नवीन करोना िवषाणू आजार (nCov)
सिं �� िटपण
०१ माचर् २०२०

करोना िवषाणू - सवर्साधारण मािहती करोना हे िवषाणच्ू या एका समहू ाचं नाव आहे. साध्या सद� खोकल्यापासनू ते सासर् (Severe Acute
Respiratory Syndrome)िकंवा मसर् (Middle East Respiratory Syndrome )यासारख्या गभं ीर
आजारासाठी करोना िवषाणू कारणीभतू असतात.
• करोना िवषाणू आजाराची ल�णे
ही मख्ु यत्वे �सनसंस्थेचे िनगडीत असतात ती सवर्साधारणपणे इन्फ्लएु न्झा आजारा सारखीच
असतात. सद� ,खोकला, �ास घ्यायला त्रास होणे ,िनमोिनया ,काहीवेळा मत्रू िपडं िनकामी होणे
अशी ल�णे मख्ु यत्वेक�न आढळतात.
• करोना िवषाणूमुळे होणारा आजार पसरतो कसा?
करोना िवषाणू मळ
ु े होणारा आजार नेमका कसा पसरतो याबाबत अजून बरीचशी संिदग्धता असली
तरी सवर्साधारणपणे हा आजार हा हवेवाटे िशंकण्या खोकल्यातनू जे थेंब बाहेर पडतात त्यातनू
पसरतो. करोना िवषाणचू े मळ
ू स्थान प्राणी जगतात आहे.
• करोना िवषाणू आजारावर कोणतेही औषध अथवा लस उपलब्ध नाही. �ग्णास त्याच्या
ल�णानसु ार उपचार के ले जातात.
• करोना आजार होऊ नये यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी - सध्या महाराष्ट्रात या
आजाराची लागण झालेली नाही तथािप खालील खबरदारी घेणे आरोग्यासाठी िहताचे आहे.
१) �सनसंस्थेचे िवकार असणा-या व्य��शी संपकर् ठे वताना संसगर् न होण्याची काळजी घेणे.
२) हात वारंवार धणु े.
३) िशंकताना, खोकताना नाकातोंडावर �माल अथवा िटश्यू पेपर धरणे.
४) अधर्वट िशजलेले, कच्चे मांस खाऊ नये.
५) फळे , भाज्या न धतू ा खाऊ नयेत.
• खाली नमदू के लेल्या व्य�ींनी ताबडतोब वैद्यक�य सल्ला घ्यावा  �सनास त्रास होणा-या व्य�� आिण

 हा त्रास कोणत्या आजारामळ
ु े होतो आहे हे स्प� होत नसल्यास व �ग्णाने बािधत देशात
प्रवास के ला असल्यास
 प्रितकार श�� कमी असलेल्या व्य�� आिण ज्यांनी नक
ु ताच बािधत देशात प्रवास के ला
आहे.
नवीन करोना िवषाणू - उपाययोजना आिण सदःिस्थती ३१ िडसेंबर २०१९ रोजी चीन देशातील वहु ान शहरात नवीन करोना िवषाणचू ा उद्रेक घोिषत
करण्यात आला. त्यानतं र चीनच्या इतर शहरात आिण प्रातं ातही या आजाराचे �ग्ण आढळले असनू
िदनांक २९ फे ब्रवु ारी २०२० पय�त जगामध्ये एकुण ८५४०३ �ग्ण आिण चीनमध्ये ७९३९४ �ग्ण
आढळले असनू २८३८ मृत्यू झाले आहेत. चीनच्या बाहेर भारतासह श्रीलंका, नेपाळ, जपान,
थायलंड,दि�ण को�रया, अमे�रका, फ्रान्स, इराण, िसंगापरू , मलेिशया, जमर्नी, इटली, ऑस्ट्रेिलया, स्पेन,
डेन्माकर् , पािकस्तान इत्यादी ५३ देशांनीही या आजाराचे �ग्ण नोंदिवले आहेत. जगातील चीन व्यित�र�
जपान मध्ये-५, फ्रांस-२ , व िफिलपाईन्स येथे १ व �रपिब्लक ऑफ को�रया मध्ये १७ व इराण ३४
आिण व इटली मध्ये २१ मृत्यू झाले आहेत. के रळमध्ये या आजाराचे ३ �ग्ण आढळले आहेत.
करोना िवषाणू आजाराच्या प्रितबंध व िनयंत्रणासाठी कें द्र सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्रात पढु ील उपाय
योजना राबिवण्यात येत आहेत १. आतं रराष्ट्रीय िवमानतळावर प्रवाशांचे स्क्र�िनगं - कें द्र सरकारच्या िनद�शानसु ार करोना बािधत
देशातनू येणार्या प्रवाशांचे िस्क्रिनंग मंबु ईसह देशातील २१ िवमानतळांवर स�
ु करण्यात आले
आहे. या िस्क्रिनंगमध्ये आढळलेल्या संशियत �ग्णांना िवलगीकरण क�ामध्ये भरती करण्याची
सिु वधा कस्तुरबा �ग्णालय मंबु ई तसेच नायडू �ग्णालय पणु े येथे करण्यात आली आहे.
२. बािधत देशातनू आलेल्या प्रवाशांचा पाठपरु ावा - जे प्रवासी करोना बािधत देशातनू भारतामध्ये
येत आहेत त्यांची मािहती दैनंिदन स्व�पामध्ये िवमानतळ आरोग्य अिधकार्यांमाफर् त राज्य आरोग्य
िवभागास कळिवली जाते. या सवर् प्रवाशांचा ते बािधत देशातनू आलेल्या तारखेपासनू पढु ील १४
िदवस दैनंिदन पाठपरु ावा करण्यात येतो. त्यांच्यामध्ये करोना आजार स�श्य ल�णे िनमार्ण झाली
आहेत िकंवा कसे याबाबत दैनंिदन िवचारणा करण्यात येते. यािशवाय अशी ल�णे आढळल्यास
त्यांनी स्वतःह�न आरोग्य िवभागात कळवण्याबाबत देखील प्रत्येक प्रवाशास सिु चत करण्यात आले
आहे. या दैनंिदन पाठपरु ाव्यामध्ये एखाद्या प्रवाशामध्ये संशियत करोना आजाराची ल�णे

३.

