Corona Virus: चीनमधील विषाणू संसर्ग कोरोना व्हायरस नेमका काय आहे ?
चीनमध्ये साथ आलेल्या कोरोना वायरसबाबत (ज्याला वुहान वायरसही म्हटलं जातं) आता
भारतातही दक्षता बाळगली जात आहे .
राजधानी ददल्लीसह मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, कोच्ची आणि कोलकाताच्या ववमानतळांवर
थममल स्क्रंननंगची व्यव्था करण्यात आली आहे . चीन आणि हााँगकााँगहून परतलेल्या प्रवाशांची
थममल स्क्रननंग करण्यात येत आहे . तसंच प्रवाशांना ववमानात चढण्याआधी सेल्फ ररपोदटिं ग फॉमम
भरावा लागेल.
नागरी उड्डाि मंत्रालयाने जारी केलेल्या ननदे शांनुसार दे शातील सातही ववमानतळांवर आवश्यक
त्या सवम उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त. ्टाँ डडम ऑपरे दटंग प्रक्ररयेचं काटे कोरपिे पालन
व्हावं, यासाठी आपि या सवम ववमानतळांच्या संपकामत आहोत, असं मंत्रालयाकडून सांगण्यात
आलं आहे .
याशशवाय सवम ववमानतळांवर या ववषािस
ू ंबंधीची मादहती दे िाऱ्या उद्घोषिा सरू
ु आहे त. हा
ववषािू एका व्यक्तीतून दस
ु ऱ्या व्यक्तीत संरशमत होत असल्याने त्याचा धोका अधधक वाढला
आहे . या ववषािुमुळे चीनमध्ये आतापयिंत नऊ जिांचा मत्ृ यू झाला आहे तर 440 जिांना याची
लागि झाली आहे .
जागनतक आरोग्य संघटनेनेदेखील याववषयावर चचाम करण्यासाठी तात्काळ बैठक बोलावली आहे .
कोरोना ववषािूमुळे पसरिाऱ्या आजाराला जागनतक आरोग्य आिीबािी घोवषत करावी का, यावर
या बैठकीत चचाम होिार आहे .
अमेररकेतही या ववषािुची लागि झालेला एक रुग्ि आढळला आहे . ही व्यक्ती चीनमधल्या वुहान
प्रांतातून अमेररकेत आल्याचं नतथल्या आरोग्य अधधकाऱ्यांचं म्हििं आहे .

कोरोना ववषािूची सवमप्रथम मादहती शमळाली ती डडसेंबर मदहन्यात. मात्र, आता हा ववषािू चीनची
सीमा ओलांडून इतर दे शातही पोचला आहे .
अमेररकेपूवी जपानमध्ये एक तर थायलंडमध्ये दोन कोरोनाग्र्त रुग्ि आढळले होते.

कोरोना विषाणू आहे काय?
रुग्िांमधन
ू घेतलेल्या या ववषािच्
ू या सॅम्पलची प्रयोगशाळे त चाचिी करण्यात आली. त्यानंतर
चीनचे अधधकारी आणि जागनतक आरोग्य संघटनेने हा कोरोना वायरस असल्याचं सांधगतलं.
कोरोना ववषािच
ू े अनेक प्रकार आहे त. मात्र, यापैकी केवळ सहा प्रकारच्या ववषािंच
ू ी मािसाला
बाधा होऊ शकते. मात्र, नव्या ववषािूचा शोध लागल्यानंतर संरशमत होिाऱ्या कोरोना ववषािूंची
संख्या आता सात झाली आहे .
या नव्या कोरोना ववषािच्
ू या जेनेदटक कोडचं ववश्लेषि करण्यात आलं. कोरोना ववषािच
ू ा एक
प्रकार म्हिजे सासम. हा नवा ववषािू सासमच्या जवळचा असल्याचं संशोधकांनी केलेल्या
ववश्लेषिात आढळलं आहे .
सासम प्रकारातला कोरोना ववषािू अत्यंत घातक मानला जातो. 2002 साली चीनमध्ये 8,098
लोकांना सासम ववषािूचा संसगम झाला होता. त्यापैकी 774 लोकांचा मत्ृ यू झाला होता.

कोरोनाची लक्षणे
- डोकेदख
ु ी
- नाक गळिे

- खोकला
- घसा खवखविे
- ताप
- अ्व्थ वाटिे
- शशंका येि,े धाप लागिे
- थकवा जािविे
- ननमोननया, फुफ्फुसात सज
ू
हा ववषािू अजूनही ननयंत्रिात आिता येईल, असं यापूवी चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने
म्हटलं होतं.

