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➢ इंडथरीज बेथट पॅ्रस्टटस, कें द्र ि िाज्य सिकाि, डब्ल्यएूचओ, सीडीसी इत्यादींकडून िेळोिेळी लमळालेले विविध आदेर् आणि अगधसूचना 
तसेच सीआयआय आणि एफआयसीसीआयसािख्या औद्योगर्क संघटनांनी सामाययक केले्या मार्यदर्यन दथतऐिजांचा िापि करून ही 
ऑपिेटटरं् मार्यदर्यक तत्त्िे तयाि केली रे्ली आहेत

➢ सिय भाजी माकेट / मंडई ने ही मार्यदर्यक तत्त्िे थिीकारून वपपंिी गचचंिड महानर्िपाललकेला सहकायय किाि,े असे आिाहन केले जात 
आहे, ज्यामुळे कोविड - १९ च्या या ितयमान महामािीतून तुमचे कमयचािी, त्यांचे कुटंुबबय आणि सियसाधाििपिे आप्या र्हिातील 
िटहिार्ांचे िक्षि किण्यात मदत होईल

➢ येिे प्रदान केलेली मार्यदर्यक तत्त्िे अयंतम नाहीत आणि पी.सी.एम.सी. या मध्ये आिोग्य ि कुटंुब क्याि मंत्रालय, र्हृ मंत्रालय 
(एम.एच.ए.), भाित सिकाि, महािाष्ट्र र्ासन (जीओएम) इ. सािख्या योग्य अगधकार यांनी टदले्या स््यांचे पालन सुयनस्चचत 
किण्यासाठी इति योग्य उपाययोजनांचा समािेर् करू र्कते

प्रथतािना
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जेिे र्टय असेल तेिे डडस्जटल पेमेंट चा िापि किण्यात यािा. कॅर्लेस 
व्यिहािांना प्रोत्साहन देण्यात यािे

थर्मल स्कॅनर वापरणे आणण आवारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाचे थर्मल 
स्कॅनन िंग करणे अननवायम आहे

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

जि २ ककंिा जाथत व्यटती दकुान चालित असतील ति िोखपाल 
ग्राहकांना िथतू वितिीत किीत नाही याची खात्री किािी

आरोग्य सेतु मोबाईल अँस्ललकेर्न आणि पी.सी.एर्.सी. स्र्ाटम सारथी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न डाउनलोड कििे महत्िाचे आहे

इंडडयन सोसायटी ऑफ हीटटरं् िेकिजिेटटरं् अँड एअि कंडडर्नि इंस्जयनिस ्
(ISHRAE) ने जािी केले्या अगधसूचना / मार्यदर्यक सूचनांनुसाि 

िातानुकूलन, कूलि, पंखे यांचा िापि केला पाटहजे

हँड िॉर् आणि सेनेटटझसय पुिेर्ा प्रमािात (र्टयतो टच-िी यंत्रिेसह) 
आिािात सियत्र 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 आणि 30 डडग्री 
सेस््सयस दिम्यान खोलीचे तपमान 
सेट किा

बाष्पीकरण करणारे कूलर:
थिच्छ आणि यनजतुंकीकिि केले 
पाटहजे आणि पािी िेळोिेळी काढणिे

पिंखे:

काही प्रमािात णखडटया उघड्या ठेऊन
चालू ठेिले पाटहजेत

आिािात प्रिेर् कििार या सिय 
व्यटतींचे िमयल थकॅयनरं्

आिोग्य सेतु मोबाईल
अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी. थमाटय साििी 
मोबाइल अँस्ललकेर्न



कमयचार यांसाठी योग्य िैयस्टतक संिक्षक उपकििे 
िापिा

(कामाच्या थिरूपाच्या आधािे योग्य यनियय 
घ्यािा)सार्ाजजक अिंतर कायर् ठेवा

सामान्य मार्यदर्यक 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 
विलर्ीकिि झोनमध्ये हलिा

✓ कमयचारयाने िापिलेली साधने आणि उपकििे थिच्छ किा
✓ साििी हे्पलाइन फोन नंबिद्िािे ताबडतोब पीसीएमसीला कळिा

८८८८००६६६६

थिच्छताविषयक 
उपाय आणि 
इति खबिदािी 

घ्याव्यात

✓ दकुान / मंडईच्या बाहेि उभे ग्राहक- ग्राहकांना पुिेसे अंति 
ठेिण्यासाठी जलमनीिि पेंट गचन्हांककत किािे