४.

५.

६.

आढळल्यास त्याला िवलगीकरण क�ात भरती करण्याबाबत संबंिधतांना सिू चत करण्यात आले
आहे.
प्रयोगशाळा िनदान व्यवस्था - नवीन करोना िवषाणु आजाराच्या �ग्ण िनदानाची व्यवस्था
राष्ट्रीय िवषाणू िव�ान संस्था (एन आय व्ही), पणु े येथे करण्यात आली आहे. संशियत �ग्ण कोणास
म्हणावे, याबाबत जागितक आरोग्य संघटनेने सस्ु प� सचू ना िदलेल्या असनू त्याचे पालन करण्यात
येत आहे. कोणत्याही संशियत �ग्णाचे प्रयोगशाळा नमनु ा एन आय व्ही पणु े यांना पाठिवताना तो
एकाित्मक रोग सव��ण कायर्क्रम महाराष्ट्र याच्ं या अनमु तीने पाठिवणे आवश्यक आहे.
एन. आय व्ही. पणु े व्यित�र� आता राज्यातील दोन िवषाणू सश
ं ोधन आिण िनदान
प्रयोगशाळामं ध्ये (व्ही. आर. डी. एल.) देखील करोना िनदानाची सिु वधा िनमार्ण करण्यात आलेली
आहे. कस्तरु बा मध्यवत� प्रयोगशाळा, मंबु ई आिण इिं दरा गाधं ी वैद्यक�य महािवद्यालय, नागपरू येथे
या नवीन प्रयोगशाळा आहेत.
िवलगीकरण आिण उपचार व्यवस्था - संशियत करोना आजारी �ग्णांना भरती करण्यासाठी
सध्या मंबु ईमध्ये कस्तरु बा �ग्णालय आिण पण्ु यात नायडू �ग्णालय येथे आवश्यक िवलगीकरण व
उपचार सिु वधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. बी. जे. वैद्यक�य महािवद्यालयात गभं ीर �ग्णासं ाठी
िवलगीकरण व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या िशवाय प्रत्येक िजल्हा �ग्णालयात आिण
शसक�य वैद्यक�य महािवद्यालयातही िवलगीकरण क� कायार्िन्वत करण्याबाबत सबं िं धतानं ा सिू चत
करण्यात आले आहे. ( सोबत राज्यातील िवलगीकरण क�ाचं ी यादी जोडली आहे.)
खाजगी �ग्णालयात िवलगीकरण क� सु� करण्याबाबत मागर्दशर्क सूचना - मंबु ई,पणु े
आिण िपंपरी िचंचवड मनपा �ेत्रात खाजगी �ग्णालयांमध्येदख
े ील िवलगीकरण क� स�ु करण्याचा
िनणर्य घेण्यात आला असनू त्या साठी हॉिस्पटल चेकिलस्ट तयार करण्यात आली आहे.
आवश्यक साठा अ.क्र. वस्तचू े नाव
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शेरा
स्थािनक पातळीवर िजल्हा शल्य िचिकत्सक आिण
महानगरपािलका यानं ा खरे दी करण्याबाबत आदेश
�य रोग िवभागाकडेही उपलब्धता, १.८० लाख
मास्कचे नवीन खरे दी आदेश
स्थािनक पातळीवर खरे दी करण्याची अनमु ती.

.
७. आरोग्य िश�ण - राज्य सावर्जिनक आरोग्य िवभागाच्या वतीने सवर्सामान्य जनता, वैद्यक�य
व्यावसाियक आिण बािधत भागातनू आलेल्या प्रवाशांसाठी आरोग्य िश�ण िवषयक सािहत्य तयार
करण्यात आले असनू ते सवर् संबंिधतांना िवत�रत करण्यात आले आहे.

८. अफवांवर िव�ास न ठे वण्याचे आवाहन - सोशल िमिडयावर करोना संदभार्त िविवध अधर्वट
मािहती असणारे , चक
े िफरताना िदसत आहेत. असे कोणतेही संदश
े
ु �चे, िभती उत्पन्न करणारे संदश

हे अिधकृ त �ोतांकडून खात्री क�न घेतल्यािशवाय पढु े पाठवू नयेत तसेच आवश्यक असल्यास
नाग�रकांनी हेल्प लाईन लाफोन क�न शंका िनरसन क�न घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले
आहे.
९. करोना िनयंत्रण क� – सवर्सामान्य नाग�रकासं ाठी टोल फ्र� १०४ क्रमांक करोना िवषयक
शंकासमाधानासाठी उपलब्ध करण्यात आला आहे. यािशवाय संचालक आरोग्य सेवा पणु े
कायार्लयात करोना िनयंत्रण क� स्थापन (०२० -२६१२७३९४) करण्यात आला असनू तो
सकाळी ८ ते रात्रे १० या कालावधीत कायर्रत आहे. नवीन करोना िवषाणू आजाराबद्दलच्या
मागर्दशर्क सचू ना सवर् सबं ंिधतानं ा पाठिवण्यात आल्या असनू त्या सावर्जिनक आरोग्य िवभागाच्या
सक
ं े तस्थळावर देखील उपलब्ध आहेत.
********

