
८ मे २०२०

कोविड -१९ परिस्थिती दिम्यान िेथटॉिंट्स, 
हॉटेल्स आणि फूड डडलिव्हिीसाठी काययित
मार्यदर्यक तत्त्िे



अनुक्रमणिका

प्रथतािना

सामान्य मार्यदर्यक तत्त्िे

अन्न सेिा / वितिि / घेऊन जािे या दिम्यान खबिदािीचे उपाय

डडलिव्हिी एस्झिझयुटटव्हने घ्याियाची खबिदािी ि इति खबिदािीचे उपाय

कोविड -१९ च्या िाक्षणिक केससाठी प्रोटोकॉि

चेहिा आच्छादने िापिण्यासाठी मार्यदर्यक तत्त्िे

लिफ्ट आणि लिफ्टच्या िापिासाठी ि सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणि मार्यदर्यक तत्त्िे

0१

0२

0३

0४

0६

0७

0८

हात धुण्यासाठी आणि हात थिच्छ किण्यासाठी डब्लल्यूएचओ प्रोटोकॉि0९

0५ खाद्यपदािाांच्या तयािी दिम्यान खबिदािी, थियंपाकघि थिच्छता पाळिे आणि थियंपाकघि
बंद किण्यापूिी खबिदािी



प्रथतािना
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➢ इंडथरीज बेथट पॅ्रस्झटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्लल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादींकडून िेळोिेळी लमळािेिे विविध आदेर् आणि अधधसूचना 
तसेच सीआयआय आणि एफआयसीसीआयसािख्या औद्योधर्क संघटनांनी सामाययक केिेल्या मार्यदर्यन दथतऐिजांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटरं् मार्यदर्यक तत्त्िे तयाि केिी रे्िी आहेत

➢ सिय िेथटॉिंट्स, हॉटेल्स आणि फूड डडलिव्हिी कििाऱयांनी ही मार्यदर्यक तत्त्िे थिीकारून वपपंिी धचचंिड महानर्िपालिकेिा सहकायय 
किाि,े असे आिाहन केिे जात आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितयमान महामािीतून तुमचे कमयचािी, त्यांचे कुटंुबबय आणि 
सियसाधाििपिे आपल्या र्हिातीि िटहिार्ांचे िक्षि किण्यात मदत होईि

➢ येिे प्रदान केिेिी मार्यदर्यक तत्त्िे अयंतम नाहीत आणि पी.सी.एम.सी. या मध्ये आिोग्य ि कुटंुब कल्याि मंत्रािय, र्हृ मंत्रािय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अधधकाऱ यांनी टदिेल्या सल्ल्यांचे पािन सुयनस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनांचा समािेर् करू र्कते

प्रथतािना
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सामान्य मार्यदर्यक तत्त्िे
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सामान्य मार्यदर्यक तत्त्िे
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चेहरा आच्छादने न घालता कोणालाही आवारात प्रवेश करण्याची मुभा 
ददली जाऊ नये

थममल स्कॅनर वापरणे आणण आवारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाचे थममल 
स्कॅननिंग करणे अननवायम आहे

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

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

इंडडयन सोसायटी ऑफ हीटटरं् िेफ्रिजिेटटरं् अँड एअि कंडडर्नि इंस्जयनिस ्
(ISHRAE) ने जािी केिेल्या अधधसूचना / मार्यदर्यक सूचनांनुसाि 

िातानुकूिन, कूिि, पंखे यांचा िापि केिा पाटहजे

हँड िॉर् आणि सेनेटटिसय पुिेर्ा प्रमािात (र्झयतो टच-िी यंत्रिेसह) 
आिािात सियत्र उपिब्लध करुन टदिे पाटहजे

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

एअर किं डडशनर्म :

24 डडग्री सेस्ल्सयस आणि 30 डडग्री 
सेस्ल्सयस दिम्यान खोिीचे तपमान 
सेट किा

बाष्पीकरण करणारे कूलर:
थिच्छ आणि यनजांतुकीकिि केिे 
पाटहजे आणि पािी िेळोिेळी काढणिे

पिंखे:

काही प्रमािात णखडझया उघड्या ठेऊन
चािू ठेििे पाटहजेत

आिािात प्रिेर् कििाऱ या सिय 
व्यझतींचे िमयि थकॅयनरं्

आिोग्य सेतु मोबाईि
अँस्लिकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटय साििी 
मोबाइि अँस्लिकेर्न



कमयचाऱ यांसाठी योग्य िैयस्झतक संिक्षक उपकििे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपानुसाि योग्य ते यनियय घेण्यात 
यािे)

र्ामाजजक अिंतर कायम ठेवा

सामान्य मार्यदर्यक तत्त्िे
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कामािि 
असताना, जि 

