कयोना व्शामयवरा घाफरु नका ऩण प्रततफंधात्भक दषता घ्मा.
जिल्शाधधकायी तथा अध्मष जिल्शा तऩती व व्मलथाथाऩन प्राधधकयण,औयं गाफाद
कयोना व्शामयव रागण ल तिाय शोऊ नमे मा वलऴमक दषता ल प्रततफंधात्भक उऩाममोिना फाफत
जिल्शाधधकायी कामाारम औयं गाफाद िाशीय तलाशन कयण्मात मेत तशे .
• कयोना वलऴाणू आजायाची वलववाभान्म रषणे
- वदी,खोकरा (कॉभन कोल्ड)

- गंबीय स्लरुऩाची श्लवन वंस्थेची रषणे
- श्लाव घ्मामरा त्राव शोणे, श्लावाव अडथऱा.
- न्मुभोननआ

- ऩचनवंथाथेचव रषणे - अनतवाय
- काशी रुग्णाभध्मे भुत्रवऩंड ननकाभी शोणे.

. प्रनतकाय ळक्ततची कभतयता अवरेल्मा व्मक्ततंभध्मे अवाभान्म रषणे आढऱु ळकतात.मावाठी त्लरयत लैद्मकीम
वल्रा घ्माला.

तिायाचे थालरुऩ रषात घेता शा तिाय शोऊ नमे म्शणन
ु खारीरप्रभाणे प्रततफंधात्भक खफयदायी
घेणे तलश्मक तशे .

> श्लवन वंस्थेचा आजाय अवरेल्मा व्मततीळी ननकट वशलाव टाऱणे.
> शातांची ननममभत स्लच्छता

> न मळजलरेरे अथला अऩुये मळजलरेरे भांव खाऊ नमे.
> पऱे , बाज्मा न धत
ु ा खाऊ नमेत.

> खोकताना,मळंकताना नाकातोंडालय रुभार अथला टटश्मुऩेऩय धयाला. अळाप्रकाये लाऩयरेरे
टटश्मुऩेऩय ताफडतोफ व्मलक्स्थत झाकण अवरेल्मा कचयाऩेटीत टाकालेत.

 खारीर व्मक्तवनव वलनावलरंफ लैद्मककम वल्रा घ्माला >

श्लवनाव त्राव शोणाऱ्मा व्मतती

> शा त्राव कोणत्मा आजायाभुऱे / वलऴाणूभुऱे शोत आशे शे स्ऩष्ट शोत नवल्माव त्लयीत डॉतटयांचा वल्रा घ्माला.
> प्रनतकाय ळक्तत कभी अवरेल्मा आजायी व्मतती आणण ज्मानी नक
ु ताच नवलन कयोना
> वलऴाणू फाधधत दे ळात प्रलाव केरा आशे .

रुग्णारा उऩचाय दे णाऱ्मा डॉक्टय तणण तयोग्म कभाचाऱ्मांना वदय तिायाचा प्रादब
ु ााल शोऊ ळकतो

मा कयीता उऩचाय कयणाऱ्मा तयोग्म वेला कभाचाऱ्मानव वुमोग्म वंवगाप्रततफंध ल तनमंत्रण ऩदधतव लाऩयणे तलश्मक
तशे .

कयोना व्शामयव वंदबाात ददनांक ०५.०३.२०२० योिव भा प्रधान वधचल,वालाितनक तयोग्म वलबाग मानव
व्शीडवओ कॉम्पयनववंग व्दाये प्रळावनारा ददरेल्मा वच
ू नेनव
ु ाय,
> N95 भास्क वलावनी लाऩयणे आलश्मक नाशी. N95 भास्क शे डॉतटय,नवेव,आणण स्टाप ने लाऩयालेत,जे कयोना
फाधधत ऩेळंटलय उऩचाय कयतात.
> वक्जवकर भास्क शे वंळनमत कयोना रुग्णांचे प्रमोगळाऱा तऩावणीवाठी नभुने घेणाये ककला ऩेळंटचे जलऱचे
नातेलाईक ककला ऩेळंटच्मा वंऩकावत मेणाऱ्मा व्मतती मानी लाऩयालमाचे आशे त.

-> कयोनाफाधधत दे ळातून जे प्रलावी मेतात त्माना १४ ते २८ टदलव भॉननटरयंग केरे जाते. त्माभुऱे कुणीशी
घाफरून जाऊ नमे.

- औऴध वलक्रेत्मानी त्मांचक
े डीर भेडडकर इतलीऩभें ट्व ककला कोणतीशी औऴधे शी जास्तीच्मा/अनतरयतत दयाने वलक्री
करु नमेत.
- प्रनतफंधात्भक उऩाम म्शणून नागरयकानी मात्रा, उत्वल ल गदीच्मा टठकाणी जाणे टाऱाले.

-> कयोना वलऴाणू फाफत घाफरु नमे, कायण जयी शा आजाय झारा तयी केलऱ ३ ते ५ टतके रुग्णानाच तीब्र
स्लरुऩाचा आजाय शोतो.

-> शा आजाय वलऴाणूजन्म अवल्माने प्रनतकाय ळततीळी ननगडीत आशे . वभतोर आशाय घेतल्माव ल ननममभत
व्मामाभ केल्माव प्रनतकायळतती चांगरी याशीर.

मा तिाया करयता औयं गाफाद जिल्शा रुग्णारमा,भशानगयऩालरका लैद्मकीम रुग्णारम,घाटी रुग्णारम,
औयं गाफाद मांचेकडे थालतंत्र वलरगवकयण कष थाथाऩन कयण्मात तरा तशे . जिल्शमातवर वला उऩजिल्शा
रुग्णारमे,ग्राभवण रुग्णारमे ल प्राथलभक तयोग्म केंद्रे माना दै नदं दन ओ.ऩव.डव भध्मे वंळतमत रुग्ण
तढऱल्माव त्मारा भागादळाक वच
ू नांनव
ु ाय मोग्म ते उऩचाय करुन तलश्मकता बावल्माव जिल्शा
रुग्णारमाव वंदलबात कयणेच्मा वच
ू ना दे णेत तल्मा तशे त.

