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कोविड-१९: ग्रामीण प्राथवमक आरोग्य सिेा आवण 

सामाविक स्तरीय तयारीसाठी तपास सचूी 

(v 1.1 dated 3 April 2020) 

उदे्दश पत्र 

कोविड-१९ या आिाराचे भारतातील प्रमाण अलीकडील काळापयंत शहरातील व्यक्तींपयंत जयाांनी परदेशात प्रिास केला आहे ककांिा 

जयाांचा सांपकक  कोविड-१९ चा प्रादभुाकि असणाऱ्या देशातून प्रिास करून आलेल्या व्यक्तींपयंत मयाकददत होता. तथावप आत्तापयंत िाढत 

असणारी आकडेिारी आवण काही रुग्णाांचा इवतहास पाहता असे ददसनू येत आहे की या आिाराचा समूह-प्रसार सुरु झाला आहे. अशा 

पररवस्थतीत, शासकीय प्राथवमक आरोग्य कें दे्र आवण अनेक स्ियांसेिी सांस्था आवण रुग्णालये याांची तयारी कोविड-१९ या आिाराचा समूह 

प्रसार रोखणे आवण लक्षणे ददसणाऱ्या रुग्णाांची तपासणी करून उपचार ककांिा सांदर्भकत करण्यात महत्त्िपूणक ठरेल. 

 

या पत्रकाचे िाचक मुख्यतः ग्रामीण भागातील प्राथवमक आरोग्य कें द्राचे, स्ियांसेिी सांस्थाचे ककांिा ग्रामीण रुग्णालयाांचे अविकारी हे आहेत. 

ग्रामीण आरोग्य कें द्राची रचना लक्षात घेता हे उद्देश पत्र तयार करण्यात आले आहे. हे प्रत्येक राजयानुसार, विल्यानुसार बदलू शकते आवण 

त्यामुळेच या पत्रातील सूचना तुमच्या आरोग्य कें द्राच्या रचनेनुसार बदलतील.   

 

हे पत्र कोणत्याही शासकीय यांत्रणदे्वारे बनिललेे ककां िा अविकृत केललेे नाही. हे उद्देश पत्र आरोग्यमांत्रालय आवण शासकीय सांस्थाांकडील 

अद्ययाित मागकदशकक तत्त्िे आवण सांसािनाांच्या पूरकतेसाठी िापरले िाण ेआिश्यक आहे. 
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विभाग अ: प्रा.आ.कें . आवण उपकें द्राच्या तयारीसाठी तपास सचुी 

१. पायाभूत सुवििा, उपकरणे, पुरिठा आवण दस्तऐििीकरण 

२. आरोग्य कमकचारी सुरक्षा 

३. रुग्णाांची काळिी 

४. बायोमेवडकल कचरा व्यिस्थापन आवण वनिंतुकीकरण 

५. आरोग्यमावहती, बाहेरपोहोच आवण सांिाद 

६. देखरेख आवण अहिाल 

 

विभाग ब: सामदुावयक स्तरािरील तपाससूची(आघाडीिरील आवण क्षते्रीय कमकचारी समाविष्ट) 

१. आरोग्य मावहती, बाहेरपोहोच आवण सांिाद 

२. तपासणी आवण सांदर्भकत करणे 

३. दिल्डिरील आरोग्यकमकचाऱ्याांची सुरक्षा 

४. समूह-आिाररत सांसगकवनयांत्रण उपाययोिना 

५. सांशयास्पद ककांिा सांपकक  रुग्ण आवण समुदाय-आिाररत अलगीकरण  

६. देखरेख आवण अहिाल 
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अ: प्राथवमक आरोग्य कें द्र स्तरािरील तयारी (प्राथवमक आरोग्य कें द्र आवण उपकें द्राांसह) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुविधा पातळी तयारी 

पायाभूत सुविधा, 

उपकरणे आवण
पुरिठा

आरोग्य कर्मचारी

सुरक्षा

रुग्ाांची काळजी

बायोरे्विकल कचरा

व्यिस्थापन आवण

वनजंतुकीकरण

आरोग्य र्ाविती, बािेर

पोिोच आवण सांिाद

देखरेख आवण

अििाल
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विभाग अ:प्राथवमकआरोग्यकें द्र आवण उपकें द्राच्या तयारीसाठी तपाससचूी  

 

 

अ.क्र मूल्याांकन नमुना शेरा/ कृती वस्थती 

१ पायाभूत सुवििा, उपकरणे आवण पुरिठा 

१.१ प्रा.आ.कें .च्या प्रिेशद्वार ककांिा प्रतीक्षा के्षत्रात सिक रूग्णाांसाठी हात 

िुण्यासाठी िागा आहे का? 

  

१.२ श्वासोच्छिासाच्या तक्रारी आवण/ककांिा ताप असलेल्या रूग्णाांसाठी 

एक्झॉस्ट / योग्य खेळती हिा असलेले स्ितांत्र रुग्ण प्रतीक्षा के्षत्र आहे 

काय? 

  

१.३ श्वासोच्छिासाच्या तक्रारी आवण / ताप असलेल्या रुग्णाांच्या 

तपासणीसाठी स्ितांत्र खोली आहे का? 

  

१.४ रूग्णाांमध्ये आपसात शारीररक अांतर ठेिण्यासाठी सािकिवनक भागात 

मागकदशकक वचन्हे ि सुवििा आहेत का? 

  

१.५ आरोग्यकमकचाऱ्याांसाठी हात-िुण्याची आवण हात वनिंतुक करण्याची 

स्ितांत्र िागा आहे का? 

  

१.६ प्रयोगशाळा,तपासणीकक्ष, डे्रससांग रूमसह प्रा.आ.कें .कडे प्रत्यके िेळेच्या 

िापरासाठी िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे (पीपीई) उपलब्ि आहेत का? 

  

१.७ आपण प्रा.आ.कें .च्यासिक कमकचाऱ्याांना कोविड – १९सांबांवित 

शासकीयमागकदशकक तत्त्िाांची छापील प्रत ददली आहे का? 

  

१. ८ आपण िैयवक्तक सांरक्षण उपकरणे आवण वनिंतुकीकरण याकरता 

खोलीनुसार तयारी मागकदर्शकका तयार केली आहे का आवण खोली मध्ये 

ती लािली आहे का? सचूना पहा 

  

१.९ सांसगक वनयांत्रण मागकदशकक सूचनाांनुसार रुग्णिावहका ककांिा इतर 

रुग्णिाहक िाहनाांचे वनयवमत वनिंतुकीकरण होतेका? 

  

१.१0 प्रा.आ.कें .मध्येददिसभर पाणी ि िीि उपलब्ि आहे का? नसल्यास, 

आकवस्मक योिना उपलब्ि आहे का? 

  

१.११ मागकदशकक सूचनाांनुसार आरोग्यकें द्र स्िच्छ करण्यासाठी गरम पाणी 

उपलब्ि आहे का? 
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१.१२ प्रा.आ.कें .मध्ये सुलभ सांिाद आवण अहिाल सुवनवित करण्यासाठी 

दरूध्िनी आवण इांटरनेट उपकरणे समािानकारकपणे कायकरत आहेत का? 

  

१.१३ आरोग्यकेंद्रातील आवण दिल्ड कमकचाऱ्याांसाठी िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे 

आिश्यकता यादी प्रा.आ.कें .मध्ये दकमान एक मवहन्यासाठी 

उपलब्िआहेका? सचूना पहा 

  

१.१४  मागकदशकक सूचनाांनुसार स्िच्छता करण्यासाठी प्रा.आ.कें . मध्ये कमीत 

कमी एका मवहन्यासाठी िांतुनाशक, सॅवनटायझर आवण साबण उपलब्ि 

आहेत का? 

  

१.१५ आपण िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे आवण िांतुनाशक पुरिठा करणाऱ्या 

पुरिठादाराांची मावहती गोळा करून त्याांची यादी औषि कें द्रात प्रदर्शकत 

केली आहे का? 

  

१.१६ आपल्या औषि कें द्रातमध्ये आपल्या अांदािानुसार दकमान एक 

मवहन्यासाठी आिश्यक असलेल्या औषिाांचा पुरेसा साठा आहे का? 

सचूना पहा 

  

१.१७ तुमच्या प्रयोगशाळेमध्ये तुमच्या अांदािानुसार दकमान एका 

मवहन्यासाठी आिश्यक रासायवनक साठा आहे का? सचूना पहा 

  

१.१८ सांशवयत ककांिा खात्री झालेल्या रुग्णाांची काळिी घणेाऱ्या 

आरोग्यकमकचाऱ्याकररता भारतीय आयुर्िकज्ञान अनुसांिान 

पररषद(आयसीएमआर) याांच्या chemoprophylaxisमागकदशकक 

सूचनाांनुसार आपल्या औषि कें द्रामध्ये कमीतकमी दोन कमकचार याांसाठी 

हायड्रोकवसकलोरोक्वीनचा साठा आहे का? सचूना पहा 
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१. पायाभतूसवुििा, उपकरण ेआवण परुिठा: रटपा 

१. १९ उदाहरण: खोली नसुार तयारी कशी करािी ? 

 

प्रा.आ.कें . सेिा 

विभाग 

तयारीची तपासणी शेरा 

तपासणी खोली इन््हेंटरी ि िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे आवण 

औषिे, हात िुण्याचे के्षत्र आवण सेवनटायझर 

सुवििा 

श्वसनाचा त्रास असणाऱ्या रुग्णाांच्या तपासणीसाठी स्ितांत्र 

तपासणी के्षत्र. 

प्रतीक्षा के्षत्र. एक्झॉस्ट /मोकळे हिेशीरअसािे ददिसातून दोनदा पृष्ठभाग वनिंतुकीकरण आिश्यक आहे. 