कोितीही व्यझती 
कोविड-१९ ची
िक्षिे दर्यवित 

असेि

✓ त्या व्यझतीस जिळच्या कोविड स्झियनकमध्ये
त्िरित पोहचिून मदत किा

✓ एखाद्या व्यझतीस आिोग्यसेिेच्या टठकािी नेिे 
जाईपयांत त्या व्यझतीिा वििर्ीकिि के्षत्रामध्ये 
हििािे

✓ कमयचाऱयाने िापििेिी साधने आणि उपकििे थिच्छ 
किािीत

✓ साििी हेल्पिाइन फोन नंबिद्िािे ताबडतोब 
पी.सी.एम.सीिा कळिािे

८८८८००६६६६

स्वच्छताप्वषयक
उपाय आणण 
इतर खबरदारी 

घ्याव्यात

✓ थिच्छतार्हृाचा िापि सामास्जक अंतिाच्या
आिचयकतेनुसाि असािा

✓ दि दोन तासांनी थिच्छतार्हृ यनजांतुकीकिि केिे 
पाटहजे

✓ शलफ्ट / शलफ्टचा वापर शक्य नततका टाळला पादहजे
✓ हाऊसकीवपरं् व्यझतींना आिचयक संिक्षिात्मक

उपकििे पुििािीत

• र्ोदामांमधीि कमयचािी सदथयांसाठी मुझकाम आणि थिच्छतेसाठी पुिेर्ी व्यिथिा किािी. वपण्याच्या पाण्याचे नळ, थनानर्हृ, र्ौचािय यासािख्या सामान्य भार्ात दि 
दोन तासांनी यनजांतुकीकिि केिे जािे

• र्िंभाव्य गदीचे क्षेत्र बनू शकतील अशा पररर्राच्या र्वम भागात २-मीटर अिंतरावर दठकाण धचन्हक (मिंडळे / चौरर्) ननजचचत करा
• प्रत्येक तार्ाला ऑडडओद्वारे कोप्वड -१९ बद्दल जागरूकता पर्रवणारी मादहती प्रर्ाररत करावी

कोप्वड-१९ ची लक्षणे



अन्न सेिा / वितिि / घेऊन
जािे या दिम्यान
खबिदािीचे उपाय
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अन्न सेिा / वितिि / घेऊन जािे या दिम्यान खबिदािीचे उपाय
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क्र. तपशील ✓/

१ शशफ्टमध्ये काम र्ुरू केले जाऊ शकते ✓

२ संपूिय थिच्छता आणि सुिक्षक्षतता सुयनस्चचत किण्यासाठी दििोज 
वितिि सुविधेमध्ये जमीन ि िॅक यनजांतुक किािे ✓

३ एकमेकािंच्या दोन मीटरच्या आत कामगार आवचयक अर्लेल्या 
कोणत्याही कामाचे ननयम स्थाप्पत केले जावेत ✓

४ अन्नार्ी प्रत्यक्ष संपकय  साधण्यासाठी कामर्ािांना धचमटे, ग्िोव्हज
फ्रकंिा इति भांडी यासािख्या िथतंूचा िापि कििे आिचयक आहे ✓

५ खाण्यासाठी तयाि असिेिे खाद्यपदािय उघडे ठेििी पाटहजे 

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

७ 
कच्चे रे्वन केली जाणारी फळे आणण भाज्या प्रथम 50 पीपीएम 
क्लोरीन (ककिं वा र्मकक्ष द्रावण) मध्ये धुवून घ्याव्यात आणण निंतर 
र्ाठवणीपूवी स्वच्छ पाण्याने धुवाव्यात ✓

८ बुफे लसथटम आणि जनसमुदायािा सध्या अनुमती नाही ✓

९ आिािात काम कििाऱया सिय व्यझतींना अनुक्रमांक असिेिे एक
अद्वितीय फोटो ओळखपत्र टदिे जािे (पूिी टदिे नसेि ति) ✓

१० सिय कामर्ािांचे फोन नंबि ि त्यांचे िेकॉडय िाखिे पाटहजेत आणि
पी.सी.एम.सी िा र्िज भासल्यास ही माटहती टदिी जािी ✓

काय किािे आणि काय नाही

सैि बेकिी उत्पादने लिेस्झसग्िास 
डडथपिे कॅबबनेटमध्ये ठेिल्या पाटहजेत 
आणि ग्राहकांना सव्हय किताना धचमटा 
िापरुन बॅर्मध्ये ठेिल्या पाटहजेत

िेर्िेर्ळ्या भांड्यांमध्ये अन्न 
व्यिस्थित साठिा

डडथपोजेबि भांडी िापिािीर्ािीरिक अतंि िाखण्यासाठी िेथटॉिंट
/ हॉटेिमध्ये िेषा अफं्रकत कििे



