीटि (मानक) आणि ८-९ मीटि (लमनी) बसची सिवसाधािि मांडिी. प्रिार्ांचे 
थिान धचन्हांफ्रकत कििे, एकटदर्ीय हािचाि, कंडक्टिचे आसन आणि कॅर् ड्रॉप 

बॉक्सचे थिान

बस आर्ािातीि बस दिम्यान फ्रकमान अंति ५ मीटि असािे

सामाजजक अिंतर पाळण्र्ासाठी मादहती सिंदेश असलेला बस स्टॉप. प्रत्रे्क 
सीटवर एक प्रवासी बसलेला आहे आणण बस स्टॉपच्र्ा जर्मनीवर खुणा 

आहेत



कंडक्टिने घ्याियाची
खबिदािी
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कंडक्टिने घ्याियाची खबिदािी
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कंडक्टिने प्रत्येक 
प्रिाचयाचे
तापमान 

िमावमीटिने 
तपासिे पाटहजे

सावधधगरीची पावले

कंडक्टिने चेहिा
आच्छादन ि 

हातमोजे िापििे
अननिायव आहे. 

संिक्षिात्मक िथतू 
िापिाव्यात 

कंडक्टिने िािंिाि 
त्याचे / नतचे
हात ननजतुंक 
केिे पाटहजेत. 

तेिे 
ननजतुंकीकििाची
तितूद असािी

र्शस्त
बसच्या आत 

आणि थिानकांिि 
र्दी व्यिथिावपत

कििे

थमाटव काडव फ्रकंिा
मोबाइि फोनचा
िापि करून 

डडस्जटि नतकीट 
िापिण्यास 

प्रोत्साटहत केिे 
जािे

नतकीट प्रणाली

रोख रक्कम देवाण
घेवाण कमी 
करण्र्ासाठी 

त्र्ाच्र्ा सीटजवळ
रोख ड्रॉप बॉक्स

द्र्ावा

चेहिा आच्छादने आणि 
संिक्षिात्मक िथतंूचा िापि

डडस्जटि नतकीट प्रिािी



कोविड -१९ च्या िाक्षणिक
केससाठी प्रोटोकॉि
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परिसिातीि कोविड -१९ च्या प्रतीकात्मक प्रकििासाठी प्रोटोकॉि
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✓ आजारी व्र्क्तीने 
वापरलेली साधने व 
उपकरणे, कार्ािलरे्, 
स्नानगहृ सामान्र् जागा 
आणण वसनतगहृ र्ािंची
स्वच्छता गहृपालन/सफाई
कमिचार्र्ािंनी करावी

✓ घाि पषृ्ट्ठभार् साफ 
किण्यासाठी पातळ ब्लिीच 
सो्यूर्न (५%) फ्रकंिा
कमीतकमी ६५% 
अ्कोहोिसह अ्कोहोि 
द्रािि िापिा

✓ बंद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणि णखडक्या बाहेि
उघडा

✓ पररसरात हवेचे अर्भसरण 
वाढवा

✓ शक्र् असल्र्ास, स्वच्छता 
आणण ननजतुंकीकरण
करण्र्ापूवी २४ तास
प्रतीक्षा करा

िाक्षणिक कोविड -१९ 
प्रकििाची चाचिी 
सकािात्मक आ्यास -

कोविड -१९ पॉणझटटव्ह 
कमवचार याच्या सहिासात 
असिार या आणि चाि 
तासांहून अधधककाळ संपकावत 
आिे्या कमवचार यांनी 
पी.सी.एम.सी. िा कळिािे
आणि १४ टदिस अिर् 
ठेिण्याच्या प्रफ्रक्रयेचे अनुसिि 
किािे 

✓ आजािी व्यक्तीने 
िापििेिी क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बंद 
किािीत

✓ संपूिव सुविधा बंद कििे 
आिचयक नाही

✓ बाधधत भागाची र्ोग्र्
स्वच्छता व ननजतुंकीकरण 
केले पादहजे

चरण ४: 
पी.सी.एम.सीला 
सूधचत करणे

चरण ३: क्षेत्र बिंद 
करणे

चरण २: हवेच्र्ा 
अर्भसरणात वाढ

करणे
चरण १: सवि क्षेत्रे
ननजतुंक करणे

• मािकांना आजािी कमवचारयांबद्दि सहानुभूती दाखिण्याचा आणि अर्ा कमवचार यांना
बिे होण्यासाठी सुट्टी देण्याचा स्िा देण्यात येत आहे

• कमवचािी आजािी पड्यास कुठ्याही परिस्थितीत मािकांनी िेतन कपात करू नये 



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मार्वदर्वक
तत्त्िे
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ते घािण्यापूिी हात चांर्िे धुिा

६५% फ्रकंिा जाथत अ्कोहोि-आधारित 
हँड सॅननटायझसव फ्रकंिा साबि आणि 
पाण्याने 20 सेकंद िापरून आपिे हात 

थिच्छ किा

िापि्यानंति दििोज चेहिा आच्छादने 
धुिा

लर्कंा येिे आणि खोकिा असताना 
नाक आणि तोंड रुमाि / टटर् ुपेपिने 

झाकून ठेिा

कार् करावे कार् करू नरे्

िापिानंति चेहिा आच्छादने उिटू नका

कोिार्ीही चेहिा आच्छादने सामानयक 
करू नका

िापििेिे हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापििेिी  आच्छादने इतिांच्या
आिाक्यात सोडू नका



लिफ्ट आणि लिफ्टच्या
िापिासाठी ि सामान्य
थिच्छतवेिषयी उपाय आणि
मार्वदर्वक तत्त्िे
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सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणि मार्वदर्वक तत्त्िे लिफ्ट आणि लिफ्टच्या िापिासाठी उपाय आणि मार्वदर्वक तत्त्िे
• िोकांना पायरया िापिण्यास प्रोत्साटहत केिे जाऊ र्कते. पायर या िापि्यास 

हँडिे्स आणि लभतंीचा आधाि घेण्याचे टाळा

• जि लिफ्ट िापिायच्या असतीि ति ननधावरित सीमेच्या ३0% पेक्षा जाथत 
क्षमतेचा िापि केिा जाऊ नये

• लिफ्ट बटिे दाबण्यासाठी उघड्या हातांचा िापि कििे टाळा; लिफ्टची बटिे 
दाबण्यासाठी टूिवपक फ्रकंिा अर्ा इति र्ोष्ट्टी िापिा. एका टूिवपकचा िापि 
झा्यािि डब्लयात सुिक्षक्षतपिे टाकिी पाटहजे

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जंतुनार्क द्राििांचा िापि करून 
लिफ्ट, स्जना िेलिरं् आणि सामान्य भार्ात ननजतुंक किािे

• खोकताना फ्रकंिा लर्कंताना आपिे तोंड आणि नाक िाकिेिा कोपि 
फ्रकंिा टटर् ूपेपिनी झाका

• िािंिाि हात धुिा

• बंद पादत्रािे घािा आणि र्क्य अस्यास िोज ते धुिा



हात धुण्यासाठी आणि हात
थिच्छ किण्यासाठी
डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉि
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हात धुण्यासाठी प्रोटोकॉि
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हात थिच्छ किण्यासाठी प्रोटोकॉि
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सरुक्षक्षत रहा, सरुक्षक्षत कार्ि करा, प्राण वाचवा

डाउनिोड:
आिोग्य सेतू मोबाईि अँस्लिकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटव साििी मोबाईि अँस्लिकेर्न

श्रािि हडीकि, भा.प्र.स.े
आयुक्त

वपपंिी धचचंिड महानर्िपालिका
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/



