
को�वद-१९ आ�ण �ा�याचंी भ�ूमका

को�वद-१९
 को�वद-१९ हा स�या सव�� चच�त असणारा आजार कोरोना �जातीतील एका न�ा �वषाणमूळु हेोत असनू

चीन दशेातील वहूान या शहरात ३१ �डस�बर २०१९ या वषा��या शवेट�या �दवशी या रोगाचा प�हला ��ण
आढळला.

 कोरोना �जातीतील �वषाणमूळु सेद�-पडस येासार�या सव�साधारण आजारापासनू सास�, मसे� आ�ण आता
को�वद-१९ सारख गेभंीर आजार होऊ शकतात.

 को�वद-१९ हा आजार रोगाची ल�ण देाखवणा�या ���पासनू अथवा अ�या बाधीत ����या सपंका�त
आल�ेया �नरोगी ���पासनू अ�या ����या �श�के�ार अेथवा खोक�या�ार उे�प� स�ूम कणा�ंार पेसरतो
तसचे अस से�ूम कण कोण�याही प�ृभागावर पडल अेसता �या�ंया सपंका�त आ�यानतंरस�ुा होऊ शकतो.

 जाग�तक आरो�य सघंटननेसुार आजारी ���म�य तेाप, कोरडा खोकला, अश�पणा, �ासो�ासात
अडथळा, घ�याची खवखव, डोके�खी आ�ण अगं/साधं�ेखी अशी ल�ण �ेाम�ुयान �ेदसतात. ६० वषा�वरील
व�ृ तसचे उ�चर�दाब, मधमुहे, �दय�वकार आ�ण �सनमागा�च आेजार असल�ेया ���म�य येा
आजाराची ती�ता जा�त सभंवत.े

 को�वद-१९ या रोगाचा �ा�भा�व टाळ�यासाठ� जाग�तक आरो�य सघंटनने �ेसतू केल�ेया माग�दश�क
सचूनानंसुार वयै��क �व�छता पाळण,े साबण अथवा अ�य �नज�तकु साधनाचा वापर क�न हात वारवंार
धणु,े �श�कताना अथवा खोकताना त�ड हातान/े�मालान झेाकण,े अ�पदाथ� �वशषेतः �ाणीज�य अ�पदाथ�
पणु�पण �ेशजवनू खाण,े बाधीत ���चा अनाव�यक सपंक� टाळण,े बाधीत ���पासनू सरु��त अतंर
राखण,े अनाव�यक गद� टाळण,े इ�याद� बाबी करण अे�याव�यकआह.े

को�वद-१९ आ�ण �ा�याचंी भ�ूमका
 को�वद-१९ या रोगाचा �सार चीनमधील वहूान शहरातील मासळ� बाजारातनू �थमतः झाला अस उेपल�ध

मा�हतीनसुार सागंता यते तेथा�प �यानतंर सदर रोगाचा �सार �ाम�ुयान बेा�धत ���पासनू �नरोगी
���ला झा�याच �ेदसनू यते.े �यामळु केो�वद-१९ या रोगा�या �साराम�य �ेा�याचंी भ�ूमका �न��त झाललेी
नाही.

 अम�ेरकेम�य �ेाणीस�ंहालयातील वाघ आ�ण ब�े�जयम या दशेात माजंराला बाधीत ����या सपंका�त
आ�यान सेदर रोग झा�याच वे�ृ ��स� झाल आेह.े चीनम�य झेाल�ेया सशंोधनाम�य केु�,े बदक आ�ण इतर
पाळ�व �ा�यामं�य केो�वद-१९ �वषाणचू से�ंमण �ीण �व�पात तर माजंर आ�ण फेरटे या �ा�यामं�य तेी�
�व�पात होत अस�याच �ेयोगशाळतेील �नरी�णा�ार �ेदसल तेथा�प अ�या �कार बेाधीत �ा�यापंासनू
मन�ुयाला को�वद-१९ आजार होतो क� नाही यावर सशंोधन चाल आूह.े

 जाग�तक आरो�य सघंटनने येा अनषुगंान �े�स� केल�ेया सव�साधारण सचूनानंसुार कोण�याही �कार�या
पाळ�व/भट�या/व�य �ा�या�ंया सपंका�त यतेाना/आ�यानतंर अथवा �ा�या�ंया बाजारात अथवा �ाणीज�य
अ�पदाथ� �व���या �ठकाणी जाताना/जावनू आ�यानतंर �ा�याचंा/प�याचंा अनाव�यक �पश� टाळण,े
साबण अथवा अ�य �नज�तकु साधनाचा वापर क�न हात धणु,े वयै��क �व�छता पाळण इे�याद� बाबी
कटा�ान पेाळण गेरजचे आेह.े

 जाग�तक �ाणी आरो�य सघंटन�ेया माग�दश�क सचूनानंसुार को�वद-१९ बाधीत अथवा बाधीत ����या
सपंका�त आल�ेया ���न पेाळ�व/भट�या/व�य �ा�याशंी थटे सपंक� टाळावा. तसचे चकुून असा सपंक�
झा�यास आ�ण �ा�यामं�य केाही ल�ण आेढळली तर �वरीत पशवु�ैकास कळवाव.े

 �ाणीज�य अ�पदाथ� जस �ेध, मासं, अडंी इ.�ार केो�वद-१९ चा �सार झा�याची अ�ापपय�त कुठेही न�द
नाही तथा�प अ�सरु��ेया ��ीन केोणतहेी अ�पदाथ� सपंणू�पण �ेशजवनू खावते तसचे �शजवलले अे�
हाताळताना/साठवताना अ�ात जतंसुसंग� होणार नाही याची काळजी �यावी.



 को�वद-१९ या आजाराब�ल अ�यावत मा�हती आपण जाग�तक आरो�य सघंटना (www.who.int),
जाग�तक �ाणी आरो�य सघंटना (www.oie.int), आ�ण आरो�य आ�ण कुटुंबक�याण म�ंालय, भारत
सरकार या�ंया अ�धकृत सकंेत�थळाव�न �मळवता यईेल (www.ncdc.gov.in आ�ण
www.mohfw.gov.in).

जन�हताथ� �का�शत

महारा� पश आु�ण म��य �व�ान �वदयापीठ
फुटाळा तलाव माग�, तलेगंखडेी, नागपरू ४४४००१
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मा�हतीसाठ� अ�धकृत �तो�ाचंी मदत �यावी.