प्रयोगशाळा िैयवक्तकसांरक्षकउपकरणे तपासणी कोणत्याही नमुना घेतल्या नांतर सिक पृष्ठभाग वनिंतुकीकरण 

करा (प्रा.आ.कें . येथे करायचेअसल्यास) 

सािकिवनक के्षत्र े हँडल, बसण्याचे बाक, कठडा  ददिसातून दोनदा वनिंतुकीकरण आिश्यक आहे. 

 

१.२०.ियैवक्तक सांरक्षक उपकरण ेआिश्यकता: हातमोिेआवण मास्क सिाकत आिश्यक असले तरी मागकदशकक सूचनाांनुसार िैयवक्तक सांरक्षण 

उपकरणे जयात सर्िककल मास्क, एन 95 मास्क, गॉगल, क्हर-ऑल, शू-क्हर आवण चेहरा वशल्ड याांचा समािेश आहे ते सिक प्राथवमक आरोग्य 

कें द्रात उपलब्ि असणे आिश्यक आहे. 

 

१.२१ आवण१.२२ औषि  कें द्र आवण प्रयोगशाळेसाठी आिश्यक परुिठा:  काही िस्तूांची कमतरता आहे का  हे ओळखण्यासाठी आिश्यक 

औषिे, उपकरणे आवण इतर आिश्यक पुरिठा (िसेकी प्रयोगशाळेतील सावहत्य) याांची यादी अद्ययाित (आिी केली नसेल तर) केली पावहिे. 

त्िररत आिश्यकता लिकरात लिकर ठरिून त्या िस्तू मागिल्या पावहिते. स्थावनक वनिी काही तत्काळ आिश्यक सावहत्याची खरेदी 

करण्यासाठी िापरला िाऊ शकतो. 

 

१.१८हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दकमोप्रोदिलवॅक्सस: भारतीय आयुर्िकज्ञान अनुसांिान पररषद(आयसीएमआर)  च्या निीन मागकदशकक सूचनाांनुसार, 

प्रा.आ.कें .मिील आरोग्यकमकचारी या रठकाणी याचा िापर सध्या करणार नाहीत. तथावप प्रा.आ.कें .नी भविष्यातील सांभाव्य िापरासाठी 

हायड्रॉक्सीक्लोरोदक्वनचा साठा ठेिण्याचा आवण ओपीडी रूममध्ये प्रोटोकॉल लािणे उपयोगी राहू शकते.  

 

टीपः हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन िापरताांना त्याने होऊ शकणारे सांभाव्य दषु्पररणाम आवण िापर न करण्यासिांषयी सूचना लक्षात घेऊन सांबांवित 

साििवगरी बाळगणे; या विषयािर आयसीएमआरच्या अद्ययाित मागकदशकनाची िाटपहा. 
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अ.क्र मलू्याांकन नमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

२ आरोग्यकमकचारी सरुक्षा 

२.१ सिक प्रा.आ.कें . कमकचाऱ्याांनी को्हीड -१९ विषयी या आिाराचा प्रसार 

कसा होतो आवण सामान्यतः आढळणारे समि / गैरसमि यािर 

प्रवशक्षण घेतले आहे का? 

  

२.२ सिक प्रा.आ.कें . कमकचाऱ्याांनी पीपीई (हात िुणे आवण मास्क) प्रामुख्याने 

िापर आवण त्याचे महत्त्ि यािर प्रवशक्षणघेतले आहे का? 

  

२.३ िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे िापर मागकदशकक तत्त्िे (हात िुण्या सह) 

छापूनप्रा.आ.कें .च्या सिकसांबांवित खोल्याांमध्ये लािल्या आहेत का? 

सचूना पहा 

  

२.४ आपण रोग पसरिण्याचा अवत िोका असलेला रुग्ण आला तर काय 

करािे याच्या तयारीसाठी प्रा.आ.कें .मिील कमकचाऱ्याांची रांगीत तालीम 

(मॉक वड्रल) घेतल्या आहेत का? सचूना पहा 

  

२.५ प्रा.आ.कें .मध्ये कमकचाऱ्याांसाठी प्रत्येक िेळी िापरण्यासाठी हँड 

सॅवनटायझसक आवण हात िुण्याच्या िागा उपलब्ि करुन देण्यात आले 

आहेत का? यात तपासणीकक्ष, उपचारकक्ष, प्रयोगशाळा इ. समाविष्ट 

आहे का? 

  

२.६ प्रा.आ.कें .मिीलप्रत्येक कमकचाऱ्याला िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे 

(मुख्यत्िे मास्क आवण हातमोिे) उच्च / मध्यम / कमी िोखमीच्या 

वनकषािर वितररत केले गेले आहेत का?सचूना पहा 

  

२. ७ बैठकींसह वनयवमत कामकािा दरम्यान प्रा.आ.कें .मध्ये शारीररक अांतर 

पालनाचे वनकष लािले िातात का? कामाच्या तासाांमध्ये सहिपणे 

तपासा. 

  

२.८ 
 

उच्च िोखीम असलेल्या के्षत्रातील बाहेरील लोक आवण वबना-िैद्यकीय 

कमकचार याांच्या प्रवतबांिासह िोखीम वनकष आिारेप्रा.आ.कें .च्या 

आसपास आवण त्या िागेचे विभाग विभागले गेले आहेत का? 

  

२.९ प्रा.आ.कें .मिील आरोग्यकमकचारी दररोि स्ित: मिे कोविड-१९ ची 

काही सांभाव्य लक्षणे आहेत का याचे मूल्याांकन करतात का? 

  

२.१० आपण वनयवमतपणे आरोग्य- कमकचाऱ्याांच्या आरोग्याची तपासणी   
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करीत आहात का? सचूना पहा 

२.११ आपण पररसरामध्ये राहणाऱ्या कमकचारी कुटुांबासाठी वनयवमतपणे 

आरोग्यतपासणी करीत आहात का? 

  

 

२. आरोग्यकमकचारी सरुक्षा: रटपा 

२.१कोविड -१९ बद्दल िागरूकता: आरोग्य आवण कुटुांबकल्याण मांत्रालय च्या पॉकेटबुकमध्ये आरोग्य कमकचाऱ्याांसाठी िागरूकता 

याविषयािरील सावहत्य सोप्या ताांवत्रक भाषेत उपलब्ि आहे. या रोगाबद्दल मुख्य मावहती देणारे ऑनलाइन िेवबनारदेखील 

उपलब्ि आहेत. AIIMS निी ददल्लीचा कोविड -१९ ची िैद्यकीय लक्षणे/िैवशष्ये, वनदान आवण सांसगकवनयांत्रण पद्धती यािर एक 

िेवबनारखालील खालील सांकेतस्थळािर उपलब्ि आहे: 

https://www.youtube.com/watch?v=BTLGGV3_XnI 

 

२. २ ियैवक्तक सांरक्षक उपकरण ेिापर: प्रा.आ.कें .मध्ये, िारांिार िापरल्या िाणार या िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणचे मुख्य घटक म्हणिे 

सर्िककल मास्क, एन 95 मास्क आवण ग्लो्हि. त्या रठकाणी आरोग्य कमकचाऱ्याच्या कामाच्या िोखमीिर अिलांबून रुग्णालयात 

िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे िापरणे आिश्यक आहे (मागकदशकक तत्त्िाांनुसार) 

• कमी िोखीम असलले ेक्षते्र / कमकचारी –सर्िककलमास्क आवण ग्लो्हि िापरणे आिश्यक आहे. 

- रुग्ण िावहका चालक 

- लहानमुले (<५) आवण िृद्ध (>६०) सोबत येणारे नातेिाईक 

• मध्यम िोखीम क्षते्र / कमकचारी- केिळ N95 मास्क आवण ग्लो्हि िापरणे आिश्यक आहे. 

- प्रा.आ.कें .प्रिेश स्क्रीसनांग के्षत्र, आरोग्यकमकचारी तापमान तपासणी,बाय रुग्ण तपासणी कक्ष   

- प्रा.आ.कें .प्रतीक्षाके्षत्रे / शौचालयाांची स्िच्छता करणारे स्िच्छता कमकचारी 

-प्रा.आ.कें . येथे मृतदेह हाताळणे 

 -आपत्कालीन प्रकरणात उपवस्थतरहाण े

• उच्चिोखीमअसललेके्षते्र / कमकचारी जयास िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणेची सांपूणक पूतकता आिश्यक असत 

- कोणत्याही गांभीर श्वसन आिाराने ग्रस्त रूग्णचा उपचार करणारे आरोग्यकमकचारी आवण रूग्णासोबत असणारे इतर  

 

हा व्हवडओ मास्क िापरण्याचा योग्य पद्धत दशकवितो  

https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI.     

 

हातिुण्यासाठीच्या पायऱ्या ि इतर स्िच्छताविषयक पद्धतींबद्दलचा तपशील आरोग्य आवण कुटुांबकल्याण मांत्रालयच्या पॉकेटबुक ५ 

मध्ये ददलेलाआहे. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTLGGV3_XnI
https://www.youtube.com/watch?v=lrvFrH_npQI
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२.४आरोग्य कमकचाऱ्याांसाठी मॉक ड्रील:प्रा.आ.कें .मिील कमकचार याांसाठी मॉक वड्रल आयोवित करणे हा कमकचारी आवण सुवििाांची 

तयारी आवण प्रवशक्षणाच ेमूल्याांकन करण्याचा एक महत्त्िाचा मागक आह.े यादी तपशील, कमकचाऱ्याांचा सहभाग, चाचणी घेण्याचे 

कौशल्य इत्यादींचा तपशील आरोग्य आवण कुटुांबकल्याण मांत्रालयाच्या मागकदशकक सूचनाांमध्ये देण्यात आला आहे. मॉक वड्रल 

कमकचाऱ्याांना िीर देण्यास आवण कमकचाऱ्याांमिील सचांता कमी करण्यास मदत करतात.  

