Containment Plan
Novel Coronavirus Disease 2019

COVID – 19

DISTRICT : LATUR
MAHARASHTRA STATE (INDIA)

G. SREEKANTH

(I.A.S.)

COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, LATUR.

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT AUTHARITY,
LATUR.

कोरोना 1वषाणू – कृती आराखडा
िज>हा@धकारB कायाDलय, लातूर.
District Profile –

Description

Population

2011

24.54 Lakhs

Actual Population

2,454,196

Male

1,273,140

Female

1,181,056

Population Growth

17.97%

Area Sq. Km

7,157

Density/km2

343

Proportion to Maharashtra Population

2.18%

Sex Ratio (Per 1000)

928

Child Sex Ratio (0-6 Age)

889

Average Literacy

77.26

Male Literacy

84.39

Female Literacy

69.63

Description

2011

Total Child Population (0-6 Age)

317,811

Male Population (0-6 Age)

168,237

Female Population (0-6 Age)

149,574

Literates

1,650,672

Male Literates

932,432

Female Literates

718,240

Child Proportion (0-6 Age)

12.95%

Boys Proportion (0-6 Age)

13.21%

Girls Proportion (0-6 Age)

12.66%

* उपलKध मनुNयबळ
अ.R.

सं वगD

1

िज हा आरो य अ धकार

2

िज हा माता बाल सं गोपन अ धकार

3

.सहा#यक िज हा आरो य अ धकार

कायD रत पदे
01
01 ( भार )
02 ( भार )

4

िज हा वै'य(कय अ धकार

00

5

वै'य(कय अ धकार – िज. . पथक

01

6

तालुका आरो य अ धकार ( Gr.A)

10

7

वै'य(कय अ धकार (Gr.A)MBBS

8

तदथ6 वै'य(कय अ धकार BAMS

9

.िज हा 9हवताप अ धकार

101 (तदथ6 6)
07 (कायम)
01 ( भार )

10

वै'य(कय अ धकार वग6-3

00

11

औषध =नमा6ण अ धकार

43

12

आरो य पय6 वे@क

20

13

योगशाळा तंCD

02

14

आरो य सहा#यक (पुEष)

66

15

आरो य सहा#यक (म9हला)

40

16

आरो य सेवक (पुEष)

163

17

आरो य सेवक (म9हला)

244

18

कुFठरोग तंCD

00

एकूण – िज>हा पYरषद अंतगD त
1

वग6-1

01

2

वग6-2

119

3

वग6-3

578

4

वग6-4

--

एकूण – िज>हा Z[णालय
एकूण लातूर िज>हा

698

िज>हा Z[णालयामाफD त कर]यात येत असलेलB कायDवाहB –

•

शहर Hवभागाचा Containment Plan आयुTत, महानगरपाVलका यांचे मदतीने तयार कEन
अंमलबजावणी करणे.

•

उपिज हा E णालय/Zामीण E णालय माफ6 त Zामीण भागातील Containment Plan तयार
करणे.

•

Isolation Ward माग6दश6क सूचने माणे तयार करणे.

•

संशयीत E णांचे नमुने तपासणी घेण,े पाठHवणे व अहवालाबाबत पाठपुरावा करणे.

•

सव6 संशयीत व पॉcझ9टfह E णांgया उपचाराची fयवhथा करणे.

•

शहर भागातील खाजगी वै'य(कय fयावसा=यकांशी संपक6 साधून E णांची मा9हती घेणे व
पाठपरू ावा करणे.

•

Qurantine क@ hथापण करणे.
1. वै'य(कय अ धकार व कम6चार डयुट चाट6 तयार करणे व अंमलबजावणी करणे.
2. Qurantine क@ास लागणार आवmयक सा9हnय/सामुZी उपलoध कEन दे णे. इ.

1. िज>हा ^श`abतसाद पथक व कायDaणालB (DRRT)लातूर िज हा एकािnमक आरो य सfहr@ण काय6 sमांतग6त ILI अथवा SARI E ण समुह hवEपात आढळ यास

Containment Plan काया6िwवत करxयात येईल.
1.1 िज>हा ^श`abतसाद पथक –
अ.R.

RRTक^मटB सदfय

हुgा

कायाDलय

फोन/iमणjवणी
Rमांक

1

डॉ. परगे जी.जी.

िज हा आरो य अ धकार

िज हा पzरषद, लातरू

9822502799

2

डॉ. सं जय ढगे

िज हा श य च(कnसक

सामाwय { णालय

9822823773

3

डॉ. मो=नका पाट ल

तालुका आरो य अ धकार

िज हा पzरषद, लातूर

9421486431

तथा कोरोना िज हा नोडल
अ धकार (DSO)
4

डॉ. ऋHषकेश हzरदास

Physician

िज हा श य च(कnसक

9096616455

5

डॉ. बालाजी ब{रे

बालरोग तD

िज हा पzरषद, लातूर

9923458822

6

डॉ. Hव'या ग{डे

Pathologist

वै'य. महाHव'यालय लातूर

7385212551

7

डॉ. बोधनकर बी.यु.

िज हा पशुसंवध6न

िज हा पzरषद, लातूर

9819462220

िज.9हवताप अ धकार काया6

9422717818

अwन व औषधी

9130492185

अ धकार
8

डॉ. शेख आर.आर.

9

ƒी. बुगड एस.एस.

िज हा 9हवताप अ धकार
भार सहा.आयुTत अwन
व औषध

10

ƒी. एस.एल. कुलकण„

शासन

क=नFठ वैDा=नक
अ धकार

शासन

Hवभाग लातूर
मु…य अनुिजव शाhञD
योगशाळा लातूर

9822522412

1.2 िज>हा ^श`abतसाद पथकाची जबाबदारB व कतDlये –
*

िज हयात ILI/SARI gया Cluster Cases आढळ यास सदर 9ठकाणी ताnकाळ भेट देवून साथउˆेक
भागाची पाहणी कEन, =नयं Cण, उपाययोजना व उपचार तसेच अहवाल सादर करण करणे.

*

तापाचा आठवडा अहवालचे मु यमापन कEन काय6 वाह करणे.

*

पॉcझ9टfह E ण आढळ यानं तर भेट देणे , तसेच गुगल मॅपनुसार Containment Zone व Buffer

Zone =निmचत करणे.
*

सं पका6त आले या fयTती Œया काय6क@ेत राहत असतील. nया 9ठकाणgया पय6 वे@क अ धका-यांना िज हा
=नयं Cण क@ याबाबत अवगत करेल. सदर fयTती िज हा बाहेर वाhतfयास अस यास सं बं धत िज हयास
याबाबत अवगत करxयात येईल.

*

सदर कालावधीम•ये आवmयक असणारे औषधे, साधनसामुZी इ. उपलoध कEन घेणे.

*

हॅxड लोज, सिज6 कल माhक, सॅ=नटायझर या वhतू अnयावmक Essential Commodities Act अwवये
अंतभ6ू त के यामुळे FDA व पोल स

शसनामाफ6त याची उपलo•ता राhत दरात राह ल. काळाबाजार होणार

नाह , याची द@ता घेणे.

1.3 पूवत
D यारB •

nयेक बीडीओकडुन Zामपंचायत =नहाय कुटूंबसं …या व लोकसं…येची आकडेवार असलेला तTता

ा‘त कEन

’यावा.

•

Containment Plan

माणे बाधीत गावाgया सीमेवर उभारxयाचे चेकपोhटसाठ“ आवmयक साधनसामुZी

व मनुFयबळ यांच े पुव6=नयोजन तयार कEन ठे वणे. शाळे ला या कालावधीत सु”ी अस यामुळे Vश@क व
मु…या•यापक यांची या कामी =नयT
ु ती करावी. 24 तासासाठ“ 8-8 तासाgया तीन Vश‘टचे =नयोजन कEन
ठे वावे. चेक पोhटवर जेवण, नाFटा उपलoध कEन देxयासाठ“ म9हला बचत गटाची =नवड कEन ठे वावी.

•

Trigger Operate झा यास आवmयक मनुFयबळाला राहxयासाठ“ तसेच nयांची जेवणाची आcण जाणेयेणे करणेसाठ“ वाहनांgया सोयीचे =नयोजन कEन ठे वxयात यावे.

2.तालुका ^श`1aतसाद पथक व nयांचे कायDaणालB (TRRT) –
2.1तालुका ^श`abतसाद पथक –
तालूका – लातूर
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. सु=नल fह . यादव

उपHवभागीय अ धकार , लातरू

9503014939

2

ƒी. hव‘नील पवार

तहVसलदार , लातूर

9828875321

3

ƒी. शाम गोडभरले

गटHवकास अ धकार , लातूर

8208481939

4

डॉ. सारडा ए.जे.

तालुका आरो य अ धकार , लातूर

9326154242

5

डॉ. ल—मण देशमुख

वै'य(कय अ ध@क

9326510455

6

ƒी. राचमाले एम.ट .

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9921823214

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. यादव ™ड.एम.

आरो य सहा#यक पुEष

9881884276

9

ƒी. 9ह‘परगेकर जी.एस.