✓ बाहेि तसेच मंडई / बाजािपेठेत लोकांना िांरे्त उभे किा
✓ ग्राहक आणि भाजीपाला विके्रते - दकुानामध्ये प्रिेर् कििार या 

ग्राहकांची संख्या कमी किािी. प्रत्येक ग्राहक दिम्यान नेहमीच दोन 
मीटि अंति िाखले पाटहजे

✓ ग्राहक आणि भाजीपाला विके्रते- बॅरिकेडद्िािे ककंिा रिबन / 
दोिीसािखे भौयतक विभाजकांच्या मदतीने अंति/थिान गचन्हांककत 
किािे

✓ दकुान / मंडईच्या भाजी विके्रत्या दिम्यान - विरे्ष म्हिजे 
दपुािच्या जेििाच्या िेळी

✓ मंडई / बाजािाच्या आतील आणि बाहेिील क्षेत्रामध्ये सामास्जक 
अंति कायम ठेिले पाटहजे यासाठी कमयचािी यनयुटत किा

कोप्वड 19 लक्षणे

• कर्मचाऱ् यािंना पुरेशा प्रर्ाणात वापरासाठी अल्कोहोल आधाररत (६५%) हँड सेननटायझसम 
पुरवण्यात यावे

• कमयचार यांना माल पुन्हा जारे्िि ठेिण्यासाठी आणि दकुानाच्या थिच्छतेसाठी समवपयत िेळ 
टदली पाटहजे

• वाहत्या पाण्याच्या सुप्वधािंसह साबण / साबणाचे पाणी स्वच्छतागहृार्ध्ये उपलब्ध असणे 
आवश्यक आहे

• कर्मचारी, रोखपाल आणण बबशल िंग काउिं टरच्या कर्मचाऱ्यािंनी सतत (कर्ीतकर्ी एका तासाने) 
हात ननजतुंक करणे गरजेचे आहे
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भाजी प्वके्रते तसेच ग्राहक सार्ाजजक अिंतर पाळताना तसेच भाजी प्वके्रते चेहेरा आच्छादने 
घालण्यासारखे इतर सावधधगरीने उपाय पाळताना

शशस्त

इिंग्रजी, ट्रहिंदी आणण
र्राठी भाषेत 

प्रनतबिंधात्र्क आणण
स्वच्छता सिंदेश दशमवा

सार्ाजजक अिंतराचा एक 
छोटासा डिल आयोजजत 

करा आणण चेहरा 
आच्छादणे घाला

गुटका, तिंबाखू, पान, 
दारू इत्यादीिंच्या
सेवनवर आणण 

थुिंकण्यास कडक बिंदी
आहे

सह-प्वकृती / गभमधारणा / 
६५ वषांपेक्षा जास्त

वयाच्या लोकािंना त्यािंच्या
कौशल्यानसुार घरातून 

कार् करण्यासाठी प्रयत्न 
करावे

जागरूकता

नन
त्य

क्रर्

प्रशशक्षण

https://www.thehansindia.com/, https://www.newindianexpress.com/

https://www.thehansindia.com/
https://www.thehansindia.com/


सिय कचिा काढूणन टाकून त्याची योग्य प्रकािे वि्हेिाट लािािीहात धुण्याचे तात्पुरते एटीएर्
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Source: MOHUA National Webinar on Safe Social 

Distancing Protocols for Indian Cities 

आवारात थुिंकण्याची परवानगी नाही

सार्ान उतरवल्यानिंतर लगेचच िकचे ननजतुंकीकरण

िकचे लोडड िंग / अनलोडड िंग
✓ सिय लोडि आणि अनलोडिने चेहिा आच्छादने 

घालािे

✓ नाकािलेली पॅकेस्जंर् सामग्री बाजूला ठेिा आणि 
आजािचा प्रादभुायि होण्यापासून िोखण्यासाठी 
व्यिस्थित वि्हेिाट लािा

✓ पॅक केले्या माल साठिण्यासाठी यनजतुंक कंटेनि 
मध्ये हथतांतरित किा

✓ योग्य क्रमिाि िांर्ांचे अनुसिि किा आणि लोडडरं्
आणि अनलोडडरं् दिम्यान आप्या क्रमाकंाची 
प्रतीक्षा किा