 

२.१०आरोग्यकमकचारी कल्याण, प्रेरणा आवण सांपकक  तपासणी: 

• आरोग्यकमकचारीिागरूकता: आरोग्य कें द्रातीलिैद्यकीय अविकारी ते िगक ड कमकचारीपयंत कामकरणाऱ्या सिक 

कमकचाऱ्याांना कोविड-१९च्या रोगाचा प्रसार ि त्याच्या िैवशष्याांविषयी िागरूकता असल्याची खात्री करा, दकतीही 

त्रासदायक बाब असेल तरीही वनयमाांच ेआवण घरी परत गेल्यानांतर घ्याियाच्या िैयवक्तक सांरक्षण पद्धतींचे पालन करण े

आिश्यक आह.े  

• वनयवमतसचूना:कोविड-१९च्या व्यिस्थापनातील निीनतम सूचनाांविषयी ताांवत्रक सांवक्षप्त मावहती आवण अद्ययाित मागकदशकक 

सूचना सिक कमकचाऱ्याांना दकमान२ ते ३ ददिसातून साांगण्यात  याव्यात. 

• स्ि-मलू्याांकन:आरोग्यकमकचाऱ्याांना स्ित:चे मूल्याांकन, लक्षणे नोंदिणे आवण आिारी असताना घरी रहाण्याचा सल्ला देण े

आिश्यकआहे. 

• आरोग्यकमकचारीकल्याणः या साथ रोग महामारीच्या सभोिताली घडणाऱ्या सामाविक आरोग्यकमकचाऱ्याांना बदनामी, 

िेगळेपणाचा अनुभि येईल आवण सामाविकररत्या दरू केले िाईल. मागील साथरोग महामारीच्या काळात बऱ्याच 

आरोग्यकमकचाऱ्याांना गािच्या विवहरीतील पाणी िापरण्याची परिानगी न्हती, ते भाड्याने राहत असणारी घरे त्याांनी 

ररकामी करण्यास साांवगतले गेले तसेच त्याांना सािकिवनक िाहतूक सुवििा िापरण्यास मनाई केली. आरोग्य कमकचारी 

स्ितःच्या कुटुांबाच्या सुरके्षसाठी स्ितःला त्याांच्यापासून िेगळे करतात िेणेकरून कुटुांवबयाांना सांसगक होणार नाही. सामान्य 

िनतेप्रमाणेच, आरोग्य कमकचाऱ्याांनासुद्धा िीिनािश्यक िस्तू वमळण्यात अडचण येऊ शकते. या पररवस्थतीसाठी तयार राहणे 

आवण वनयोिन करणे आिश्यक आहे. या घटनाांमध्येिाढ झाल्यास तसचे काही पररवस्थतींमध्ये विवचत्र िागणकू वमळाल्यास 

आरोग्यकमकचाऱ्याांचे लक्ष यामुळे विचवलत होऊ शकते. अशा िेळी मुख्य अविकाऱ्याांनी हे प्रश्न स्ितः हाताळणे आवण 

कमकचाऱ्याांच्या मानवसक आरोग्याच्या प्रश्नाांकडे सुरुिातीपासूनच लक्ष देणे आिश्यक आहे.  

 

• आरोग्य कमकचाऱ्याांच्या प्रेरणा आवण मानवसक आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी बैठकीतील काही िेळ बािूला 

ठेिणे उपयुक्त ठरेल. उदाहरण- असे कृती कायकक्रम जयामध्ये आरोग्यसेिाकमकचाऱ्याांना त्याांच्या सचांता आवण 

आ्हाने याबद्दल बोलण्याची परिानगी देणे आवण मुख्य अविकाऱ्याांनी हे ऐकून आवण समिून घेणे. 

• िेगळेपणाच्या िागणुकीच्या प्रवतबांिासाठी  तातडीने सामुदावयक िागरूकता  

• मनोसामाविक आिार देणे (िैयवक्तकसमुपदेशन आवण वमत्रमांडळी उदाहरणाथक ्हॉट्सअपॅ ग्रुप तयार करून जयाचा 

उपयोग िक्त पाठठांबादशकक आवण प्रोत्सावहत करणारे सांदेश पाठिण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून केला िािा ) 

• कामवगरी -आिाररतप्रोत्साहनपर बक्षीस देण्याबद्दल विचार करा 

• िाहतुकीची व्यिस्था करा,अवतररक्तपररिहन भत्ता द्या 

• लहान बालकाांची  काळिी  घणेारी व्यिस्थाउभी करा  

• स्ितांत्र दिेदार स्िच्छ वनिासव्यिस्था (आरोग्यसेिकाने इवच्छत असल्यास) 

• परुस्कार आवण मान्यता िोरणविकवसत करण े

• कमकचाऱ्याांना विश्ाांती दणे्यात आली आहे आवण ते दमललेे नाहीत याची खात्री करा 
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FOR A PRINT-SIZE VERSION OF ABOVE POSTER, SEE APPENDIX 1 

 

अ.क्र मूल्याांकननमुना शेरा/ कृती वस्थती 

३ रुग्णाांचीकाळिी 

३.१ तुम्ही लक्षणाांनुसार िेगिेगळ्या रुग्णाांच्या िगीकरणाचे वनयोिन ि 

अांमलबिािणी प्रिेशद्वारािरील योग्य वचन्हे लािून केले आहे का?  

  

३.२ आपणकोविड-१९च्या मागकदशकक सूचनाांनुसार स्क्रीसनांगके्षत्र आवण 

तपासणीकक्षामध्ये तपासणी,उपचार आवण वशिारस िगीकरण वचत्र 

प्रदर्शकत केले आहेत का? सूचना पहा 

  

३.३. तुम्ही तुमच्या विल्हा / शेिारच्या विल्यातील कोविड-

१९चाचणीकें द्राांची वनयुक्त केलेली कोविड-१९रुग्णालयाांची यादी ि 

सांपककतपशील छापला आहे का? 

  

३.४ तुम्ही स्क्रीसनांगके्षत्र आवण तपासणीकक्षात िोक्याची लक्षणे,प्रिास आवण 

िास्त िोका असणारे आिार याबद्दल निीन कोविड-१९च्यालक्षणाांची 

यादी दशकविली आहे का? सचूना पहा 

  

३.५ तुमच्याकडे एखादा गांभीर तीव्र श्वसन आिारअसलेला(SARI) रूग्ण 

आला असेल तर असल्यास ककांिा एखादा आरोग्यकमकचारी / रुग्णाची 

काळिी घणेाऱ्या व्यक्ती आपणास िोनिर सांपककसाितअसेल तर तुमची 

योिना तयारआहे का? तसे नसल्यास,मागकदशकनासाठी आपल्या विल्हा 

आरोग्यअविकाऱ्याांशी सांपकक  सािा.  

सचूना पहा  

  

३.६ विल्हा आरोग्य प्राविकरणाच्या मागकदशकनानुसार आपल्या विल्यासाठी 

वनयुक्त केल्या गेलेल्या चाचणी कें दे्र आवण/ककांिा अलगीकरण कक्षाांकडे 

सांशवयत रुग्ण सांदर्भकत करण्याची योिना तयार आहे का?  

सचूना पहा 

  

३.७ प्रा.आ.कें . अांतगकत येणाऱ्या के्षत्रामिील सिाकत िास्त िोका असणारे 

ककांिा जयाांना घरीच अलगीकरण करण्याची गरि असणाऱ्या 

रुग्णाांसाठी पुनतकपासणी योिना तयार आहे का?  

  

३.८ शक्य असेल तेथे वनयवमत बाय रूग्ण भेटी कमी करण्यासाठी 

आपल्याकडे िोरण आहे का? सचूना पहा 

  

३.९ कोविड १९च्या साथी मुळे होणारे बदल लक्षात घेता या ही   
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पररवस्थतीत तुम्ही विनाअडथळा आपत्कालीनसेिादेण्यास तयार 

आहात का? 

दूरध्िनी-सल्लामसलत 

३.१o दरूध्िनी-सल्लामसलत MoHFW  मागकदशकक सूचनाांनुसार आपल्या 

प्रा.आ.कें .के्षत्रात शक्य आहे का? सचूना पहा. 

  

३.११ िर होय, तर तुमच्या आघाडीिर असणाऱ्या आरोग्य कमकचाऱ्याांसाठी 

त्याांच्या आरोग्य के्षत्राअांतगकत आढळणाऱ्या दकरकोळ आिाराांसाठी 

दरूध्िनी सल्ला मसलत व्यिस्था केली आहे का? 

  

३. रुग्णाांची काळिी: रटपा  

३.१ प्रा.आ.कें .मध्य ेरुग्णाांचा प्रिाह: प्रा.आ.कें . च्या प्रिेशाििळच रुग्णाांचे स्क्रीसनांग करणाऱ्या आरोग्य कमकचाऱ्याची 

वनिड करा आवण कोविड १९ या आिाराची लक्षणे ददसणाऱ्या रुग्णाला िेगळ्या िागेत पाठिा. 

प्रा.आ.कें . मध्ये फ्लल्यू सारखी लक्षणे ददसणाऱ्या रुग्णाांसाठी  स्ितांत्र तपासणी कक्षाची तयारी करािी. (ककां िा खालील 

तक्त्यानुसार कोविड-१९चीलक्षणे असलेले कोणतेही रुग्ण) 

 

३.२तपासणी, उपचार आवण वशिारस वनयम (येणाऱ्या काळात बदल होण्याची शक्यता) 

आपल्या राजय सरकार / योग्य उच्चसरकारी प्राविकरणाद्वारे प्रदान केलेल्या प्राथवमक आरोग्यसेिेच्या 

उपचार प्रोटोकॉलचे पालनकरा. कोविड-१९च्यामावहतीमध्ये होणारे गवतशील बदल पाहता या अद्ययाित 

केल्या िाऊ शकतात. िैद्यकीय व्यिस्थापन मागकदशकक तत्त्िे आता MoHFW द्वारे उपलब्ि आहेत. 

• आपल्याकडे कोविड-१९ची सामाईक लक्षणे दशकिणारी यादी आहे का? 