आरो य सेवक पुEष

9730266586

तालूका – अहमदपूर
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. िजवन देसाई

उपHवभागीय अ धकार , अहमदपूर

9423897575

2

ƒी. Vशवानं द šबडवे

तहVसलदार , अहमदपूर

9403140400

3

ƒी. भागवत उवळशं ख

गटHवकास अ धकार , अहमदपूर

9405411822

4

डॉ. सु=नल दासरे

तालुका आरो य अ धकार , अहमदपूर

9665761386

5

डॉ. सुरज Vसंहाते

वै'य(कय अ ध@क

7776070241

6

ƒीमती घोगरे एस.बी.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9022969998

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. गुंडरे आर.एम.

आरो य सहा#यक पुEष

9

9657777359

आरो य सेवक पुEष
तालूका – औसा

अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. अHवनाश कांबळे

उपHवभागीय अ धकार , औसा-रेणापूर

9545363234

2

ƒीमती शोभा पुजार

तहVसलदार , औसा

7588404237

3

ƒी. सुय6कांत भुजबळ

गटHवकास अ धकार , औसा

8380945077

4

डॉ. शेख आर.आर.

तालुका आरो य अ धकार , औसा

9422717818

5

डॉ. अंगद जाधव

वै'य(कय अ ध@क

9422069878

6

ƒी. शेख मुजीब

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9011220084

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. ट›पे एस.आर.

आरो य सहा#यक पE
ु ष

9

9881364307

आरो य सेवक पुEष

तालूका – चाकुर

अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. देसाई सर

उपHवभागीय अ धकार , अहमदपरू

9923897575

2

ƒी. Vशवानं द šबडवे

तहVसलदार , चाकुर

9403140400

3

ƒी. धवलशं कर

गटHवकास अ धकार , चाकुर

9405411822

4

डॉ. अच6ना पंडगे

तालुका आरो य अ धकार , चाकुर

9423351991

5

डॉ. लांड े

वै'य(कय अ ध@क

9860806708

6

ƒी. {पनार पी.के.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9421454694

7

ƒीमती कœˆे

तालुका नVस˜ ग अ धकार

7387657698

8

ƒी. डावळे

आरो य सहा#यक पुEष

9021373352

9

ƒी. सगरे

आरो य सेवक पE
ु ष

9668338810

तालूका – देवणी
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. Hवकास माने

उपHवभागीय अ धकार , =नलं गा

8275516018

2

ƒी. घोलवे सुरेश

तहVसलदार , देवणी

7058951975

3

ƒी. राऊत

गटHवकास अ धकार , देवणी

9021443185

4

डॉ. गुरमे Dानेmवर

तालुका आरो य अ धकार , देवणी

8308412409

5

डॉ. सगर

वै'य(कय अ ध@क

7020327081

6

ƒी. मhके

Hवhतार अ धकार (आरो य)

7447278771

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. कोपरकर ए.fह .

आरो य सहा#यक पुEष

9552071615

9

ƒी. पाट ल आर.एस.

आरो य सेवक पE
ु ष

8805242906

तालूका – जळकोट
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. मœ गशे”ी सर

उपHवभागीय अ धकार , उदगीर

9422769432

2

ƒी. कुलकण„ सर

तहVसलदार , जळकोट

9890743777

3

ƒी. ढेकणे सर

गटHवकास अ धकार , जळकोट

9422848571

4

डॉ.

तालुका आरो य अ धकार , जळकोट

9422472107

5

डॉ. सुय6वंशी सर

वै'य(कय अ ध@क

9422471299

6

ƒी. तžमलवाड

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9423545407

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. चfहाण

आरो य सहा#यक पE
ु ष

9421447211

9

(कनवाड

आरो य सेवक पुEष

9421823710

शांत कापसे सर

तालूका – bनलं गा
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. Hवकास माने

उपHवभागीय अ धकार , =नलं गा

8275516018

2

ƒी. गणेश जाधव

तहVसलदार , =नलं गा

7588930700

3

ƒी. अमोल ताकभाते

गटHवकास अ धकार , =नलं गा

7588797265

4

डॉ. ƒी=नवास कदम

तालुका आरो य अ धकार , =नलं गा

9284770575

5

डॉ. सŸदळे ™ड.के.

वै'य(कय अ ध@क

8275178348

6

ƒी. बोरडे आर.डी.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9421459847

7

ƒीमती Vमसर यु.जी.

तालुका नVस˜ ग अ धकार

9923810002

8

ƒी. सुय6वंशी के.बी.

आरो य सहा#यक पुEष

9421666177

9

zरTत

आरो य सेवक पE
ु ष

तालूका – रेणापूर
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

पदनाम

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. अHवनाश कांबळे

उपHवभागीय अ धकार , औसा-रेणापरू

9545333234

2

ƒी. राहुल पाट ल

तहVसलदार , रेणापूर

7038003777

3

ƒी. मोहन अभं गे

गटHवकास अ धकार , रेणापूर

9420872017

4

डॉ. देशमुख एन.के.

तालुका आरो य अ धकार , रेणापूर

9850174321

5

डॉ. कना6वट ए.बी.

वै'य(कय अ ध@क

8857861984

6

ƒी. चोले बी.जी.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9923612034

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. तानाजी ƒंगारे

आरो य सहा#यक पुEष

9922928597

9

ƒी. ढगे एस.एल.

आरो य सेवक पुEष

7030897070

तालूका – ^शZर अनं तपाळ
अ.R.

पदनाम

RRT क^मटB सदfय नाव

iमणjवणी Rमांक

1

ƒी. Hवकास माने

उपHवभागीय अ धकार , =नलं गा

8275516010

2

ƒी. अतुल जटाळे

तहVसलदार , VशEर अनं तपाळ

9423727212

3

ƒी. नं द(कशोर शेरखाने

गटHवकासअ धकार , VशEर अनं तपाळ

9422816470

4

डॉ. पवार आर.एच.

तालुका

आरो य

अ धकार ,

VशEर

9423075987

अनं तपाळ
5

वै'य(कय अ ध@क

6

ƒी. सुय6वंशी जी.एल.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

8329639476

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. तोगरे इरबा

आरो य सहा#यक पुEष

9423457678

9

ƒी. हजारे एल.के.

आरो य सेवक पुEष

7057180605

तालूका – उदगीर

अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव

1

ƒी.

2

iमणjवणी Rमांक

उपHवभागीय अ धकार ,उदगीर

9422769432

ƒी. fयं कटेश मुंड े

तहVसलदार , उदगीर

9049868999

3

ƒी. अंकुश चfहाण

गटHवकासअ धकार , उदगीर

9075140053

4

डॉ. पवार एस. fह .

तालुका आरो य अ धकार , उदगीर

9422472656

5

डॉ. पवार डी.fह .

वै'य(कय अ ध@क

9422658433

6

ƒी. माHवलकर एम.आर.

Hवhतार अ धकार (आरो य)

9403664820

7

zरTत

तालुका नVस˜ ग अ धकार

8

ƒी. वासुदेव fह .जी.

आरो य सहा#यक पुEष

9

Hवण मœ गशे”ी

पदनाम

आरो य सेवक पुEष

9422472691

2.2 तालुका ^श`abतसाद पथकाची जबाबदारB व कतDlये –
•

तालुका ILI/SARI gया Cluster Cases आढळ यास सदर 9ठकाणी ताnकाळ भेट देवून साथ उˆेक
भागाची पाहणी कEन, =नयं Cण, उपायोजना व उपचार तसेच अहवाल सादर करण करणे.

•
•

प सपोVलओgया धत„वर काय6 @ेCाचा नकाशा अ'ययावत करणेत यावा.

•

पॉcझ9टfह E ण आढळ यानं तर भेट देणे.

•

E ण

तापाचा आठवडा अहवालाचे मु यमापन कEन काय6 वाह करणे.
आढळ यानं तर 3

(कमी व

7

(कमी gया पzरघाgया ह ी

=निmचत

करावी व

nया माणे

Containment Plan तयार करावा.
•

घरांgया सं …येनुसार मनुFयबळ Pull Out करणे. nयांची जवळgया

ाथVमक आरो य कœˆ (कं वा

उपकœˆाम•ये राहxयाची fयवhथा करणे.

•

म9हला बचत गटांमाफ6त सवा˜gया जेवणाची fयवhथा करणे. (तलाठ“, Zामसेवक)

•

परदेश

•

Containment Zone म•ये कं¡ोल Eम तालुका/ ाथVमक आरो य कœˆ hतरावर पzरिhथतीनुसार तयार

वास केले या व जाणा-या fयTतींची मा9हती घेणे व िज हा क@ात अहवाल सादर करणे.

करणे.

•
•

कोरोना बाबत सव6 बाबींवर स=नयं Cण ठे वणे.

•

COVID 19 Hवषयक सव6 अहवाल व s=त आराखडा पाठHवxयाची सं पण
ू 6 जबाबदार तालुका आरो य

Vश@ण व अहवाल सादर करणे.
अ धकार यांgयावर =निmचत करxयात येत आहे.

2.3 पूवत
D यारB (pबडीओ)
•

तालुTयातील सव6 उपलoध मनुFयबळ जसे क£ पशुवै'य(कय डॉTटर. Vश@क, मु…या•यापक, आशा,
अंगणवाडी सेHवका, कंCाट कम6 चार इ. कम6 चा-यांच े सं पक6 sमांक व र9हवासी 9ठकाणासह यादया उपलoध
ठे वाfयात.