डडलिव्हिी एस्झिझयुटटव्हने
घ्याियाची खबिदािी ि इति
खबिदािीचे उपाय
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डडलिव्हिी एस्झिझयुटटव्हने घ्याियाची खबिदािी
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कॅर्िेस व्यिहािास प्रोत्साहन देण्यात यािे

फोनवरून ग्राहकािंना कळवून दाराबाहेर पार्मल
ठेऊन कॉन्टॅक्टलेर् डडशलव्हरी करावी

चेहिा आच्छादन अयनिायय आहे

िािंिाि र्ाडी यनजांतुक किािी

डडलिव्हिी एस्झिझयुटटिने लर्पमेंट 
नेण्यासाठी िापििेल्या बॅग्स डडिीििीसाठी 

यनघण्यापूिी साफ केल्या पाटहजेत

डडशलव्हरी जॅकेट दररोज धुऊन स्वच्छ 
करणे आवचयक आहे

दििाजे आणि रे्ट हँडि यांच्यार्ी
अनािचयक संपकय  टाळािा

प्रत्येक डडलीवरी निंतर हात ननजतुंक 
करावे



डडलिव्हिी एस्झिझयुटटव्हने घ्याियाची खबिदािी इति खबिदािी चे उपाय
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कॅर्िेस व्यिहािास प्रोत्साहन 
देण्यात यािे

फोनवरून ग्राहकािंना कळवून 
दाराबाहेर पार्मल ठेऊन

कॉन्टॅक्टलेर् डडशलव्हरी करावी

चेहिा आच्छादन अयनिायय आहे

िािंिाि र्ाडी यनजांतुक किािी

डडलिव्हिी एस्झिझयुटटिने 
लर्पमेंट नेण्यासाठी 
िापििेल्या बॅग्स 

डडिीििीसाठी यनघण्यापूिी 
साफ केल्या पाटहजेत

डडशलव्हरी जॅकेट दररोज
धुऊन स्वच्छ करणे आवचयक 

आहे

दििाजे आणि रे्ट हँडि
यांच्यार्ी अनािचयक संपकय  

टाळािा

डडलिव्हिी एस्झिझयुटटि ने 
लर्पमेंट नेण्यासाठी 
िापििेल्या बॅग्स

डडिीििीसाठी यनघण्यापूिी 
साफ केल्या पाटहजेत

लर्थत

इिंग्रजी, दहिंदी आणण 
मराठी भाषेत 

खबरदारी आणण 
स्वच्छता र्िंदेश दशमवा

र्ामाजजक अिंतराचा
एक छोटार्ा डिल

आयोजजत करा आणण
चेहरा आच्छादने

घाला

गुटका, तिंबाखू, पान, 
दारू इत्यादीिंच्या
रे्वनवर आणण 

थुिंकण्यार् कडक बिंदी 
आहे

र्ह-प्वकृती / गभमधारणा 
/ ६५ वषांपेक्षा जास्त 
वयाच्या लोकािंना

त्यािंच्या कौशल्यानरु्ार 
घरातून काम 

करण्यार्ाठी प्रयत्न
करावे

जार्रूकता

यन
त्य

क्रम

प्रलर्क्षि



खाद्यपदािाांच्या तयािी
दिम्यान खबिदािी, 
थियंपाकघि थिच्छता
पाळिे आणि थियंपाकघि
बदं किण्यापिूी खबिदािी
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खाद्यपदािाांची तयािी थियंपाकघि थिच्छता फ्रकचन बंद किताना घ्याियाची खबिदािी
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भांडी आणि क्रॉकिी व्यिस्थित 
धुिाव्यात

थियंपाकघिातीि सिय सदथयांनी 
िैयस्झतक थिच्छतेची अपेक्षक्षत 

आिचयकता पूिय कििे आिचयक आहे

सिय कमयचाऱ यांनी 
आिचयकतेनुसाि, हात धुिून 

यनजांतुक किािे

सिय थियपंाकघि के्षत्रांसाठी 
दििोज, सालताटहक, मालसक आणि 
खोि साफसफाईच्या िेळापत्रकाची 