• आपण कोविड-१९रूग्णाांमध्ये त्िररत रेिरल आिश्यक असलेल्या सांभाव्य गुांतागुांतीच्या लक्षणाांच्या यादीसह 

आपले वनयम अद्ययाित केले आहेत का? (अवत िोकादायक आिार) 

• इतर आिार असणारे रुग्ण जयाांना कोविड १९ हा आिार होण्याची शक्यता िास्त आहे अशा रुग्णाांची 

यादी तुमच्याकडे तयार आहे का? 

• खात्री झालेल्या ककां िा सांशवयत असलेल्या कोविड १९ रुग्णाच्या सांपकाकत आलेल्या (गेल्या १४ ददिसात) 

व्यक्तींिर तुम्ही लक्ष देऊन आहात का? 

 

३.५निीन कोविड-१९लक्षणयेादीआवणउच्चिोखीमघटक : प्रत्येक आरोग्य कें द्राला लक्षणे ि उच्चिोखीम घटकाांची तपासणी 

यादी दाखविण्याचा सल्ला ददला िातो, उदाहरणे ददली िातात. 

 

कोविड-१९ ची लक्षण तपासणी यादी(केिळ स्पष्टीकरण उदे्दशाने; मराठीमध्येअनुिादासह; आपल्याविल्हा / 

राजयसरकारकडून अद्ययाित यादी तपासा). 

 

Adapted from the COVID-19 Collaborative/SWASTI showing Marathi translations 
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अ.क्र  लक्षणे होय नाही कालाििीसहशेरा 

१. Fever (Taap) ताप    

२. Cough (Khokala) खोकला    

३. 
Rhinorrhea/ runny nose (Nasika/vahanare naak)  सदी / िाहणारे 

नाक 

   

४. Sore throat (ghasa dhukhane) घसा दखुणे    

५. Body pain (shareer vedana) शारीररक िेदना ककांिा अांग दखुी    

६. Loss of appetite (Bhuk n Lagane) भूक न लागणे    

७. Diarrhoea (julab /atisar) िुलाब/ अवतसार    

८. 
Lost sense of smell (anosmia) and taste (ageusia) गांि आवण चि न 

समिणे  

   

RED FLAGS अवत िोक्याची वचन्हे  

९. 

Difficulty breathing or shortness of breath after symptoms set in 

(Shwas ghetana kinva sodtana tras hoto ka) श्वास घेण्यास त्रास होणे 

ककांिा दम लागणे  

  त्िररतकृती 

यापैकीकोणत्याही

लक्षणाांकररता, 

चाचणीआवणकेंद्राां

कडेव्यिस्थापना

साठीसांदभकघ्या. १०. 
Persistent pain or pressure in the chest (Chhatit satat vedana 

kinva dabav) छातीत सतत िेदना ककांिा दाब िाणिणे  

  

११. 
Increased confusion or difficulty in waking up (Vadalella 

ghondhal kinva jagrut honyac adachan) सुस्तपणा ककांिा बेहोशी 

  

१२. 
Bluish lips or face (Nilya coulourcha vot kinva chehra) ओठ ककांिा 

चेहरा वनळसर पडणे  

  

१३. Extreme fatigue (Atyant thakava) अत्यांत थकिा   

 

िरील यादीतील१ – ७ मिील कमीत कमी १ लक्षण असल्यास उच्च िोखमीची वस्थती आवण उ च्च-िोखीम असलेल्या व्यक्तींच्या 

सांपकाकत आले का हे विचारा. अविक मावहती गोळा करा.  

उच्च सांपकक  िोखीम तपासणी (केिळ स्पष्टीकरण हेतू साठी; विल्हा / राजय सरकारकडून अद्ययाित यादी तपासा) को्हीड -१९ 

सहयोगी / स्िवस्त कडून रुपाांतर 
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अ.क्र

. 

उच्च सांपकक  िोखीम वनकष  होय नाही सांपकाकच्या 

14 

ददिसात? 

१. 

गेल्या १४ ददिसात तीव्र श्वसन आिार/ककांिा या आिारामुळे रुग्णालयात भरती 

झालेल्या रुग्णाशी सांपकक   

   

२. 
लक्षणे असलेला रुग्ण िो तपासणीनांतर कोविड १९ साठी खात्री झाला त्याांच्या ििळ 

असणे (३ िुटाांच्या आत) 

   

३. 
कोविड १९ आिार झालेल्या रुग्णाच्या गेल्या १४ ददिसात सांपकक  येणे     

४. 
पीपीई (िैयवक्तक सांरक्षक उपकरणे) नसताना सांशवयत व्यक्तीची तपासणी करताना थेट 

शारीररक सांपकक  आला असेल तर  

   

५. 
कोविड-१९असल्याचा सांशय असलेल्या व्यक्तीचे कपडे / भाांडी स्पशक ककांिा साि केली 

आहे का? 

   

६. 
सांशवयत कोविड-१९असलेल्या व्यक्तीच्या शरीरातील द्रि (श्वसनस्राि, उलया, लाळ, 

मूत्र, मल) स्पशक केला आहे का? 

   

 

High Risk Conditions(For illustration purposes only; check updated list from district/state government) 

Adapted from the COVID-19 Collaborative/SWASTI 

 

अ.क्र उच्च सांपकक  िोखीम वनकष होय नाही 

१. 60 िषांपेक्षा िास्त ककांिा 5 िषाक खालील   

२. कुपोषण   

३. हृदयरोग (िसे िन्मिात हृदयरोग, कांिेवस्टि हाटक डीिीि, आवण हृदयरोग)   

४. 

दमा (अस्थमा, क्रॉवनक ब्रॉन्कायटीस ककांिा एवम्िसीमा), क्षय, व्यािसावयक िुफ्लिुस आिार िसे की 

वसलीकोसीस ककांिा िुफ्लिुसाच्या कायाकशी सांबांवित इतर तीव्र आिार ककांिा घरी 

ऑवक्सिनचीआिश्यकता असलेल्या िुफ्लिुसाांचा आिार 

  

५. मिुमेह   

६. गेल्या दोन आठिड्याांमध्ये चालू ककांिा अलीकडील गभकिारणा   
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७. 

खालािलेली रोग प्रवतकारकशक्ती (इम्यूनोसप्रेशन्स) (उदा. ककक रोगािर केमोथेरपी ककांिारेवडएशन 

सारखा उपचार घेतल्यास, ऑगकन ककांिा बोन मॅरो ट्रान्सप्लाांट, कोटीको वस्टरॉइड्स ककांिा इतररोग 

प्रवतकारक औषिे, एचआय्ही ककांिा एड्सची औषिे घेत असल्यास) 

  

८. रक्तविकार (उदा. वसकल सेल रोग ककांिा रक्तपातळ करणारी औषिे घेत असल्यास)   

९. मूत्रसपांडाच्या आिाराांिर उपचार घेत असल्यास    

१०. यकृत रोगाच्या आिाराांिर उपचार घेत असल्यास    

११. घरी काळिी घेणे आिश्यक असलेल्या कोणत्याही दीघक आिारािर उपचार घेत असल्यास    

 

३.५प्रा.आ.कें . त यणेारे SARI रुग्ण :हाताांची स्िच्छता, िैयवक्तक सांरक्षण उपकरणाांचा िापर करणे िेणे करून रुग्णाांच्या रक्त, 

शरीरातील द्रि पदाथक (किसुद्धा) आवण िखमा याांच्यासोबत थेट सांपकक  येऊ नये याकरता प्रमावणत साििवगरी उपायाांचा अिलांब 

करा. 

साििवगरी उपायाांमध्ये स्िच्छता आवण उपकरण वनिंतुकीकरण आवण तपासणी कक्षाची ताबडतोब स्िच्छता करणे याांचा समािेश 

होतो 

सांपकाकतील रुग्ण आवण हिेतील थेंब यापासून खबरदारी घ्या. MoHFW च्या वक्लवनकल व्यिस्थापना िरील निीन सुिाररत 

मागकदशकक सूचनाांचा िापर करा. 

 

३.६चाचणीसाठीवशिारसकरण:े आपल्याविल्हा / राजयात चाचणीसाठी वशिारस कररताचे वनयम िाणून घेण्यासाठी आपल्या विल्हा 

आरोग्य अविकाऱ्याांशी सांपककसािा.The revised strategy document MoHFW ने देखील िाहीर केले आहे. 

 

३.८ वनयवमत बाय रूग्णाांना कमीत कमी भटेीचां िोरण: दरूध्िनी-सल्लामसलत, घरी औषिें सांपले असेल तर ककांिा दर महा 

औषिोपचाराांची गरि असणाऱ्या रूग्णाांसाठी कुटूांबातील आिाराचा िोका कमी असणाऱ्या ि कमी िय असलेला ककांिा वनरोगी 

असलेल्या कुटूांबाच्या सदस्याांद्वारे मागिून घेण्याचा प्रयत्न करा.दीघककालीन आिारी आवण गभकिती वियाांच्या तपासणीसाठी आशा / 

आरोग्यकमकचा-याांची घरी भेट घ्यािी. वनयवमत रूग्णभेटीस परािृत्त करण्यासाठी प्रा.आ.कें .प्रिेशद्वारािरअवतररक्त वचन्ह आवण 

अडथळेआिश्यकआहेत आवण खासकरुन साप्तावहक बािाराच्या ददिशी ककांिा उत्सिाच्या ददिसाांमध्ये दरूध्िनी सल्ला मसलत ककांिा 

आघाडीिरील कामगाराांकडून काळिी घेण्यास प्रोत्सावहत करा. 

 

३.९आपत्कालीन काळिी व्यिस्थापन करणे:प्रा.आ.कें .मिील साििवगरी उपाय आवणउपचार तरतूदीतील अनेक बदल आपत्कालीन 

पररवस्थती व्यिस्थापन करण्याच्या पद्धतीिर पररणाम करतात. प्राथवमक आरोग्यकें द्राच्या आरोग्यअविकाऱ्याने आपत्कालीन काळिी, 

म्हणिे साप चािणे, प्रसूती, अपघात इ. काळिी अडथळे न येऊ देता रुग्ण ि कमकचाऱ्याांची सुरवक्षतता लक्षात ठेिून घ्यायला हिी. 