कचऱ् याची प्वल्हेवाट लावणे
✓ मंडई ि बाजािपेठेतील सिय कचिाकंुड्या योग्य प्रकािे 

व्याप्या रे््या आहेत याची खात्री किा

✓ नाकािलेली पॅकेस्जंर् सामग्री आणि अथिीकृत फळे ि 
भाजीपाला यासाठी थितंत्र क्षेत्रे यनयलमत किा

✓ ट्रदवसाच्या शेवटी कचऱ् याची जागा साबणाच्या पाण्याने 
आणण सोडडयर् हायपोक्लोराइट सारख्या जिंतुनाशकाने 
स्वच्छ आणण ननजतुंकीक करा

✓ कचिा हाताळिािे कमयचािी िैयस्टतक संिक्षक अंर्िखा 
घालत आहेत याची खात्री किा (हँड ग्लोव्हज, माथक, 
केसांची जाळी, र्ििेर्, संिक्षक्षत र्जू)



कोविड -१९ च्या लाक्षणिक
केससाठी प्रोटोकॉल
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✓ आजारी व्यक्तीने 
वापरलेली साधने व 
उपकरणे, कायामलये, 
स्नानगहृ सार्ान्य जागा 
आणण वसनतगहृ यािंची
स्वच्छता गहृपालन/सफाई
कर्मचाऱ्यािंनी करावी

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

✓ बंद क्षेत्राच्या बाबतीत, दािे 
आणि णखडटया बाहेि
उघडा

✓ पररसरात हवेचे अशभसरण 
वाढवा

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

लाक्षणिक कोविड -१९ 
प्रकििाची चाचिी 
सकािात्मक आ्यास -

कोविड -१९ पॉणझटटव्ह 
कमयचार याच्या सहिासात 
असिार या आणि चाि 
तासांहून अगधककाळ संपकायत 
आले्या कमयचार यांनी 
पी.सी.एम.सी. ला कळिािे
आणि १४ टदिस अलर् 
ठेिण्याच्या प्रकक्रयेचे अनुसिि 
किािे 

✓ आजािी व्यटतीने 
िापिलेली क्षेत्रे कमीत 
कमी दोन टदिस बंद 
किािीत

✓ संपूिय सुविधा बंद कििे 
आिचयक नाही

✓ 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

• मालकांना आजािी कमयचारयांबद्दल सहानुभूती दाखिण्याचा आणि अर्ा कमयचार यांना
बिे होण्यासाठी सुट्टी देण्याचा स्ला देण्यात येत आहे

• कमयचािी आजािी पड्यास कुठ्याही परिस्थितीत मालकांनी िेतन कपात करू नये 



चेहिा आच्छादने
िापिण्यासाठी मार्यदर्यक
तत्त्िे
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ते घालण्यापूिी हात चांर्ले धुिा

६५% ककंिा जाथत अ्कोहोल-आधारित 
हँड सॅयनटायझसय ककंिा साबि आणि 
पाण्याने 20 सेकंद िापरून आपले हात 

थिच्छ किा

िापि्यानंति दििोज चेहिा आच्छादने 
धुिा

लर्कंा येिे आणि खोकला असताना 
नाक आणि तोंड रुमाल / टटर् ुपेपिने 

झाकून ठेिा

काय करावे काय करू नये

िापिानंति चेहिा आच्छादने उलटू नका

कोिार्ीही चेहिा आच्छादने सामाययक 
करू नका

िापिलेले हातमोजे, चेहिा आच्छादने
णखर्ात ठेिू नका

िापिलेली  आच्छादने इतिांच्या
आिाटयात सोडू नका



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

हँडिे्स आणि लभतंीचा आधाि घेण्याचे टाळा

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

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

• टदिसातून कमीतकमी दोन िेळा योग्य जंतुनार्क द्राििांचा िापि करून 
ललफ्ट, स्जना िेललरं् आणि सामान्य भार्ात यनजतुंक किािे

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

• िािंिाि हात धुिा

• बंद 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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सरुक्षक्षत रहा, सरुक्षक्षत कायम करा, प्राण वाचवा

डाउनलोड:
आिोग्य सेतू मोबाईल अँस्ललकेर्न

पी.सी.एम.सी थमाटय साििी मोबाईल अँस्ललकेर्न

श्रािि हडीकि, भा.प्र.से
आयुटत

वपपंिी गचचंिड 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/