कोरोना विषाणू ककती र्ंभीर आहे ?
कोरोना ववषािूची लागि झालेल्या रुग्िांमध्ये साधारिपिे सदी-खोकला अशी लक्षिं ददसतात.
मात्र, लागि गंभीर असेल तर मत्ृ यूही ओढावू शकतो.
युननवशसमटी ऑफ एडडनबगममध्ये प्राध्यापक असलेले माकम वूलहाऊस म्हितात, "हा नवीन कोरोना
ववषािू आम्हाला आढळला तेव्हा आम्ही हे जािून घेण्याचा प्रयत्न केला की त्याचा पररिाम
इतका घातक का आहे . सदीची सामान्य लक्षिं यात ददसत नाही. त्यामुळे ही धचंतेची बाब आहे ."

कोरोना विषाणू आला कुठून?

हा ववषािुचा नवीन प्रकार आहे . हे प्राण्यांच्या एका प्रजातीतून दस
ु ऱ्या प्रजातीत संरशमत होतात
आणि त्यानंतर मानवालाही संसगम होतो. या संरमिाव्थेच्या काळात त्याचा शोध लागत नाही.
नॉदटंगम युननवशसमटीत वायरोलॉजीचे प्राध्यापक असलेले जोनाथ बॉल यांच्या मते, "हा अगदी
नवीन प्रकारचा कोरोना ववषािू आहे . या ववषािूची लागि प्राण्यांमधूनच मािसाला झाली असावी,
अशी दाट शक्यता आहे ."
सासम हा ववषािू मांजरातून मािसांत आला होता. मात्र, या ववषािूचा मूळ स्रोत कोिता आहे ,
याची अधधकृत मादहती चीनने अजन
ू ददलेली नाही.

चीनच का?
प्रा. वूलहाऊस यांच्या मते लोकसंख्येचं प्रमाि आणि त्याची घनता यामुळे चीममधले लोक लगेच
प्राण्यांच्या संपकामत येतात.
ते म्हितात, "येिाऱ्या काळात चीनमध्येच पुन्हा असं काही ऐकायला शमळालं, तर त्यात आश्चयम
वाटिार नाही."

कोरोना विषाणूचा फैलाि सहज होतो का?
या ववषािच
ु ी लागि एका व्यक्तीकडून दस
ु ऱ्या व्यक्तीला झाल्याची अनेक उदाहरिं समोर
आल्याचं चीनच्या अधधकाऱ्यांचं म्हििं आहे .
कोरोना ववषािुग्र्त रुग्िांची दे खभाल करिाऱ्या अनेक आरोग्य कममचाऱ्यांमध्येही या ववषािुची
लक्षिं ददसली आहे त, असंही त्यांनी सांधगतलं.

या ववषािवु वषयी धचंता वाटण्याचं सवािंत महत्त्वाचं कारि म्हिजे या ववषािुमळ
ु े सवािंत आधी
फुफ्फुसांवर पररिाम होतो. या ववषािुची लागि होताच व्यक्तीला खोकला सुरू होतो.
मात्र, सध्या जी आकडेवारी शमळते आहे तीच अंनतम असेल, असं आताच म्हिता येिार नाही.

विषाणच
ू ा फैलाि िेर्ाने होत आहे का?
या ववषािूचा पररिाम मयामददत असेल, असं सुरुवातीला वाटलं होतं. मात्र, डडसेंबर नंतर अनेक
प्रकरिं पुढे आली.
या संसगामची सुरुवात चीनमधल्या वुहान शहरातून झाली. मात्र, आता या ववषािुचा फैलाव
चीनमध्यल्या इतर शहरात आणि चीनबाहे रही झालेला आहे .
थायलंड, जपान, अमेररका आणि दक्षक्षि कोररयातही कोरोनाची लागि झाल्याची काही प्रकरिं
समोर आली आहे त. वुहान शहरातून आलेले लोक कोरोनाग्र्त असण्याची शक्यता जा्त आहे .
कोरोनाची लागि झालेल्या सवमच लोकांची ओळख पटली आहे , असं गरजेचं नाही असं तज््ांचं
म्हििं आहे .
नवीन वषािंत चीन क्रफरायला गेलेल्या अनेक पयमटकांच्या माध्यमातन
ू या ववषािच
ू ा फैलाव
चीनबाहे रील अनेक दे शांमधल्या लाखो लोकांमध्ये झाला असण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे .

उपाययोजना
कोरोना ववषािूची बाधा झालेल्या रुग्िांवर ्वतंत्र खोलीत उपचार सुरू आहे त, जेिेकरून इतरांना
याचा संसगम होऊ नये. प्रवाशांना ताप आहे का, हे तपासण्यासाठी प्रवासी ये-जा करतात अशा सवम
दठकािी थममल स्क्रननंगची व्यव्था करण्यात आली आहे .

याशशवाय ्वच्छता राखता यावी आणि संसगम टाळवा, यासाठी सी-फूड माकेट काही काळ बंद
करण्यात आले आहे त.
या सवम उपाययोजना केवळ चीनमध्ये करण्यात आल्या आहे त, असं नाही. चीनव्यनतररक्त
आशशयातील इतर अनेक दे श आणि अमेररकेतही असेच खबरदारीचे उपाय योजण्यात आले आहे त.