•
•

hकूल बस उपलoध कEन घेणेबाबत सं बंधीताची मा9हती सं कल त करणे
मोठया

माणावर बाहेर ल मनुFयबळ तालुTयात येणार अस यामुळे या सवा˜ची राहxयाची fयवhथा

करxयासाठ“ सुयो य वसतीZह, मं गल काया6लये यांची याद , सं पक6 कमांक तयार ठे वावेत.

•

चेक पोhटवर नेमावयाचे Vश@क, मु…या•यापक यांची सं पक6 याद व

Vश@ण काय6 शाळा घेxयात याfयात.

nया माणे आवmयक बोड6, तंबू , खुच„, टेबल यांची fयवhथा करणेबाबत तयार ठे वावी.

•

Home Qurantine साठ“ कुटुंšबयांना

Vश¥@त करणे आवmयक आहे. nयासाठ“ सं बं धत अंगणवाडी

सेHवका, आशा यांgया काय6शाळा घेxयात याfयात. nयाच माणे समुपदेशक यांना

Vश@ण देxयात यावे.

3.aाथ^मक आरो[य कrsfतरावरBल ^श`abतसाद पथक व nयांचे कायDaणालB (PHC-RRT)3.1 aाथ^मक आरो[य कrsfतरावरBल ^श`abतसाद पथक –
अ.R.
1

क^मटB सदfय नाव व हुgा
वै'य(कय अ धकार

कायाDलय
ाआकœˆ सव6

जबाबदारB
कोरोना आजारचे सवr@ण व पाठपरु ावा करणे.
व

Vस•द

Vश@ण करणे. वzरFठ काया6लयाशी सं पक6.

2

Hवhतार अ धकार पंचायत

Hवभाग

शास(कय मदत व पाठपरु ावा

3

मं डळ अ धकार

Hवभाग

शास(कय मदत व पाठपुरावा

4

औषध =नमा6ण अ धकार

ाआकœˆ सव6

मा9हती सं कलन व सादर करण

5

आरो य सहा#यक पुEष

ाआकœˆ सव6

कोरोना आजाराचे स=नयं ञण व पाठपुरावा करणे

6

आरो य सहा#यक म9हला

ाआकœˆ सव6

कोरोना आजाराचे स=नयCण व पाठपुरावा करणे

7

योगशाळा तंCD

ाआकœˆ सव6

मा9हती सं कलन व सादर करणे

8

वै'य(कय अ धकार

ाआकœˆ सव6

कोरोना आजाराचे सवr@ण व पाठपुरावा करणे

3.2 aाथ^मक आरो[य कrs fतरावरBल ^श`abतसाद पथकाची जबाबदारB व कतDlये–
*

Cluster Containment होणेसाठ“ काय6 @ेCात Geographic Qurantine, Social Distancing,
जलद सवr@ण, सं mयीत fयTतींची तपासणी, Hवलगीकरण तसेच सहवाVसतांच े घरात Hवलगीकरण व
लोकांम•ये

*

=तबंधाnमक उपाययोजना ब ल माग6दश6 न करणे.

परदेशाहून आले या fयTती अथवा कोरोनाZhत भागातून आलेल fयTती यांचा (कमान 14 9दवस आरो य
कम6 चा-यांमाफ6त पाठपुरावा करणेत येईल.

*

अशा fयTतींम•ये सं शयीत कोरोना E णांची ल@णे आढळ यास सदर fयTतीस नजीकgया शास(कय
E णालय येथे सं दभ„त करxयात यावे. सदर fयTती पॉcझ9टfह आढळ यास nया fयTतीgया घरातील /
सहवासातील fयTतींचा पाठपुरावा 14 9दवस करावा.

*

वै'य(कय अ धकार
Zहभेट चे

यांनी Containment Plan

माणे, Hवभाग=नहाय (भौगोVलक पzरिhथतीनुसार)

Planning करणे, घरांgया सं …येनुसार आवmयक मनुFयबळांची सं …या =निmचत करणे.

nयाबाबतचा hवतं C अहवाल तालुका/िज हा hतरावर कळHवणे.

*

Containment Zone म•ये कं¡ोल Eम

*

गरत पड यास

*

Line List तयार करणे व दररोज िज हा =नयं Cण क@ात 4 वाजेपय˜ त सादर करणे.

ाथVमक आरो य कœˆ hतरावर पzरिhथतीनुसार तयार करणे.

ाआकœˆhतर/उपकœˆhतरवार Qurantine क@ तयार करणे.

*

Vश@ण, सवr@ण अहवाल सादर करण.

*

ाआकœˆ/उपकœˆ सतरावर
्
कोरोना Hवषयक

Vस•द व

चार करणे.

3.3 पूवत
D यारB
* Home Qurantine कसे करावे यासाठ“ Vश@ण देणे आवmयक आहे.
* वॉड6=नहाय घर याद कुटुंब

मुखाचे नाव, 60 वषा6वर ल fयTतींची सं …या, सं पका6साठ“ मोबाईल sमांक, घरातील

एकुण वयT
् तींची सं …या याद तयार ठे वावी.

* 50 घरांचा एक गट या माणे कामाचे =नयोजन आवmयक अस यामुळे nयानुसार सं च तयार कEन ठे वावेत.
पथक sमांक-------------------------------गाव------------------आशा अंगणवाडी पथक

मुख -----------------------------------

मोबाईल sमांक ---------------------------------घर याद ----------------------------वाड6 sमांक

अ.s.

कुटुंब

पोhट वर ल नेमावयाचे Vश@क, मु…या•यापक यांची

मुखाचे नांव

मोबाईल sमांक

•

चेक

•
•

सदर मोबाईल नं तर नमूद करxयापूव„ Vमसकॉल देवून बरोबर अस याची खाCी कEन ’यावी.
गहृ भेट

Vश@ण काय6 शाळा घेण.े

दरžयान मा9हती पCक वाटप कEन वैयTतीक hवgछता (hवgछ हात धुxयाची काय6 प•दती)

=तबंधाnमक उपाययोनाबाबत जाणीवजाZती करावी. (Sensitisation)

4.uामfतरावरBल ^श`abतसाद पथक व nयांचे कायDaणालB (VRRT)4.1 uामfतरावरBल ^श`abतसाद पथक –
अ.R.

RRT क^मटB सदfय नाव व हुgा

जबाबदारB

1

आरो य सेवक पुEष

कोरोना आजाराचे सवr@ण व पाठपुरावा.
अहवाल सं कलन व सादर करण

2

आरो य सेवक म9हला

सवr@ण करणे.

3

आशा

सवr@ण करणे.

4

अंगणवाडी काय6 कता6

सवr@ण करणे.

4.2 uामfतरावरBल ^श`abतसाद पथकाची जबाबदारB व कतDlये-

*

परदेशाहुन आले या fयTती अथवा कोरोनाZhत भागातून आलेल fयTती यांचा (कमान 14 9दवस आरो य
कम6 चा-यांकडुन पाठपुरावा करणेत येईल.

*

अशा fयTतींम•ये सं शयीत कोरोना E णांची ल@णे आढळ यास सदर fयTतीस नजीकgया शास(कय
E णालय

येथे

सं दर्भीत

करxयात

यावे.

सदर

fयTती

पॉcझ9टfह आढळ यास nया fयTतीgया

घरातील/सहवासातील fयTतींचा पाठपुरावा 14 9दवस करावा.

*

घरोघर सवr@ण करतांना सं बं धत कुटुंबासोबत आशा, अंगणवाडी सेHवका यांनी सं वाद साधुन रोगाची ल@णे
असणा-या fयTतीचा शोध ’यावा. nयाच माणे असा रोगी आढळून आ यास nयाचेसोबत कोणाकोणाचा
सं पक6 आले या fयTतींची मा9हती घेताना मोबाईल sमांक व पnता ’यावयाचा आहे. nयावेळी सं बं धत
मोबाईलवर Vमसकॉल देवून नं तरबाबत खाCी कEलनच न›दवह त न›द कEन Hव9हत नमुwयात अहवाल सादर
करवा. nयासोबतच वैयTतीक hवgछता व

*

=तबंधाnमक उपाययोनांची मा9हती 'यावी.

Zहभेट देवून Home Qurantine बाबत कुटुंबाला

Vश@ीत करावे. nयाच माणे कुटुंबाने अवाhतव भयभीत

(Panic) होवु नये याबाबत यो य समुपदेशन करावे.
*

बाहेEन

आले या

कम6 चा-यांची

राहxयाची

व

जवेणाची

fयवhथा

hथा=नकशाळा,

वसतीगहृ ,

मं गल

काया6लयाम•ये करणे.
उपरोvतaमाणे जबाबदारBनुसार कृती आराखडा व सं बंधीत सवD अहवाल तालुका ई-मेल वर व िज>हाfतरावर

idsplatur@gmail.com & csnrhmlatur@rediffmail.com
वाजेपय• त पाठ1व]यात यावेत.

या ईमेल व दै नं~दन दप
ु ारB ३.००

uाम कृतीदल
लातूर िज हयातील Zामीण भागात

nयेक गावाम•ये Zामपंचायत =नहाय Zामकृतीदलाची hथापना
करxयात आल आहे.

uाम

अ.R.