यामध्ये प्रािान्यक्रमे प्रयोगशाळा चाचणी, प्रसूतीकक्ष आवण नििात मुलाांची देखभाल विभाग, प्रसुतीनांतर आई आवण मुलासाठी 

सुरवक्षत कक्ष आवण आपत्कालीन रूग्णिाहतूक िाहनाचा समािेशआहे. 

 

 

३.१०.दरूध्िनी / ्हॉट्सअ पॅ / टेवलमवेडवसनसल्ला – भारत सरकारच्या टेवलमेवडवसन मागकदशककसूचनाांनुसार िेथे िेथे शक्य असेल तेथे 

दरूस्थ सल्लामसलतसांिींचा प्रा.आ.कें .च्या िैद्यकीय अविकाऱ्याांनी शोि घेतला पावहिे. 

 

 

https://icmr.nic.in/sites/default/files/upload_documents/2020-03-20_covid19_test_v3.pdf


Cite this document as: Covid-19-PHC Action Group. COVID-19 Preparedness Checklist for Rural Primary Health Care and Community Settings. 2020 Apr 
3:v1.1  

 

 

प्रा.आ.कें .साठी सांयुवक्तक भाग खालीलप्रमाणेआहे : 

• केिळ नोंदणी कृत डॉक्टराांसाठी  

• नेहमीच्या रुग्ण तपासणीला लागू होणारे सिक व्यािसावयक आवण नैवतक वनयम हे दरूध्िनी सल्ला मसलत पद्धतीला 

सुद्धा लागू होतात.  

• रुग्णाची सांमती घेणे आवण त्याची नोंद ही रुग्णालयाच्या नोंदिही मध्ये करणे आिश्यक आहे. 

• टेवलमेवडवसन माध्यमे  ही व्हडीओ, ऑवडओ आवण सांदेशा मािक त असूश कतात.  

● रुग्णाला टेवलमेवडवसन द्वारे तपासताांना आपले ओळखपत्र आवण रविस्ट्रेशन नांबर दाखिा आवण सल्ला मसलती दरम्यान 

तोंडाने साांगा आवण सिक इलेक्ट्रॉवनक सांभाषणात लेखी स्िरूपात द्या (्हॉट्सअ ॅप / ईमेल). 

● कोणतेही  ओळखपत्र िापरुन रूग्णाांना स्ित: ची ओळख देण्याची विनांती कराआवण ददलेली मावहती तुमच्या बायरुग्ण 

नोंदिहीमध्ये नोंदिा. 

● 16 िषांपेक्षा कमी िय असलेला मुलाांच्या बाबतीत रुग्णाची काळिी घेणारी व्यक्ती दरूध्िनीद्वारे सल्लामसलत करण्यास 

अविकृत आहे हे तपासून घ्या. काळिी घेणाऱ्या व्यक्तीकडे एखादे औपचाररक दस्तऐिि असणे आिश्यक आहे जयाचा 

रूग्णाांशी नाते प्रस्थावपत होते ककांिा मागील सल्लामसलत  पुरािा जयामुळे पडताळणी करण्यासाठी उपयोग होते. 

● काळिी घणेारी व्यक्ती मानवसक ककांिा शारीररक अपांगत्ि असलेल्या रुग्णाच्या ितीने सल्ला घेऊ शकतो. 

 

अ.क्र मलू्याांकननमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

४.  बायोमेवडकल कचरा व्यिस्थापन आवण वनितंकुीकरण 

४.१ 

आपल्या राजयाच्या ििै-िैद्यकीय कचरा व्यिस्थापनाच्या वनयमाांनुसार 

सांक्रवमत कचर याची विल्हेिाट लािण्यासाठी (उदा. िाळून) सोय आहे 

का? आपल्या रुग्णालयात याची योग्य अांमलबिािणी होत नसेल तर 

त्िररत त्याांचे पुनरािलोकन करा. 

  

४.२ 

आपण वपिळ्या (सांक्रवमतकचरा) भरलेल्या आवण उचलण्यास तयार 

असलेल्या डब्याांच्या साठिण्या कररता सुरवक्षत स्थान पाहून ठेिले आहे 

का? मानिी / उांदीर याांच्या सांपककपासूनदरू 

  

४.३ 
कचरा तयार होणाऱ्या िगेिेगळ्या रठकाणी योग्य रांगाचे डबे ठेिले 

आहेत का? प्रत्येक खोलीत तपासणी करा. 

  

४.४ 
डब्याांच्या  रांगानुसार  कचऱ्याच्या िगीकरणाबद्दल कमकचाऱ्याांना मावहत 

आहे का आवण ते त्याचां पालन करत आहेत का? 

  

४.५ पीपीई डब्याच्या ििळ काढणे याबद्दल कमकचाऱ्याांना मावहत आहे का?   

४.६ 
सरकारी वनयमानुसार आिश्यकते प्रमाणे वनिंतुकीकरण द्रि तयार केले 

िात आहे का? १% हायपोक्लोराइट द्रािण. 
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४.७ 
सांसगक वनयांत्रण मागकदशकक सूचनाांनुसार ददिसातून दोनदा सािकिवनक 

भागात, हँडल्स, बेंच इत्यादी वनिंतुक करणासाठी रोस्टर आहे का? 

  

४.८ 

आपण आपल्या सािकिवनक िागेत वनिंतुकीकरण वनयवमत केले आहे 

का? तसे नसल्यास, ददिसभरात सािकिवनक भागात आवण टेबल, कठडे, 

खुच्यांचे हात, भाांडी िुण्याची िागा,घांटा, दरिािाची हँडल्स आवण 

दरिािािरील पाया आवण सांभाव्यत: दवूषत होऊ शकतील अशा 

कोणत्याही के्षत्राचे / उपकरणाांच्या भागाच्या कोणत्याही पृष्ठभागािर 

िारांिार स्पशककेलेल्या पृष्ठभागाचे वनिंतुकीकरण सुवनवित करा.  

  

 

४. बायोमेवडकल कचरा व्यिस्थापन आवण वनितंकुीकरण: रटपा 

 

४.१  स्िच्छता आवण वनितंकुीकरण योिना:आपल्या सुवििेत याची योग्य अांमलबिािणी होत नसेल तर त्िररत- 

 त्याांचे पुनरािलोकन करा. रुग्णालये वनिंतुकीकरण, अलग ठेिण्याच्या सुवििा आवण सािकिवनक रठकाणी वनिंतुक करण्यासाठी 

सांबांवित- मावहतीसह मागकदशकक तत्त्िे उपलब्ि आहेत.  यासांबवित मावहती येथे देत आहोत . 

अ. काय िापराि े:१%सोवडयम हायपोक्लोराइट सोल्यूशनची वशिारस केली िाते.  ब्लीच सहन न करू शकणाऱ्या 

पृष्ठभागासाठी ७o टके्क इथेनॉल िापरला िाऊ शकतो (िोन, सांगणक,कीबोडक आवण इतर इलेक्ट्रॉवनक्स) 

ब. वनितंकुीकरणासाठी सचूना:  

• सिक पृष्ठभागाांिर 1% सोवडयम हायपोक्लोराइट द्रािण ििारणी करा (विदु्यत बोडक / उपकरणाांना 

झाका). 

• नांतर वडटिंटने साि करा.  

● सािसिाई करताना वखडक्या खुल्या असणे आिश्यक आहे. 

● सामान्यतः सतत स्पशक होणाऱ्या िागा िसे की सभांती आवण वखडक्या,शौचालय आवण स्नानगृहातील 

सतत स्पशक होणारे पृष्ठभाग काळिीपूिकक स्िच्छ करणे आिश्यक आहे. 

● िि (उदा. उशाांचे आबरे,चादरी,पडदे इ.) याांच्यािर प्रथम 1% हायपोक्लोराइट स्प्रे ने उपचार केले 

िािेत आवण नांतर गरम-पाण्यामध्ये (90 अांश तापमान ) िापरुन िुलाई करण्यासाठी पाठिािेत आवण 

कपडे िुताना कपडे िुण्याचे  वडटिंट त्यात घालािे  

● १% हायपोक्लोराइटसह ििारणीनांतर गाद्या / उशा प्रत्येकी ३तासाांपयतं कडक सूयकप्रकाशामध्ये कोरडे 

(दोन्ही बािूांनी) करािे. 

● बायोमेवडकल कचरा गोळा करण्याच्या िागिेर तािे तयार केलेल्या १टके्क हायपोक्लोराइट सोल्यूशनसह 

वनयवमतपणे वनिंतुकीकरण केले पावहिे. 

 

 

४.६ १% हायपोक्लोराइट द्रािण तयार करण े 

सामान्यतः िापरल्या िाणार या ब्लीसचांग पािडरमध्ये ७o टके्कक्लोरीन उपलब्ि असते. १% हायपोक्लोराइट द्रािण तयार करण्यासाठी 

१ वलटर पाण्यात ७ ग्रॅम (सािारणतः२. चमचे) घाला. द्रािण मोकळ्या िागेत तयार करा आवण नेहमी िापर करण्या आिी तािे द्रािण 

बनिा. 



Cite this document as: Covid-19-PHC Action Group. COVID-19 Preparedness Checklist for Rural Primary Health Care and Community Settings. 2020 Apr 
3:v1.1  

 

४.८वनयवमत वनितंकुीकरण योिनाःददिसभरात दोनदा सिक सािकिवनक के्षत्राचे वनिंतुकीकरण िसे की िारांिार स्पशक  

होणारे पृष्ठभाग िसे की टेबल, कठडे, खुच्याक, ससांक, कॉल घांटा, दरिािाची हँडल्स आवण दरिाजयािरीलपाया आवण सांभाव्यत: दवूषत 

होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही िागचेे / उपकरणाांचे होत आहे का याची खात्री करा. रुग्ण सांख्येचा भार आवण अवत िोका असणारे रुग्ण 

याांचे िगीकरण करून योिनेत आणखी सुिारणा केली िाऊ शकते. 