नोंद ठेििी पाटहजे आणि ही
िेळापत्रके प्रदलर्यत केिी पाटहजेत

िेफ्रिजिेर्न तापमानाचे  
पिीक्षि केिे पाटहजे आणि 

कोितीही लर्ळी िथतू
ताबडतोब फेकिी पाटहजे

केिळ यनयुझत केिेिे 
साफसफाईचे कपडे आणि

साटहत्य िापिािे

थियंपाक घिात योग्य प्रमािात 
प्रकार् आणि हिा खेळती 

िाटहिी पाटहजे

िीज, साठििूक क्षेत्र थिच्छ
आणि नीटनेटझया पद्धतीने ठेििे 

पाटहजे

सिय कचिा काढूणन टाकून 
त्याची योग्य प्रकािे विल्हेिाट 

िािािी



कोविड -१९ च्या िाक्षणिक
केससाठी प्रोटोकॉि
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✓ आजारी व्यक्तीने 
वापरलेली र्ाधने व 
उपकरणे, कायामलये, 
स्नानगहृ र्ामान्य जागा 
आणण वर्नतगहृ यािंची
स्वच्छता गहृपालन/र्फाई
कममचाऱ्यािंनी करावी

✓ घाि पषृ्ट्ठभार् साफ 
किण्यासाठी पातळ ब्लिीच 
सोल्यूर्न (५%) फ्रकंिा
कमीतकमी ६५% 
अल्कोहोिसह अल्कोहोि 
द्रािि िापिा

✓ बंद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणि णखडझया बाहेि
उघडा

✓ पररर्रात हवेचे अशभर्रण 
वाढवा

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

✓ िाक्षणिक कोविड - १९ 
प्रकििाची चाचिी 
सकािात्मक आल्यास –

कोविड -१९ पॉणिटटव्ह
कमयचाऱ याच्या सहिासात 
असिाऱ या आणि चाि 
तासांहून अधधककाळ 
संपकायत आिेल्या 
कमयचाऱ यांनी पी.सी.एम.सी. 
िा कळिािे आणि १४ 
टदिस अिर् ठेिण्याच्या
प्रफ्रक्रयेचे अनुसिि किािे 

✓ आजािी व्यझतीने 
िापििेिी क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बंद 
किािीत

✓ बाधधत भागाची योग्य
स्वच्छता व ननजतुंकीकरण 
केले पादहजे

चरण ४: 
पी.र्ी.एम.र्ी ला 
र्ूधचत करणे

चरण ३: क्षेत्र बिंद 
करणे

चरण २: हवेच्या 
अशभर्रणात वाढ

करणे
चरण १: र्वम क्षेत्रे
ननजतुंक करणे

कममचाऱ् यािंर्ाठी कोप्वड - १९ र्िंशनयताना अलग ठेवण्याची (प्वलगीकरण करण्याची) र्ोय करावी व जवळील आरोग्य कें द्रार् त्वररत कळवावे



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मार्यदर्यक
तत्त्िे
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ते घािण्यापूिी हात चांर्िे धुिा

६५% फ्रकंिा जाथत अल्कोहोि-आधारित 
हँड सॅयनटायिसय फ्रकंिा साबि आणि 
पाण्याने 20 सेकंद िापरून आपिे हात 

थिच्छ किा

िापिल्यानंति दििोज चेहिा आच्छादने 
धुिा

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

िाकून ठेिा

काय करावे काय करू नये

िापिानंति चेहिा आच्छादने उिटू नका

कोिार्ीही चेहिा आच्छादने सामाययक 
करू नका

िापििेिे हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापििेिी  आच्छादने इतिांच्या
आिाझयात सोडू नका



लिफ्ट आणि लिफ्टच्या
िापिासाठी ि सामान्य
थिच्छतवेिषयी उपाय आणि
मार्यदर्यक तत्त्िे
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सामान्य थिच्छतेविषयी उपाय आणि मार्यदर्यक तत्त्िे लिफ्ट आणि लिफ्टच्या िापिासाठी उपाय आणि मार्यदर्यक तत्त्िे
• िोकांना पायऱया िापिण्यास प्रोत्साटहत केिे जाऊ र्कते. पायऱ या िापिल्यास 

हँडिेल्स आणि लभतंीचा आधाि घेण्याचे टाळा

• जि लिफ्ट िापिायच्या असतीि ति यनधायरित 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 
िाल्यािि डब्लयात सुिक्षक्षतपिे टाकिी पाटहजे

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

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

• िािंिाि हात धुिा

• बंद पादत्रािे घािा आणि र्झय असल्यास िोज ते धुिा



हात धुण्यासाठी आणि हात
थिच्छ किण्यासाठी
डब्लल्यूएचओ प्रोटोकॉि
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हात धुण्यासाठी प्रोटोकॉि
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हात थिच्छ किण्यासाठी प्रोटोकॉि
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र्रुक्षक्षत रहा, र्रुक्षक्षत कायम करा, प्राण वाचवा

डाउनिोड:
आिोग्य सेतू मोबाईि अँस्लिकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटय साििी मोबाईि अँस्लिकेर्न

श्रािि हडीकि, भा.प्र.स.े
आयुझत

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/