पदनाम

स^मतीतील पदनाम

1

सरपंच

अ•य@

2

Zामसेवक

स चव

3

तलाठ“

सदhय

4

सव6 आरोगय् सेवक

सदhय

5

सव6 पोल स पाट ल

सदhय

कृतीदलाने

uामfतरावरBल

शी`

abतसाद

पथकाƒया

संपकाDत

राहून कोरोना
नागYरकांमjये जनजागत
ृ ी, सव„…णास मदत इnयादB बाबतची कायDवाहB करणेची आहे.

abतबंधा1वषयी

5. Containment Plan
कंwटœ मœट ‘लॅ नचा मु…य उ ेश हा कोरोनाचा आजाराचा

सार थांबवणे. तसेच या आजारामुळे मृnयु होxयाचे

माण

कमी करणे हा आहे.
5.1 Containment Zone –
थम पॉcझ9टfह E ण अथवा E ण समुह कœˆhथानी धEन nयाgया सभोवतालचा साधारण 3 (कमी पय˜ तचा
भौगोVलक पzरसराचा Containment Zone तयार करावा. सदर झोन तयार करताना

शास(कय काय6 @ेCाबाबत

Hवचार करावा.

Perimeter
Buffer Zone

Containment Zone

5.2 Containment Plan चे fवZप –

•

ILI (Influenza Like Illness) / Flu सारखे आजार अथवा SARI (Severe Acute Respiratory
Syndrome) चे E ण आढळ यास nयांच े गुगल मॅHपंग करणेत येईल.

•

Containment Zone हा 3 (क.मी. पzरसराचा असेल.

•

Buffer Zone हा 7 (क.मी. पzरसराचा असेल.

अ.R.

Scenario (पYरिfथती)

Containment Zone/Buffer Zone

1

शाळा, वसतीZह हॉिhपटल या9ठकाणी E ण व

Containment Zone व Buffer Zone 5 km

सं शयीत E ण (बंद hत पzरसर)

असेल.

2

नागर वसाहतीम•ये E णाचा एक समुह

नागर वसाहतीची ह

3

अनेक E ण समुह

िज हयाची

ह

िजलहयाg
्
या

व

व Buffer Zone – 5 km असेल

Buffer

Zone

नजीकgया

शास(कय Hवभागाgया काय6 @ेCाम•ये वाढू

शकतो.
4

शहराम•ये अनेक E ण समुह

शहराची

ह

Buffer

Zone

Urban Hवभागापय˜ त असेल.
5

Zामीण भागातील E ण समुह

Containment Zone – 3 km,
Buffer Zone – 7 km.

शहरालगतgया

Peri

5.3: Containment Zone –
*

वै'य(कय अ धकार /समुदाय आरो य अ धकार यांचम
े ाफ6त

वासी व सं शयीत E ण तपासणी क@ hथापन

करणेत येईल व nयांचम
े ाफ6त तपासणी करणेत येईल.

*

सदर Zone मधील सं शयीत अथवा Lab Confirm Cases gया सहवासात आले या fयTतींचा शोध
घेxयात येईल.

*

आशा, अंगणवाडी सेHवका, आरो य सेवक (पुEष व म9हला ) सदर Containment Zone म•ये सकाळी
८.०० ते दप
ु ार २.०० पय˜ त दररोज (कमान 50 घरांचा सfहr करतील.

*

कोरोना सं शयीत ल@णे आढळले या E णांस व nयांच े घरातील अwय fयTतींना माhक वापरणेबाबत सूचना
देxयात येतील.

*

सदर E णांची मा9हती ताnकाळ

*

पय6 वे@क अ धकार सदर घरास भेट देवून सदर E ण सं शयीत कोरोना fहायरसचा आहे (कं वा नाह याची

ाथVमक आरो य कœˆhतरावर कळवतील.

खाCी करतील.

*

वै'य(कय अ धकार हे संशयीत कोरोना E ण अस यास nयास ताnकाळ नजीकgया शास(कय E णालय येथे
सं दभ„त करतील.

*

पय6 वे@क अ धकार , आरो य कम6 चार यांचकडुन दै न9दन अहवाल

ाथVमक आरो य कœˆाकडुन

ा‘त कEन

घेउन तालुकाhतरावर एकCीकरण कEन सदर अहवाल 3 वाजेपय˜ त िज हा =नयं ²ण क@ास कळवतील.

*

Containment Zone मधील सव6 शास(कय व खाजगी आरो य सं hथाची याद करणेत येईल, सदर सव6
सं hथा सं शयीत कोरोना E ण आढळ यास =नयं Cण क@ास कळवतील.

*

पॉcझ9टfह E णांgया सं पका6त आले या सव6 fयTतींची याद

कEन सदर fयTतींचा◌ा 28 9दवसांपय˜ त

वै'य(कय अ धकार यांनी पाठपुरावा करावा.

*

पय6 वे@क अ धकार सव6 सं पका6त आले या fयTतींची याद , पnता व मोबाईल सह त Hव9हत नमुwयात
िज हा =नयं Cण क@ास कळवावी.

*

सं पका6त आले या fयTती Œया काय6 @ेCात राहत असतील, nया 9ठकाणgया पय6व@
े क अ धका-यांना िज हा
=नयं Cण क@ याबाबत अवगत करेल. सदर fयTती िज हा बाहे र वाhतfयास अस यास सं बंधीत िज हयास
याबाबत अवगत करxयात येईल.

*

Contact Listing – वर ल माणे याद

ा‘त झा यानं तर सं शयीत E ण तसेच =नदान झालेले E णांच े

सहवासीत यांचा शोध घेवन
ू nयांची याद करxयाची जबाबदार िज हा सवr@ण अ धकार यांची राह ल.
िज हा सवr@ण अ धकार DRRI
nयानुसार

सदhयांgया

मदतीने सहवासीतांच े गुगल मॅपवर मॅपीग करतील व

सार (कती झाला याचा नेमका अंदाज बांधतील व nयानुसार काय6 वाह gया सुचना सं बं धत

TRRT ला देतील.

5.4 High Riskआ‹ण Low Risk बाबतची मा~हती

•

High Risk सहवा^सतः

•

Low Risk सहवा^सतः

•

E णांgया शर र hCावाशी सं पक6 आलेले थूंक£,

•

एकाच 9ठकाणचे सं hथेत काय6 रत (उदा. शाळा,

बेडका, रTत, उलट , लाळ, लघवी, HवFठा इ.

बॅक, ऑ(फस इ.) व Œयांgया अ=तसं पक6

•

E णांgया शर राशी

COVID 19 E णांशी अथवा High Risk

•

E णांनी hपश6 केलेले कपडे, भांडी, अंथEण

nय@ सं पक6

यांचश
े ी सं पक6 आलेले

सहवाVसतांशी आलेला नाह .

•

एकाच वाहनाचे

वाशी (उदा. बस, ¡ेन इ.)

•

E णासमवेत एका घरात राहत असलेले

Œयांgया अ=तसं पक6 COVID 19 E णांशी

•

काळजी न घेता, E णांशी 3 फुट अंतराgया

अथवा High Risk सहवाVसतांशी आलेला

आत वावर असलेले

नाह .

•

थम 3 फुटांgया आतील वावर व नं तर
पॉcझ9टfह आलेले E णाशी 6 तासांपे@ा जाhत
काळ सं पका6त आलेले ( वासास9हत )

*

Line List तयार करणे.

*

Home Quarantine कुणाला करावे व Public Queue म•ये कुणाला पाठवावे याची याद तयार
करावी.

5.5

Containment Zone अहवाल नमुना –
PP 1 : सlह„…ण पथक मा~हती पूवDतयारB

तालूका
अ.R.

aा.आ.कrs
गावाचे नांव

उपकrs

गावातील

कायD रत

पथक

मोबाईल

घरांची

पथक

aमुखाचे

Rमांक

सं •या

सं •या

नांव

पयD वे…काचे नांव

(५० घरामागे अंगणवाडी/आशाचे एक पथक व चार पथकामागे एक पय6 वे@काचे आगाउ =नयोजन कEन ठे वने)

मोबाईल
Rमांक

नमुना नं . N-1:Covid 19 ल…णे असणा-या lयvती वा Line List अहवाल
(गाव पातळीवर सlह„…ण पथकामाफDत भरावयाचा अहवाल नमुना)

Village to PHC
( mनावल
Village:

अ.R.

माणे

mन HवचाEन सं शयीत fयTतींची नावे Vलहावीत.)

Taluka :

Coved 19 सं शbयतांच े नाव

Sub.Centre:

वय

^लंग

पnता

PHC

मोबाईल Rमांक

आरो य सं hथामाफ6त ् तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा.

पथक

मुखाचे नांव

पदनाम

hवा@र

मोबाईल sमांक

नमुना नं . N-२: अanय… सlह„…ण अहवाल Line List

(Containment Zone मधील खाजगी आरो[य सं fथेमाफDत aा’त झालेलB Line List)
( mनावल
Taluka :
अ.R.

माणे

mन HवचाEन सं शयीत fयTतींची नावे Vलहावीत.)