 

अ.क्र मलू्याांकननमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

५.  आरोग्यमावहती, बाहेरपोहोचआवणसांिादकरण े

५.१ 

आपण आपल्या सांपकक  सुवििा(इांटरनेट आवणिोनची उपलब्िता) आवण 

बाहेरील सांपकक  करण्याची रठकाणे (उपकेंद्र पररचाररका,आशा,AWW) 

चे मूल्याांकन केले आहे का? 

  

५.२ 

आपण असे एक व्यासपीठ ओळखले आहे का जयािर आपली सिक सुवििा 

आवण िील्ड कमकचारी सांिाद आवण समन्ियासाठी उपलब्ि आहेत? 

्हॉट्सअपॅ / इतर कोणतहेी व्यासपीठ जयािर सिककमकचारी 

दूरस्थक्षते्रासाठी उपलब्ि आहेत. 

  

५.३ 

आपणप्रा.आ.कें ., उपकेंद्र आवण अांगणिाडी यथेे स्थावनक भाषेतील 

मुख्यपोस्टसक खरेदी /मुदद्रत केली आहेतआवणप्रदर्शकत केली आहेत का? 

सचूना पहा 

  

५.४ 

िागरूकता िाढिण्यासाठी 

िापरलेल्या  सावहत्यात प्रा.आ.कें .आवण समुदायामध्ये अलगीकरण, 

रुग्णाशी सांपकक  ककांिा सकारात्मक चाचणीमुळे सांभाव्य भेदभाि 

रोखण्यािर भर देण्यात आला आहे का? सूचना पहा 

  

५.५ 

राजय / विल्हा कोविड१९ हेल्पलाइन क्रमाांक आपल्या 

प्रा.आ.कें .प्रिेशद्वारािर आवण सिक पोस्टरमध्ये स्पष्टपणे दशकविला गेला 

आहे का? 

  

५.६ 

आपल्या सुवििा कें द्रािर वनयवमतपणे अद्ययाित केलेले कोविड१९ पुष्टी 

झालेल्या आवणअलग ठेिलेल्या रुग्णाांची आकडेिारी पाांढरा िळा/ सचूना 

िलक (स्थावनकभाषेत) दशकविले आहे का?? सचूना पहा 

  

५.७ 

आपण समुदायासाठी विशेषत: दगुकम भागातील समुदाय / कुटुांबाांना 

मोठ्या प्रमाणातसांपकक  आवण सांिादासाठी सांबांवित स्थावनकप द्धती(उदा. 

लाउडस्पीकरसह दि टअसलेल्या ररक्षा) ठेिले आहेत का? 
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५.. आरोग्यमावहती, पोहोचआवणसांप्रषेण: रटपा 

 

५.३आरोग्यकें द्रातमदुद्रतकरून प्रदर्शकतकरण्यासाठीमावहती िलक : 

• सामान्यलक्षणे. 

• कायकरािेआवणकायकरूनये. 

• राष्ट्रीयआवणराजयस्तरीयहेल्पलाइनक्रमाांक 

• िैद्यकीयमदतकिीघ्यािी (िोखमीचेघटक / िरदशकविल्या अवत िोका असणारे रुग्ण) 

• आपल्याप्राथवमकआरोग्यकें द्रातमध्येदरूध्िनी- मागकदशकन / औषिसुवििा परुिणे. 

• कोविड१९शीसांबांवितइतरकोणतीहीस्थावनकमावहती.   

यासोबतचगािातीलबसस्थानक, गािचौकआवणपांचायतकायाकलययेथेमावहती िलकलािलेिाऊशकतात. 

 

५.४अलगीकरण, रुग्णाशी सांपकक ककांिासकारात्मकचाचणीमळेुभीतीआवणभदेभाि:साथीच्याकाळात, िसेइवतहाससाांगतो, 

लोकाांच्याभीतीतिाढहोते; आपणयापासूनसाििवगरीबाळगणेदेखीलआिश्यकआहे. येथेदेखीलिैद्यकीयतज्ञाांचे 

मागकदशकनएकताआवणसिकसमािेशकतारटकिूनठेिण्यातमहत्त्िपूणकभवूमकाबिािूशकतो. 

म्हणूनआपल्याबैठकीआवणसांिादामध्ये, कोविड-१९ककांिाइतरकोणत्याहीकारणामुळेकोणत्याहीव्यक्तीला / 

गटाांनाकोणत्याहीप्रकारचाभीती / भेदभािहोणारनाहीयाचीखात्रीकरुनघ्या. 

आरोग्यकमकचाऱ्याांच्याभेटीदरम्यानसमािातयािरिोरददलािाण्याचीगरिआहे. 

 

५.६प्राथवमकआरोग्यकेन्द्रसचूनािलक: 

● आपल्याराजय, विल्हािप्रा.आ.कें .के्षत्रातपुष्टीझालेल्याघटनाांचीसांख्याप्रदर्शकत करा(सीमाितीभागाांसाठी, 

ििळपासच्याविल्याांसाठीहीमावहतीप्रदर्शकतकरतायेईल). 

● आपल्या प्रा.आ.कें . स्टाि आवण भेट देणाऱ्या लोकाांशी दररोि सांिाद सािा. 

● राजयाच्याआरोग्यविभागाांद्वारेदररोिच्याप्रेसवब्रकिां गमिूनप्रामावणकपणेसत्य मावहतीिापरा. 

अ.क्र मलू्याांकननमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

६.  देखरेखआवणअहिाल 

६.१ 

आपण आपल्या प्रा.आ.कें .आवणके्षत्र कामकचाऱ्याांसाठी बैठकीचे िेळापत्रक 

सूवचत केलेआहे का?  

ही बैठक कमीत कमी दकती िेळा घ्यािी लागेल याची खात्री करा (उदा. 

साप्तावहक / पांिरिड्यात)  

  

६.२ 
या सभाांमध्ये आपल्या प्रा.आ.कें .कमकचाऱ्याांच्या पुनरािलोकनासाठी 

आवण क्षमता िाढिण्याची योिना आहे का? सचूना पहा 
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६.३ 
आपण सभाांमध्ये कमकचाऱ्याांच्या तयारीची चाचणी घेण्यासाठी मॉक-

वड्रलचा वनत्यक्रम तयार केला आहे का? सचूना पहा 

  

६.४ 

आपण सभेच्यािेळी कमकचाऱ्याांना दाखविण्यासाठी पुस्तके / 

व्हवडयोच्यारूपातWHO / MoHFW / राजय आरोग्यविभागाकडून 

प्रमावणत व्हवडओ / सांसािने सांकवल तकेलीआहेतका? 

  

६.५ 

मागकदशककतत्त्िाांचा प्रचार, प्रश्नाांची उत्तरे देण्याकररता आवण स्थावनक 

लोकाांशी  समन्िय सािण्यासाठीआपणप्रा.आ.कें .मध्ये एक िेगळा-व्यक्ती 

नेमला आहेका? खालीसचूना पहा 

  

६.६ 

आपण आरोग्यकमकचाऱ्याांच्या उपलब्ितेचे (िर अनुपवस्थवत असल्यास) 

मूल्याांकन केले आहे आवण आकवस्मक योिना तयार केल्या आहेत का? 

सचूना पहा 

  

 

 

देखरेख आवण अहिाल: रटपा  

 

७. बैठकींची योिनाः 

• 30 वमवनट -1 तासाच्या बैठकींचे वनयोिन करा िेथ ेकमीतकमी खालील मुद्दद्याांिर चचाकहोईल.  

• स्ितः/ गटाच्या आरोग्याच्या वस्थतीबद्दल चचाक कोणतीही लक्षणे नोंदिली गेली पावहिेतआवणयोग्य 

उपाययोिना केल्या पावहिेत. 

• अद्ययाित मावहती: आिाराला प्रवतबांि कसा घालािा आवण प्रसार रोखणे याबद्दल अद्ययाित 

मावहती आरोग्य कमकचाऱ्याकडे आहे याची खात्री करा,  तसेच समुदाय/आरोग्य कमकचारी 

याांकडून येणाऱ्या चुकीच्या मावहतीचे खांडन करा.  

• आरोग्य कमकचारी सुरक्षा आवण ियैवक्तक सांरक्षण उपकरण े(पीपीई) तांत्र: िैयवक्तक सांरक्षण  

आवण आरोग्यकमकचारी सुरक्षा यािर िोर द्या; सिक आरोग्यकमकचाऱ्याांना पीपीईचे योग्य तांत्र 

मावहत असल्याची खात्री करा. 

• ICMR / MoHFW / राजयसरकार घटकाांनी अद्ययाित केलेल्या निीन केस-व्याख्येचे 

पुनरािलोकन करा. 

• मॉक-वड्रल आयोवित करा (खाली पहा) 

• आरोग्यकमकचारी क्षमता िाढविण्यासाठी WHO / MoHFW/ शासकीय मान्यताप्राप्त 

िोताांकडून मान्यताप्राप्त दशृ्य मावहती दाखिण्याचा विचार करा. 

 

६.३.आरोग्यकमकचाऱ्याांसाठी मॉकवड्रल्स:आरोग्यकमकचाऱ्याांकडूनASHA /उपकेंद्राांिर केस-व्याख्याांची पूतकता करण्यासाठी 
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लोकाांची िास्तविक िीिनातीलउदाहरणे देऊन उवचत प्रवतसादाचे मूल्याांकन करण्यासाठी मॉकवड्रल्सआयोवित करा; 

इतर आरोग्यकमकचाऱ्यामािक त वड्रलमिील योग्य आवण पुरेशा पायऱ्या झाल्या का याचे पुनरािलोकन करा. वड्रल मध्ये 

घडलेले प्रसांग स्टाि समोर ठेिा  आवण प्रवतसादाबद्दल चचाक करा. 