Village :

lयvतीचे नाव

Doctor Name :
वय

^लंग

पnता

Mobile No.
मोबाईल Rमांक

आरो य सं hथामाफ6त ् तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा. मोबाईल नं तर Vमसकॉल देवुन Confirm करावा.

पथक

मुखाचे नांव

पदनाम

hवा@र

मोबाईल sमांक

नमुना नं . N-3:
पय6 वे@कांनी नमुना N-1 व N-2 मधील Line List

ा‘त झा यानं तर सं शयीत fयTतींची सखोल चौकशी व

तपासणी कEन खाल ल माणे याद तयार कEन PHC ला पाठवावी. वग6वार रकाwयात

High Risk, Medium

Riskव Low Risk अस यास LR असा उ लेख करावा. hवतः असलेले S व सहवासीत अस यास C असे नमुद
करावे.
तालुकाः
अ.R.

गावः
lयvतीचे नाव

PHC

सबसœटरः
वय

वगDवारB

fवतः/सहवासीत

मोबाईल नं बर

सं दभ”त के>यास nयाचा
तपशील

मोबाईल नं बर Vमसकॉल देवुन Confirm करावा.

पय6 वे@काचे नांव

पदनाम

hवा@र

मोबाईल sमांक

नमुना – 4 anय… सlह„…ण अहवाल
6. Buffer Zone

Buffer Zone हा Containment Zone ƒया सभोवतालB 7 —क.मी. अंतरापय• त असतो. यामjये न1वन
केसेस bनघ]याची शvयता जाfत असते.

*

Buffer Zone म•ये आरो य सं hथा व आरो य कम6 चा-यांमाफ6त सfहr@ण करणेत येईल.

*

ILI/SARI E ण आढळ यास nयांच े नमुने तपासणीसाठ“ योगशाळे कडे पाठHवxयात येतील.

*

सदर झोन मधील सव6 शास(कय व खाजगी वै'य(कय सं hथा दररोज सं शयीत E णांची याद =नयं Cण क@ास
कळवतील.

*

शास(कय यं Cणेमाफ6त वैयTतीक hवgछता, हाताची hवgछता व सामािजक अंतर याबाबत
करतील.

Vस•द व

चार

1. सlह„…णासाठ˜ आव™यक गावांची मा~हती (पव
ू 6तयार )
सव„…णासाठ˜ आव™यक गावांची मा~हती
ह मा9हती बीडीओनी hवतःकडे उपलoध ठे वावी.

PHC

तालूकाः
अ.R.

गावाचे नांव

कुटुंबाची सं •या

लोकसं •या

(आरो य सं hथामाफ6त तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा. )

6.2 सlह„…णासाठ˜ आव™यक गांवbनहाय खाजगी दवाखाšयाची मा~हती (पूवDतयारB)
(ह मा9हती PHC नी hवतःकडे उपलoध ठे वावी.)

PHC

तालूकाः
अ.R.

गावाचे नाव

डॉvटरचे/दवाखाšयाचे नावं

पnता

सं पकD Rमांक

(आरो य सं hथामाफ6त तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा. )

1वदेशातुन aवास केले>या lयvतींची मा~हती
अ

ता

गावा

1वदे शातु न

संप

व

^लं

aवासा

aवासाचा

स

स

वैœय—क

कोणी

वैœय—क

.

लु

चे

aवास

कD

य

ग

चा

कालावधी

jया

jया

य

के लB

य

R

का

नाव

वा

ची

तपासणी

व

bनNकषD

के ले >या

.

R

तप^शल

2

3

4

संhथा

शे

Hवलगीकर

nमक

रा

ण

Hवलगी

lयvतीचे

मां

fत

ल…

झालB/ना

कोठे

(Home

करण

नांव

क

lया

णे

हB

के लB

Qurantin

(Instat

e

utiona

को

को

पासु

पय•

ठु

ठे

न

त

न
१

hवगहृ

5

6

7

8

9

10

11

चा
प

lQura

nता

ntine)

12

13

14

15

16

17

18

19

+ve अहवाल aा’त lयvतीबाबत सं पकाDतील lयvतींची मा~हती
अ.

तालु

गावा

lयvती

संपकD

व

^लं

संपकाDती

प

ना

ल…

वैœय—कय

को

वैœय—क

hवगहृ

संhथाnमक

R.

का

चे

चे नाव

Rमां

य

ग

ल

nता

ते

णे

तपासणी

णी

य

Hवलगीकरण

Hवलगीकर

lयvतीची

झालB/ना

के लB

bनNकषD

(Home

ण

नाव

हB

व

Qurantine

(Institutio

कोठे

)

nal

नाव

क

के लB

शे र ा

Quaranti
ne)

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

B.F-1:Covid 19 ल…णे असणा-या lयvतीची Line List
(गाव पातळीवर सवr@ण पथकामाफ6त भरावयाचा अहवाल नमुना)Village to PHC
( mनावल
Village:

माणे

mन HवचाEन सं शयीत fयTतीची नावे Vलहावीत.)

Taluka:

Subcenter:

PHC

(Mobile No. Miss call देवून Confirm करावा.)
अ.R.

Covid 19 सं शbयतांची

वय

^लंग

पnता

सं पकD Rमांक

नांवे

(आरो य सं hथामाफ6त तालुकाhतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा. )

सव„…ण पथक aमुखाचे नांव

पदनाम

fवा…रB

मोबाईल नं बर

पयD वे…कांनी नमुना-1 मधील Line List aा’त झा◌ा>यानं तर सं शयीत lयvतीची सखोल चौकशी व तपासणी कZन
खालBलaमाणे यादB तयार कZन PHC पाठ1वणे.
तालूका
अ.R.

गाव

सबसœटर

ILI/SARI सं शयीतांची नांवे

PHC

सं शयीतापैक¡ HOME

सं शयीतापैक¡

सं शयीतापैक¡

QUARANTINE

Institutional

Isolation केले>या

केले>या lयvतीची सं •या

Quarantine

lयvतीची सं •या

केले>या lयvतीची
सं •या

पयD वे…काचे नावं

पदनाम

fवा…रB

मोबाईल नं बर

5.5 Containment Zone अहवाल नमुना
नमुना – 1 सlह„…ण पथक मा~हती
गाव पातळीवर सlह„…ण पथकामाफDत भरावयाचा अहवाल नमुना
अ.R.

तालुका

aा.आ.कrs

उपकrs

गावाचे

गावाची

कायD रत

पथकातील

मोबाईल

पयD वे…काचे

मोबाईल

नांव

लोकसं •या

पथक

सदfयांच े

Rमांक

नाव

Rमांक

सं •या

नाव

नमुना-1 अ : Covid 19

ल…णे असणा-या lयvती Line List

अहवाल

(गाव पातळीवर सlह„…ण पथकामाफDत भरावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

aाआकrs

गावाचे

Covid

नाव

19सं शयीतांची

वय

^लंग

पnता

मोबाईल
Rमांक

नांवे

(आरो[य सं fथामाफDत तालुका fतरावर पाठवावा व तालुका fतरावर आरो[य सं fथा bनहाय एक£ीकरण कZन िज>हा
fतरावर सादर करावा. )

नमुना-2 anय… सlह„…ण अहवाल

(गाव पातळीवर आशा/अंगणवाडी यांचक
े डुन aाथ^मक आरो[य कrs fतरावर सादर करावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

aाआकrs

उपकrs

गावाचे

गावाची

कायD रत

पथकातील

मोबाईल

पयD वे…काचे

मोबाईल

नाव

लोकसं •या

पथक

सदfयांच े

Rमांक

नाव

Rमांक

सं •या

नाव

( ाथVमक आरो य कœˆhतरावर वर ल अहवालाचे एकCीकरण कEन तालुका hतरावर पाठवावा. तालुका hतरावर
ाआकœˆ=नहाय एकCीकरण कEन िज हा hतरावर सादर करावा. )

नमुना-3 : अanय… सव„…ण अहवाल

(शास—कय व खाजगी आरो[य सं fथामाफDत सादर करावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

आरो[य सं fथेच े

तपासणी

nयापैक¡

nयापैक¡

नाव

केले>या

Home

Institutional केले>या

Quarantine

Quarantine

lयvतींची

lयvतींची

19

केले>या

केले>या

सं •या

सं •या

lयvतींची

वयv
् तींची

lयvतींची

सं •या

सं •या

सं •या

(शास—कय/खाजगी) Covid

Isolation सं द^भD त

शेरा.

केले>या

(आरो[य सं fथामाफDत तालुका fतरावर पाठवावा व तालुका fतरावर आरो[य सं fथा bनहाय एक£ीकरण कZन िज>हा
fतरावर सादर करावा. )

नमुना – BF-3 ILI/SARI सं शयीत fयTतींची Line List
तालुका
अ.R.

ILI/SARI सं शयीतांची नांवे

पयD वे…काचे नाव

अहवाल

PHC

गाव
वय

पदनाम

^लंग

पnता

मोबाईल Rमांक

fवा…रB

मोबाईल Rमांक

नमुना – 4Buffer Zone गावांची मा~हती

(aाआकrsामाफDत सादर करावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

aाआकrs

गावाचे नाव

घरांची सं •या

लोकसं •या

(aाथ^मक आरो[य कrsामाफDत तालुका fतरावर पाठवावा व तदनं तर तालुvयातील aाआकेsांच े एक£ीकरण कZन
िज>हा fतरावर सादर करावा. )

नमुना – 5 ILI/SARI केसेसचा अहवाल

(aाआकrsामाफDत सादर करावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

aाआकrs

गावाचे

ILI/SARI

सं शयीतापैक¡Home

सं शयीतापैक¡

सं द^iD त

नांव

सं शयीतांची

Quarantine

Isolation

केले>या

सं •या

केले>या lयvतींची

केले>या

lयvतींची

सं •या

lयvतींची

सं •या

सं •या

(aाथ^मक आरो[य कrsामाफDत तालुका fतरावर पाठवावा व तदनं तर तालुvयातील aाआकेsांच े एक£ीकरण कZन
िज>हा fतरावर सादर करावा. )

नमुना – 6 ILI/SARI सं शयीत lयvतींची Line List अहवाल

(aाआकrsामाफDत सादर करावयाचा अहवाल नमुना )
अ.R.

तालुका

aाआकrs

गावाचे

ILI/SARI

नाव

सं शयीतांची नांवे

वय

^लंग

पnता

मोबाईल Rमांक

BF-4 अanय… सव„…ण अहवाल
(बफरझोन मधील खाजगी आरो[य सं fथेमाफDत aा’त झालेलB Line List)
Taluka
अ.R.

Village
Covid 19 सं शयीतांच े नाव

Docter Name
वय

^लंग

पnता

Mobile No.
सं पकD Rमांक

(आरो य सं hथामाफ6त तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन िज हा
hतरावर सादर करावा. )

पय6 वे@काचे नांव

पदनाम

hवा@र

मोबाईल नं बर

7. Perimeter Control
*

Perimeter Control हा Containment Zone व Buffer Zone यांच े म•ये असेल.

*

सदर 9ठकाणी काम करणारे Vश@क/मु…या•यापक हे

Zone म•ये जाxयास

Containment Zone मधील fयTतींना Buffer

=तबंध करतील. (अnयावmयक सेवा सुHवधा वगळून)सदर 9ठकाणी आवmयकतेनुसार

Police कम6 चा-यांची =नयुTती करणेत येईल.
*

सदर 9ठकाणी काम करणारे अ धकार /कम6 चार Containment Zone

म•ये येणा-या

वाशांना कोरोना

बाबत ’यावयाची काळजी व माhक वापराबाबत मा9हती दे तील.

*

Œया fयTती Perimeter Zone मधून बाहेर जातील. nयांचा साथरोग =नयं Cण क@ामाफ6त पाठपुरावा
करणेत येईल.
तसेच जी वाहने Perimeter Zone मधून बाहेर जातील, nयांच े Sodium Hypochlorite (1%) 'वारे
=नज˜ तुक£करण करणेत येईल.

8. Containment Zone Check Post
नमुना 7 –Check Post बाबतची माहBती

(aाआकrsामाफDत भरावयाचा अहवाल)
Check

Shift No.

Location

Team Member Name

Mobile No.

Post No.

चेक पोhट कम6 चार नेमणूक 3 Shift म•ये करावी.

(आरो य सं hथामाफ6त तालुका hतरावर पाठवावा व तालुकाhतरावर आरो य सं hथा=नहाय एकCीकरण कEन
िज हाhतरावर सादर करावा. )

9. Signage Design at Check Post

CORONA CHECK POST

सावधान
आपण कोरोना ufत
…े£ात aवेश करBत
आहात.
कृपया Check Post वर भेट
दे ऊन काय काय काळजी ¨यावी ?
याबाबत मा~हती ¨यावी.

10. aचार व a^सjदB –
*

VभतीपCक, हhतपšCका , •व=न(फत इ. माफ6त

*

आरो य कम6 चार यांच े माफ6त घरोघर भेट देवून आजार E ण/सहवाVसत याबाबतची मा9हती ताnकाळ
=नयं Cण क@ास कळHवणेबाबत

*
*

Vस•द करणे.

चार करणे.

=तबंधाnमक काळजी घेणेबाबत
fयापक

चार व

चार व

Vस•द करणे.

Vसधी – माय(कं ग, हhतपšCका , वnृ तपC SMS, आकाशवाणी, hथा=नक केबत नेटवक6 इ. माफ6त

Vस•द करणे.

मदत कrs तपशील
अ.R.

सं पकD तपशील

सं पकD Rमांक

1

राF¡ य कॉल सœटर

011-23978046

2

राŒयhतर य =नयं Cण क@ sमांक

020-26127394

3

टोल Á£ हे प लाईन sमांक

4

िज हा धकार काया6लय =नयं Cण क@

02382-220204

5

िज हा आरो य अ धकार =नयं Cण क@

02382-242806

6

िज हा E णालय, लातूर

02382-246803

108

E-Mail Address

अ.R.

सं पकD तपशील

सं पकD ईमेल

1

राŒयhतर य =नयं Cण क@

ssumaharashtra@gmail.com

2

िज हा =नयं Cण क@

laturcollector@gmail.com

3

िज हा आरो य अ धकार =नयं Cण क@्

idsplatur@gmail.com

4

Vसfहल हॉिhपटल, लातूर.

cslatur@rediffmail.com

11.मा~हती lयवfथापन.

*

सव6 आरो य सं hथा ४.०० वा. िज हा =नयं Cण क@ास मा9हती पाठवतील.

*

Containment Zone म•ये =नयं Cण क@ hथापन करणेत येईल. सदर क@ मा9हती एकšCत कEन
िज हा व राŒय =नयं Cण क@ास दररोज कळवतील.

Sr.No. Office

Contact

Email Address

1

State Surveillance Unit

020/26684893

ssumaharashtra@gmail.com

2

Commissioner Office, Mumbai

022/27571516

3

Collector Office, Latur.

02382-220204

laturcollector@gmail.com

4

District Health Officer Latur

02382-242806

idsplatur@gmail.com

5

Civil Hospital, Latur.

02382-246803

dean_gmchl@rediffmail.com

12.

*

िज हाhतर य

a^श…ण

Vश@ण – िज हाhतर य अ धकार , वै'य(कय अ ध@क,

तालुका आरो य अ धकार ,

वै'य(कय अ धकार , नगर पzरषद वै 'यय(कय अ धकार , समुदास वे'य(कय अ धकार यांच े

Vश@ण 9द. --

------------- रोजी घेणेत आले आहे.

*

तालुकाhतर य

Vश@ण – तहVसलदार , गटHवकास अ धकार , बालHवकास

क प अ धकार , वे'य(कय

अ धकार , गटVश@णा धकार , समुदाय वै'य(कय अ धकार , RBSK पथक अ धकार व कम6 चार , नVस6 ग
hटाफ , मं डळ अ धकार , Hवhतार अ धकार (पंचायत), आरो य सहाÅयक (पुEष व hCी )यांच े

Vश@ण

आयोिजत करणे.

*

अ.R.
1

ाआकœˆhतर य

Vश@ण – तलाठ“, Zामसेवक, आरो य सेवक, आरो य सेHवका, आशा, अंगणवाडी सेHवका,

मु…यसेHवका, अंगणवाडी काय6 कता6 यांच े

Vश@ण आयोिजत करणे.

a^श…काचे नांव

हुgा
=नवासी वै'य(कय अ धकार
वै'य(कय अ धकार िज हा

सं पकD Rमांक
Vश@ण पथक

िज हा Vश@ण व मा•यम अ धकार
(फिजVशअन उपिज हा E णालय

ENT SURGEON

नमुना – ८

सव„…ण अहवाल नमुना
(आशा/अंगणवाडी यांच े 9टम'वारे सवr@ण दरžयान Hवचारणा करणेत येणा-या

mनावल )

सदर नमुना अहवाल Covid 19 सÆश ल@णे आढळणा-या fयTतीचांच भरणेत यावा. अwय fयTतींना त›डी मा9हती
HवचाEन ’यावी .
(उnतरे नकाराथ” अस>यास नमुना भZ नये.)
सं श=यत fयिTतचे नांवः----------------------------------------मो.नं .------------------------गावाचे नांवः ------------------------ तालूका ---------------------(मोबाईल नं बर Vमसकॉल देवून खाCी कEनच नमुद करावा.)
सवr@ण दरžयान Hवचारणा करावयाचे

mनः

१.ताप आहे काय ?

होय/नाह

२.खोकला आहे काय ?

होय/नाह

३.mवसनास Cास आहे काय ?

होय/नाह

४.परदेशावEन कोणी fयTती आल आहे काय ?आजार आहे का ?अस यास वर ल ल@ण आहेत काय ?
होय/नाह
५.अस यास,

वास इ=तहास ----------------------------------------------------------------------------------------

६.कोणी fयTती सं शयीत कोरोनाZhत भागातून आल आहे काय ?होय/नाह
७.आल अस यास nयाचा

वास इ=तहास व ल@णे. ----- ----- --- -------- ----------------------------------------- ----

--------------------------आशा/अंगणवाडी ताईचे नांव

पदनाम मो.नं .

fवा…रB

१३. aयोगशाळा स1ु वधा
लातरू

िज हात सं भाfय कोरोना साथीgया

सार व सं sमण रोखxयासाठ“ लागणार

योगशाळा =नदानाची

fयवhथा खाल ल माणे राह ल.
योगशाळा hवॅब सुHवधेची 9ठकाणे - िज हा E णालय, लातूर , Zामीण E णालये, उपिज हा E णालये येथे उपलoध
आहे.
१३.१ a^श¬…त मनुNयबळ
अ.R.