 

६.५कोविड-१९ प्रवतसादासाठी प्रा.आ.कें .िर ठराविक व्यक्ती नेमणूक  

आपल्या प्रा.आ.कें . िर एका अशा व्यक्तीची वनिड करा िो/िी बाहेरील सिक सांिाद,मावहती हाताळू शकेल: िो/िी 

व्यक्ती आपल्या आरोग्य कें द्राच्या गटाचा प्रमुख असेल (सामान्यतः िैद्यकीय अविकारी) 

• पुरुष आरोग्यकमकचारी / िररष्ठ आरोग्यवनरीक्षक / विभागीय आरोग्य प्रवशक्षक 

• ही व्यक्ती कोविड १९ च्या िबाबदारी मध्ये समन्ियक म्हणून काम करू शकते िेणेकरून िैद्यकीय अविकारी 

याांना इतर िबाबदाऱ्याकररता मोकळा िेळ वमळेल. 

• विशषेत:विल्हा / राजयातील निीन मागकदशकक सूचना / दळणिळण यािर त्याांच्याबरोबर रोि सभा सत्र 

आयोवित केले िाऊ शकते. 

६.६. प्रा.आ.कें .मध्यआेरोग्यसिेाकमकचाऱ्याांची उपलब्िता: 

• हा काळ आ्हानात्मक आहे, आरोग्य कमकचाऱ्याांसाठी िास्त आ्हानात्मक आहे. सिक आरोग्य कमकचारी पुरेशी 

विश्ाांती घेत आहे का याची खात्री केली पावहिे िेणेकरून िर रुग्णाांचे प्रमाण िाढले तर अविक कमकचारी 

मदतीला असतील. टाळता येण्यासारख्या रिा रद्द कराव्या लागतील. 

• रोस्टर:आरोग्य कमकचाऱ्याांना आिारापासून मयाकदीतठेिण्यासाठी रोस्टरचा विचार करा; आरोग्यकमकचार याांना 

विश्ाांती िउत्तेिन वमळािे यासाठी िेळोिेळी ऑि-ददिस प्रदान करा.  

• प्रा .आ.कें  िदै्यकीय अविकाrयाांच ेनतेृत्िःआरोग्यकमकचारी िैद्यकीय अविकाऱ्याांच्या स्पष्ट सुसांिाद आवण नेतृत्ि 

बघत असतात. तुम्ही गरि पडेल त्या िेळी उपलब्ि आहात याची त्याांना खात्री द्या. 

• एकत्र कायक :लोक ककांिा आरोग्य कमकचारी घाबरूनये म्हणून कोविड १९ ची लागण खात्री झालेला रुग्ण 

आल्यास  समन्ियीत प्रवतसादाची खात्री करा. 

 

 

APPENDIX 1 
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विभाग ब. समदुाय पातळीिर तयारी(अग्रभागी कामगारआवण क्षते्र कामगार सह) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समुदाय स्तरीय

तयारीसाठी यादी

आरोग्य माहिती, 

बािेर पोिोच आहि

संवाद

तपासणी आवण 

विफारस करणे 

आरोग्य कममचाऱयांचा

सुरक्षा

समुदाय आधाररत-

संसर्म हियंत्रि

उपाययोजिा

संशयास्पद रुग्ण , 

रुग्णाशी संपकम आहि

समुदाय-आधाररत

अलर्ीकरि

देखरेख आहि

अिवाल
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विभागब: आघाडीिरील कमकचाऱ्याांसाठीसांपूणकसमुदाय-स्तरीयतयारीसाठीयादीतपासणे. 

 

अ.क्र मूल्याांकननमुना शेरा/ कृती वस्थती 

१. आरोग्यमावहती, बाहेर पोहोच आवण सांिाद करण े

१.१ 

कोविड १९ या आिाराचा प्रसार कसा होतो आवण सामान्यतः  

आिाराबद्दल असणाऱ्या अििा/गैरसमि याबद्दल आघाडीिरील आरोग्य 

कमकचाऱ्याांचे (उदा. आशा, ए. एन. एम.) प्रवशक्षण झाले आहे का? 

  

१.२ 
सिक आघाडीिरील कामगाराांनी पीपीई (हात कसे िुिािेत आवण मास्क) 

प्रामुख्याने िापर आवण त्याचे महत्त्ि यािर प्रवशक्षण घेतले आहे का? 

  

१.३ 

आघाडीिरील कमकचाऱ्याांनी स्थावनक भाषेतील महत्िाचे मावहती िलक 

छापून अांगणिाडी,सरकारी कायाकलये ककांिा सामाईक िागाांमध्ये प्रदर्शकत 

केले आहेत का? सचूना पहा 

  

१.४ 

िनिागृती सावहत्यामध्ये रुग्णाांचे अलगीकरण, रुग्णाांशी सांपकक  ककांिा 

समुदायात खात्री झालेले रुग्ण याांच्याबद्दल कलांक आवण भेदभािाची 

भािना वनमाकण होऊ नये याबद्दल मावहती ददली आहे का? 

  

१.५ 
राजय / विल्हा कोविड-१९ हले्पलाइन क्रमाांक सिक मावहती िलकाांमध्ये 

ठळक अक्षरात नमूद केले आहेत का? 

  

१.६ 

आघाडीिरील कमकचाऱ्याांनी विशेषत: दगुकम भागातील समुदाय / 

कुटुांबाांपयंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सांिादाचे स्थावनक माध्यम 

(उदा. लाऊड स्पीकरसह दिट केलेले ऑटो)  ओळखले आवण िापरले 

आहे का? 

  

१.७ 

आघाडीिर असणारे कमकचारी अवत िोका असणारे रुग्ण आवण गभकिती 

मवहला याांच्या गािपातळीिर सांपकाकत आहेत का िेणकेरून या घटकाांना 

प्रा. आ.कें .च्या अनािश्यक भेटी टाळता येतील? सूचना पहा  

  

१. ८ 

आघाडीिर काम करणाऱ्या कमकचाऱ्याांकडेकोविड १९ शी सांबांि 

नसलेल्या वनयवमत आवण हांगामी साथ/इतर कृती कायकक्रमाचे वनयोिन 

तयार आहे का? 

  

 

 

 

 

 



Cite this document as: Covid-19-PHC Action Group. COVID-19 Preparedness Checklist for Rural Primary Health Care and Community Settings. 
2020 Apr 3:v1.1  

 

१.आरोग्य मावहती, पोहोच आवण सांिाद : रटपा 

१.३. स्थावनक भाषा िलक छापून घेऊन वितरण करणे आवण गािातील सामाईक िागा िसे की बस स्थानक, गाि 

चौक, अांगणिाडी आवण ग्रामपांचायत कायाकलय येथे प्रदर्शकत करा. या मिील मावहती : 

• सामान्य लक्षणे 

● काय करािे आवण काय करू नये 

● मास्क िापर 

● राष्ट्रीयआवण राजयस्तरीय हेल्पलाइन क्रमाांक 

● िैद्यकीय मदत किी घ्यािी (िोक्याचे घटक/िरदशकविल्याप्रमाणेअवत िोका असणारे रुग्ण) 

● वनयवमत तपासणी करता येणाऱ्या रुग्णाांच्या प्रा.आ.कें . भेटी टाळा. 

 

आददिासी भागात कायक करणाऱ्या प्रा.आ.कें .मध्ये आघाडीिरील कमकचाऱ्याांनी स्थावनक आददिासी नेत्यासोबत त्या 

भागात स्थावनक भाषेत गाणी आवण इतर योग्य साांस्कृवतक कायकक्रमाांमिून िनिागृती करािी, 

 

१.४ अलगीकरण वस्थती,रुग्णाशी सांपकक  आवण खात्री झालले्या रुग्णाांना कलांक आवण भदेभाि िागणकू : 

साथ रोग महामारीच्या काळात, सामाविक भेदभाि आवण कलांक यात खूप िाढ होते; रुग्णाांचे यापासूनही आपण 

रक्षण केले पावहिे. येथे सुद्धा, िैद्यकीय तज्ञ याांची भूवमका एकता आवण सिकसमािेशकता रटकिून ठेिण्यात 

महत्िाची ठरते. त्यामुळे तुमच्या बैठकी आवण सांिादामध्ये, खात्री करा की  सिाकना सन्मानाची िागणूक वमळत आहे 

आवण कुणीही व्यक्ती/समुदायाला कोणत्याही भेदभाि आवण कलांदकत भािनेला सामोरे िात नाही आहेत. आरोग्य 

कमकचाऱ्याांच्या गाि भेटी दरम्यान या विषयिार चचाक होणे आिश्यक आहे. 

 

१.७समािातील अवत िोका असणाऱ्या रुग्णाांची काळिीघणे:ेअवत िोका असणारे घटक म्हणिे गभकिती आवण 

प्रसूती झालेल्या मवहला, असांसगकिन्य रोग म्हणिे उच्च रक्तदाब, मिुमेह, हृदय विकार मानवसक आिार इ. आवण 

दीघककाळ क्षयरोग उपचार घेणारे रुग्ण,इ. या रुग्णाांना सिाकत िास्त िोका आहे िसे दक एका बािूला वनयवमत 

तपासणी आवण औषि पुरिठा यातील अडचणी आवण दसुऱ्या बािूला कोविड १९ या आिाराचा िोकाही. या 

रुग्णाांच्या औषि पुरिठ्यामध्ये खांड येऊ नये आवण इतर काही मोठा त्रास नसल्यास त्याांनी प्रा.आ.कें .स भेट देऊ नये 

याकरता आरोग्य कमकचाऱ्याांनी या रुग्णाांच्या सतत सांपकाकत राहणे आिश्यक आहे. 