नांव

पदनाम

मोबाईल

१३.२ उपलKध साधन सामुuी
िfह9टएम (कटस
पीपई (कटस
को ड चेन इTवीपमœ ट
पॅकेजींग अॅwड ¡ाwसपोट6 सुHवधा
१३.३ aयोगशाळे चे नाव व पnता
नॅ शनल इwhट टयुट ऑफ fहायरोलॉजी (NIV) पुणे
सं पक6 sमांक ०२०-२६१२७३०१ ईमेल –info@niv.co.in

१३.४ पयाDयी aयोगशाळाचे नाव
१.एस.आर. एल. लॅ ब सं पक6 s. ०२०-२६८६६८८८
२.डॉ. लाल पॅथॉलॉजी लॅ ब (शासनाgया परवानगीने) सं पक6 s.९६६५५८४०६२५
डायलेसीस व ECMO सुHवधा कृFणा इwhट टयुट ऑफ मे™डकल सायwसेस कराड व ससून जनरल
हॉिhपटल , पुणे येथे उपलoध करता येणे शTय आहे.
सं श=यत E णांची/आंतरE णाची सं …या वाढत चाल यास वर ल सव6 9ठकाणी वेगळा मोठा क@ Œयाम•ये १०
२० E ण ठे वले जाऊ

शकतात अशी fयवhथा करता येवु शकते nया ब ल वेळोवेळी िज हा

काढुन खाजगी सुHवधा देखील अ धZह त करxयात येतील.

शासनातफr आदेश

१४. Z[णवा~हका सु1वधा
स•या लातूर िजÈयात सव6 आरो य सं hथाम•ये १०२ gया १२ E णवा9हका काय6 रत आहेत तसेच १०८ gया
१७ E णवा9हका काय6 रत आहेत. इतर 9ठकाणी (Zामीण E णालय

ा.आ.कœˆ) येथे गरजेनस
ु ार कंCाट

अथवा

ऑनकॉल वाहन चालकाgया सेवा अ धZ9हत कEन सुHवधा दे xयात सां गतले आहे. गरजेनुसार आवmयक वाट यास
खाजगी चालकांgया E णा9हका सेवा अ धZ9हत करता येवु शकतात.
१५.सं सगD abतबंध bनयं £ण सवयीचा उपयोग
Vश¥@त मनुFयबळा'वारे

Vश@ण आयोिजत करxयात येत आहेत. सव6 सा9हnय (PPE Kit, Hand

Sanitizer, Soap, Water, 3 Layer Masks, Gloves, N 95 Mask)व सुHवधा (BMW Equipment
& Materials) उपलबध
् कEन देxयात येईल. यानुसार वzरFठ काया6लयाकडे मागणी न›दHवxयात आलेल आहे. सव6
खाजगी वै'य(कय सं hथा व fयावसा=यकांना याबाबत सु चत कEन काय6 वाह करxयाबाबत आदेशीत करxयात आले
आहे.
१६. औषधोपचार 1वरहBत उपाययोजना

१६.१ abतबंधाnमक सावDजbनक आरो[याƒया उपाययोजनासव6 कंटेनमेwट व बफरझोन मधील नागर कांना वारं वार हात धx
ु याची शाhCीय प•दत खोकला/Vशंकताना
Eमाल अथवा 9टmयु पेपर वापरणे , सव6 साव6ज=नक 9ठकाणी hवgछता पाळणे व याVशवाय hवतःचे आरो याची िhथती
वेळोवेळी तपासुन घेणेसाठ“

ोnसाहन व Vश@ण 'यावे.

१६.२ bनरB…ण क… (Qurantine)
सव6 सं श=यत / =नदान झाले या E णांना hवतःहुन घर =नर @णाखाल सं पका6त राहणे आवmयक राह ल.
तसेच स•या लातूर िज हयात =नर @णखाल ठे वणे कर ता खाल ल जागा =निmचत करxयात आले या आहेत.
aा.आ.कrs व 1वभागbनहाय Qurantine Places

ची मा~हती

=नर @ण क@ नोडल अ धकार डॉ.-------------- =नवासी वै'य(कय अ धकार , लातूर मो.नं .

Details of Quarantine Building (Institutional quarantine)
Sr
No

Dist

Name of building with
Address
1000 Mula-Muliche Shaskiy
vastigrah, Atirikat M.I.D.C.
Barshi Road Latur
Mulanchi Shaskiy shala,
Atirikat M.I.D.C. Barshi Road
Latur
S.C. Shaskiy Mulanchi
Vastigrah Shala, Jau Tq.Nilanga
Dist.Latur

1

Latur

Name Of
Inchrge
doctor
Dr.Sarada

Dr.Sarada

tho_latur@rediffmail.com
tholatur@gmail.com,
9130908689 tholatur@rediffmail.com
tho_latur@rediffmail.com
tholatur@gmail.com,
9130908689 tholatur@rediffmail.com

9284770575

Dr.Shaikh

Life Care Hospital Udgir
Tq.Udgir

Dr.Sanjay
Pawar

9422472756

Dr.Dasare

Dr.Deshmukh
9423348057

Shasakiy Vastigrah, Navin
Imarat Devani Tq-Devani
Mulanchi Vastigrah
Sainandnvan Road Chakur
Tq.Chakur
BSF Training Centre, Chakur

Dr.Gurme

thonilanga@rediffmail.com

tho.ausa@yahoo.com
tho_ausa@yahoo.co.in
8600167555 thoausa@rediffmail.com

9665761386
Mulanchi Shaskiy shala,
Bavachi Tq.Renapur

Email id

Dr.Kadam

Mulanchi Shaskiy shala, Ausa
Tq.Ausa

Mulanchi Shaskiy shala,
Marshivani Tq.Ahmadpur

Contact
No

thoudgir@rediffmail.com
thoahmadpur@gmail.com,
thoahmadpure@gmail.com,
thoahmedpur@gmail.com
thorenapur@gmail.com,
thorenapur@rediffmail.com

8830160118

thodeoni@rediffmail.com

9423351791
9423351791

thochakur@rediffmail.com
thochakur@rediffmail.com

Dr.Pandge
Dr.Pandge

Details of Beds in Quarantine Building (Institutional quarantine)
Sr
No
1

1

Dist

No.of
Beds
4

No. Of Buildings
2

3

Latur

1000 Mula-Muliche Shaskiy
vastigrah, Atirikat M.I.D.C. Barshi
Road Latur

75

Mulanchi Shaskiy shala, Atirikat
M.I.D.C. Barshi Road Latur

75

S.C. Shaskiy Mulanchi Vastigrah
Shala, Jau Tq.Nilanga Dist.Latur

50

Mulanchi Shaskiy shala, Ausa
Tq.Ausa
Life Care Hospital Udgir Tq.Udgir

Remark
5

50
50

Mulanchi Shaskiy shala, Marshivani
Tq.Ahmadpur

50

Mulanchi Shaskiy shala, Bavachi
Tq.Renapur

50

Shasakiy Vastigrah, Navin Imarat
Devani Tq-Devani

50

Mulanchi Vastigrah Sainandnvan
Road Chakur Tq.Chakur

50

BSF Training Centre, Chakur

200

६.३ 1वलगीकरण क… (Isolation Cell)
Œया सं शयीत E णाम•ये ल@णे (ताप. खोकला, mवसाचा Cास इ. ) आढळतील व जे आजार असुन nयांgया

Corona Covid 19

योगशाळा zरपोट6 सकाराnमक आहे nया सवा˜ना Hवलगीकरण क@ात भरती करणे आवmयक

राह ल.या क@ात हवा खेळती राहावी. सव6 खाटांम•ये (कमान 1 मीटरचे अंतर असावे सव6 E णांनी 3 लेयरचा माhक
वापरावा. तसेच स•या लातूर िज हयात =नर @णाखाल ठे वणे कर ता खाल ल जागा =निmचत करxयात आले या
आहेत.
Hवलगीकरण क@ नोडल अ धकार डॉ.----------- अ=तzरTत िज हा श य च(कnसक, लातूर मो.नं . ---------

Details of Isolation Building, Other than Dedicated (Goverment)
Sr
No
1
1

Dist
2
Latur

Name of building
with Address
3
Vilasrao Deshmukh Govt.
Health Science

Name Of Inchrge
doctor
4
Dr.M.Karale

Contact No

Email id

Remark

5
82913
84004

6

7

dean_gmchl@rediffmail.com

Organization
GH UDGIR
SDH NILANGA

Dr.D.V Pawar
Dr.D.K.Saundale
Dr.surjmal S.K

RH AHMEDPUR
RH AUSA
RH MURUD
RH RENAPUR
RH KILLARI
RH KSHIRSHI
RH JALKOT
RH DEVONI
RH BABHALGAON

Dr.Angad Jadhav
Dr.L.S.Deshmukh
Dr.A.B.Karnawat
Dr.S.R.Mugale
Dr.S.R.Veer
Dr.J.N.Suryawanshi
Dr.N.L.Sagar
Dr.Chincholikar
Dr.Lande

RH CHAKUR

Dr.Waghmare

WH LATUR

9422658433
8275178348
77760
70241
9422069878
9326510455
9422295031
9422962870
9422655995
9422471299
9272102181
9422657403
98608
06708
9834270620

udgirsdh@gmail.com
sdh.nilanga@rediffmail.com
rhahmedpur@rediffmail.com
msrhausa@rediffmail.com
murudmsrh@gmail.com
renapurhosp@gmail.com
rhkillari@rediffmail.com
msrhkasarshirshi@gmail.com
rh.jalkot@rediffmail.com
ms.rhdeoni@rediffmail.com
msblatur@gmail.com
rhchakur@rediffmail.com
whlatur1@gmail.com

Details of Isolation Beds in Goverment Hospital Other than Dedicated

Sr
No

Goverment Hospitals
(SDH+DH+GMC+Other Govt.)
Dist

1
1

No. Of Hospitals

Total Bed

3

4

Bed
Reserved
for Corona
5

Vilasrao Deshmukh Govt.
Health Science
Organization

550

100

6

200
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30

50
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
Latur

GH UDGIR
SDH NILANGA
RH AHMEDPUR
RH AUSA
RH MURUD
RH RENAPUR
RH KILLARI
RH KSHIRSHI
RH JALKOT
RH DEVONI
RH BABHALGAON

No.Of ventilators
availabale

Remark

6

7

30
100

RH CHAKUR
WH LATUR

10
10

0
1

१६.४ सामािजक 1वलगीकरण
कोHवड-१९ चा जलद

सार रोखxयासाठ“ सं स ग6त E ण व सं शयीत =नरोगी नागर क यात आंतर Hवलगीकरण असणे

गरजेच े आहे. यासाठ“ खाल ल गोFट राबवाfयात.
१. शाळामहाHव'यालये व आhथापना काया6लये ताnपुरती बंद करावी
२. सामािजक समारं भ काय6 sम याCा र

कराfयात.

३. साव6ज=नकzरnया लोकVश@ण 'यावे.
४. साव6ज=नक वाहतुक fयवhथा (बस/रे वे) ताnपुरती hथ गत करावी.
१६.५ घरातील 1वलगीकरण क…ाƒया मागDदशD क सूचना (Home Quarantine)
वासाशी सं बंधीत असलेल

(कं वा नसलेल

नोfहेल कोरोना fहायरस (कोHवड-१९) चा सं श=यत E ण

सापडलेनंतर nयाचे =नयुTत केलेले आरो य कœˆाम•ये Hवलगीकरण करxयात यावे तसेच E णांgया सव6 =नकट
सहवासीतांची Line List बनHवxयात यावी. घरांgया hतरावर ल Hवलगीकरण संशयीत (कं वा दHु षत E णाgया
सहवासात आले या सव6 सहवासीतांना लागू होईल.
१. वासाशी सं बं धत E ण
२. वासाशी सं बं धत अथवा सं बंध नसले या E णापासुन तयार झालेला समूह जेथे Tलhटर कंटेनमœ ट धोरण लागू
आहे.
३.कोHवड-१९

भावीत भाग जेथे hथा=नक आcण समुदायामधये
् रोगाचा

सार हात आहे.

सं पकाDची lया•या
सं पका6ची fया…या žहणजे असा =नरोगी fयTती जो जं तू सं सग6 झाले या fयिTतींgया (कं वा दुHषत
वातावरणाgया सं पका6त येतो आcण nयामुळे nयाला जं तू संसगा6चा धोका अ धक वाढतो.
कोHवड-१९ सं दभा6त सहवासीत žहणजे

*

कोHवड-१९ Zhत E णाgया बरोबर एकाच घरात राहणार fयTती

*

कोHवड-१९ Zhत असले या E णाgया सं सग6जwय शाzरर क hCावांशी कोणतेह

वैयTतीक सं र@णाnमक

उपकरणे (PPE) न वापरता सं पका6त आलेला fयTतीसमोरासमोर 1 मी. अंतराम•ये सं पका6त आलेला
fयTती (Hवमान

वासाचा देखील समावेश)

घरात 1वलगीकरण कर]याƒया सूचना
घरात Hवलगीकरण केले या fयTतीने हवेशीर आcण Œयाला सं डास-बाथEम जोडलेले आहे. अशा
खोल म•ये रहावे.

जवळचे नातेवाईक जर nया खोल म•ये रहाणार असतील तर nयांनी E णापासुन कमीत-

कमी 1 मी. अंतरावर रहावे.

•

अशा fयTतीने घरातील व•ृ द गभ6 वती hCी , लहान मुलेव

=तकार शTती असले या fयTतीgया सं पका6त

येउ नये.

•

अशा fयTतींने घरातील nयांचा वावर VसVमत ठे वावा.

•

अशा fयTतींने कोणnयाह पzरिhथतीत सामािजक (कं वा धाVम6क काय6 sम जसे क£ ल न, अंnयसं hकार
इnयाद 9ठकाणी जाणे कटा@ाने टाळावे.
अशा fयTतीने साव6जन(क अरो याgया ÆFट ने खाल ल सूचना पाळाfयात.

•

अशा fयTतीने अ कोहोल युTत हॅwड सॅ=नटायझर (कं वा साबण आcण पाxयाने वारं वार fयविhथत हात
धुवावेत.

•

अशा fयTतीने वापरलेले ताट, वापरलेले पाxयाचे लास, कप, जवेणाची भांडी, टॉवेल , पांघEन, गाद
आcण इतर दै नं9 दन वापरात या घरगुती वhतू घरातील इतर fयTतींना वापरxयास देवु नये.

•

अशा fयTतीने पूण6वेळ सिज6 कल माhकचा वापर करावा. माhक दर 6 ते 8 तासांनी बदलावा. आcण
वापरले या माhकची यो य कारे Hव हेव ाट लावावी. ™डhपोजेबल माhक पw
ु हा वापE नयेत.

•

अशा fयTतींन/े nयांची सुƒूषा करणा-या fयTतीने /=नकट सहवासीतांनी घरातील सुƒूषे दरžयान वापरलेले
माhत 5 टTके िoलच सो यूशन (कं वा 1 टTके सोडीयम हायपोTलोराईट ˆावणाम•ये =नज6 तुक कEन
nयाची जाळून Hव हेवाट लावxयात यावी.

•

वापरलेला माhक हा जं तूसंसग6युTत समजावा.

•

अशा fयTतीना खोकला, ताप , mवसनाचा Cास, धाप लागणे अशी ल@णे आढळ यास मनपा आरो य
Hवभागीशी सं पक6 साधावा.

घरB 1वलगीकरण केले>या कोरोना ufत Z[णाƒया नातेवाईकासाठ˜ सूचना

•
•

शTयतो एकाच नातेवाईकाने अशा fयTतींची सूƒष
ू ा करावी.

•

घरातील Hवलगीकरण क@ाची hवgछता करताना (कं वा अशा fयTतींच े वापरलेले कपडे हाताळताना

अशा fयTतींgया शर राशी थेट सं पक6 येणे टाळावे. आcण nयांच े वापरलेले कपडे झाटकू नये.
™डhपाजेबल लोज चा वापर करावा.

•

™डhपोजेबल लोज काढ यानं तर हात hवgछ धुवावेत.

•
•

नातेवाईक व अËयगतांना अशा fयTतींना भेटू देवु नये.
घरातील Hवलगीकरण क@ाम•ये ठे वले या fयTतींना जर कोHवड-१९ ल@णे आढळून आल तर nयांgया
=नकट सं पका6त आले या सव6 fयTतींना १४ 9दवस घरातील Hवलगीकरण क@ात ठे वावे. व पुढ ल १४
9दवस (कं वा अशा fयTतींचा

योगशाळा zरपोट6 =नगेट fह येईपय˜ त nयाचा पाठपुरावा करावा.

घराƒया fतरावरBल 1वलगीकरण क…ाची fवƒछता

•

घरात केले या Hवलगीकरण क@ातील असले या fयTतींgया खोल मधील वारं वार हाताळ या जाणा-या
वhतूंच े (फ=न6 चर , बेड, Áेम, टेबल) १ टTके सो™डयम हायपोTलोराईट ˆावणाने =नज˜ तुक£करण करावे.

•

शौचालयाची hवgछता आcण =नज˜ तुक£करण घरगुती िoलच (कं वा घरगुती (फनायलने करावे.

•

अशा fयTतींच े सं पका6त आलेल कपडे, अंथEण, पांघEन हे घरातील ™डटरजं ट वापEन वेगळे hवgछ
धुवून वाळवावे.

घराƒया fतरावर 1वलगीकरणाचा कालावधी

•

कोHवड-१९ Zhत E णgया सं पका6त आले या fयTतींसाठ“ घराgया hतरावर ल Hवलगीकरणाचा कालावधी
१४ 9दवस असेल (कं वा सं श=यत E णाचे (जो क£ इंडT
े स केसgया सं पका6त आलेला आहे.) लॅ ब zरपोट6
=नगेट fह आ यास हा कालावधी कमी असेल.