 

अ.क्र मलू्याांकननमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

२. तपासणी आवण वशिारसकरण े

२.१ 

आपण आपल्या कें द्रािर सांपकक  पायाभूत सुवििा (इांटरनेट आवण िोनची 

उपलब्िता) आवण (उपकेंद्र ANM,ASHA,AWW) येथे सांपकक  

माध्यमाांचे मूल्याांकन केले आहेका? 
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२.२ 

आपण असे एक सामाईक व्यासपीठ ओळखले आहे का जयािर आपली 

सिक सुवििा आवण िील्ड स्टाि सांिाद आवण समन्ियासाठी उपलब्ि 

आहेत? ्हॉट्सअॅप / इतर कोणतेही प्लॅटिॉमक जयािर सिक कमकचारी 

दरूस्थ सांपकाकसाठी उपलब्ि आहेत का? 

  

२.३ 
त्याांना कोविड-१९च्या लक्षणाांची यादी आवण तपासणी वनकष याबद्दल 

स्पष्ट मागकदशकन केले आहे का? 

  

२.४ 

त्याांना ददलेल्या िनिागृती सावहत्यातील ‘मुख्य सांदेशाां’ ची जयािर 

लोकाांशी सांिाद सािताांना त्याांनी भर द्यायचा आहे याची तुम्ही 

काळिीपिूकक पडताळणी केली आहे?  हे MoHFW / राजय सरकारच्या 

मागकदशकनाांनुसार आहे का? 

  

२.५ 
“सांपकक  व्यक्ती” म्हणिे काय याबद्दल त्याांना सुस्पष्ट मागकदशकन केले गेले 

आहे का? 

  

२.६ 
सांपकक  व्यक्ती ओळखणे आवण त्याांच्यािर लक्ष ठेिणे याबद्दल त्याांना 

प्रवशक्षण देण्यात आले आहे का? 

  

२.७ 

कोविड-१९ चा असलेला एखादा सांशवयत रुग्ण त्याांना ककांिा इतर 

कुणाला सापडल्यास काय करािे याविषयी आघाडीिरील कामगाराांना 

स्पष्ट सूचना आहेत का? सचूना पहा. 

  

२.८ 

िर प्रयोगशाळा तपासणीमध्ये समुदायातील एखाद्या व्यक्तीला वह 

लागण झाली आहे हे वनष्पन्न झाले तर , तर तुम्ही वनयोिन केले आहे का 

आवण आघाडीिरील कमकचारी आवण तुमची िबाबदारी मावहत आहे 

का? सचूना पहा. 

  

 

 

 

 

 

२. तपासणी आवण वशिारस करण:े रटपा 

२.७. समािातील कोविड-१९ची अवत िोका असणारे/ सांशवयत घटक : 

- त्िरीत प्रा.आ.कें .िैद्यकीय अविकारी / डॉक्टर / आरोग्य कमकचारी याांना कळिा. 

- अवत िोका असणाऱ्याना मास्क प्रदान करा. 

- घरातील सिक सदस्याांना िैयवक्तक सांरक्षण, हाताांची स्िच्छता, घरगुती वनिंतुकरणाबद्दल तपशीलिार सूचना द्या. 

- विल्हा कायाकलयाच्या मागकदशकक सचूनाांनुसार प्रा.आ.कें . िैद्यकीय अविकारी रुग्ण तपासणी करेपयंत घरीच अलगीकरण 

करण्याची व्यिहायकता तपासा. 

- विथे विथे घरी अलगीकरण शक्य नाही अशा रठकाणी ग्रामपांचायत कोविड १९ मदत गटाने समुदाय आिाररत अलगीकरण 
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िागा ओळखाव्यात अथिा प्रा.आ.कें . िैद्यकीय अविकाऱ्याांच्या मदतीने विल्हा पातळीिरील अविकाऱ्याांशी सांपकक  करून अशा 

िागा ओळखण्यात त्याांची मदत घ्यािी. 

२.८. समदुायातील खात्री झालले ेरुग्ण : 

तपासणी करून खात्री झालेल्या रुग्णाची मावहती वमळताच, भारत सरकारच्या मागकदशकक तत्त्िानुसार "Micro-plan for Containing 

Local Transmission of COVID-19" शीघ्र कृती पथकाने या पररवस्थतीचे व्यिस्थापन करािे. या वनयोिनामध्ये सिक खात्री झालेले 

रुग्ण/सांशवयत रुग्ण आवण त्याांचे विलगीकरण याची खात्री करणे यात आरोग्य कमकचाऱ्याची िबाबदारी महत्िाची आहे. मागकदशकक 

पुवस्तकेनुसार िैद्यकीय अविकाऱ्याांनी त्याांच्या सुवििा के्षत्रातील खात्री झालेल्या रुग्णाांची मावहती ठेिणे आवण िररष्ठ अविकाऱ्याांसोबत 

याबाबत समन्िय ठेिणे आिश्यक आहे. 

अ.क्र मलू्याांकन नमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

३.  आरोग्य कामगार सरुक्षा 

३.१ 
आघाडीिरील कमकचाऱ्याांना समािात कोविड -१9 चा प्रसार रोखण्यात 

त्याांच्या भूवमकेविषयी आवण िबाबदाऱ्याबद्दल मावहती आहे काय? 

  

३.२ 
आघाडीिरील कमकचाऱ्याांना िैयवक्तक सांरक्षणात्मक उपकरणाांच्या 

िापराबद्दल प्रवशक्षण ददले गेले आहे का? सचूना पहा 

  

३.३. 

 

 

 
 

दिल्ड कमाकचारी, पाळत ठेिणे आवण अलगीकरण केलेल्या लोकाांना गृह 

भेटी दरम्यान िैयवक्तक सांरक्षण उपकरण आिश्यकतेबद्दल तुम्ही 

मुल्याांकन करून सूचना ददल्या आहेत का? 

 

 

 

 

३. आरोग्य कमकचारी सरुक्षा 

३.२ ियैवक्तक सांरक्षण उपकरण ेिापरण्याच ेतांत्र स्पष्ट करण्यासाठी मावहती िलक आवण व्हवडओ : 

िैयक्तीक  सांरक्षण उपकरणे कशी िापरािीत याबद्दल आघाडीिरील कमकचाऱ्याांना समिेल अशा सोप्या भाषेत हस्तवलवखते उपलब्ि आहेत. 

ही मावहती छापून ते स्ितःकडे ठेिू शकतात ककांिा मुख्य िागा िसे की अांगणिाडी, पांचायत कायाकलय इ. रठकाणी लािू शकतात. NHSRC 

ने आघाडीिरील कमकचाऱ्याांनी स्ि-सांरक्षण कसे करािे याबद्दल एक विडीओ तयार केला आहे, हा व्हडीओ खालील सांकेतस्थळािर उपलब्ि 

आहे: 

https://drive.google.com/file/d/17oCqHqPM4-b23YLW6tVQtUe_dRUh6VmP/view?usp=sharing.  

https://www.mohfw.gov.in/pdf/ModelMicroplanforcontainmentoflocaltransmissionofCOVID19.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ModelMicroplanforcontainmentoflocaltransmissionofCOVID19.pdf
https://drive.google.com/file/d/17oCqHqPM4-b23YLW6tVQtUe_dRUh6VmP/view?usp=sharing
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३.३.दिल्ड िर काम करणाऱ्याांसाठी िोक्याचे घटक : 

हे घटक तुमच्या भागातील आिार प्रसाराच्या तीव्रतेिर अिलांबून असतील. िर प्रसाराचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक 

झाला आवण दिल्ड िरील कामाचे प्रमाण िाढले तर िोका असणाऱ्या घटकाांचे िगीकरण करण्याची गरि िाढेल. 

इतर िेळी, दिल्ड िर काम करणाऱ्या आघाडीिरील कमकचाऱ्याांसाठी समूह प्रसार बाबत खालील सूचना पहाव्यात:  

कमी िोखीम सठेटांगला तीन पदरी मास्क, शारीररक अांतर आवण हात सवॅनटायझसक आिश्यक आहेत: 

● आशा/अांगणिाडी सेविकाांचे िील्डिकक  आवण समुदायािर पाळत ठेिणे. िोका असो िा नसो एकमेकाांपासून 

सिकिण एक मीटर(३ िूट) अांतर पाळा. दिल्ड िर पाळत ठेिण्याचे काम करत असताना सांशवयत व्यक्तींना 

िाटप करण्यासाठी तीन पदरी मास्क चा साठा ठेिा. 

● दिल्ड िर पाळत ठेिताना आढळलेले रुग्ण  

मध्यम िोखीम सठेटांग मध्य ेहातमोिे आवण N 95 मास्क (शक्य असले वतथ ेशारीररक अांतर ठेिण)े  : 

● पयकिेक्षक डॉक्टराांनी दिल्ड िर तपासणी करणे 

अ.क्र मूल्याांकननमुना शेरा/ कृती वस्थती 

४. समुदायआिाररतमावहतीवनयांत्रणउपाय 

४.१ 

आघाडीिरील कमकचाऱ्याांनी त्याांच्या के्षत्रामिील अशी स्थाने / के्षत्रे 

ओळखली आहेत का िेथे शारीररक अांतर ठेिण्यासाठी आिश्यक सांदेश 

देणे महत्िाचेआहे? सचूना पहा 

  

४.२ 

त्याांनी काही स्थावनक कायकक्रम जयात मोठी गदी होण्याची शक्यता आहे 

आवण स्थावनक लोक िे याविरोिात आहेत याांची मावहती घेतली आहे 

का(मुख्यतः िर तुमच्या प्रा.आ.कें . के्षत्रात मुख्य पाटकन/तीथकस्थळे 

असल्यास) ? 

  

४.३ 

आघाडीिरील कमकचाऱ्याांना समुदायातील लोकाांना शारीररक अांतर 

आवण सामान्य स्िच्छता पध्द्दतीबद्दल काय मावहती द्यािी याबद्दल 

मावहत आहे का? सचूना पहा 

  

४.४ 
मुख्य स्थळाांिर शारीररक अांतराचे महत्त्ि साांगण्यासाठी त्याांनी स्थावनक 

भाषेत िावहराती वितरीत आवण प्रदर्शकत केल्या आहेत का? सचूना पहा 

  

४.५ 

त्याांनी सांक्रमण वनयांत्रण आवण प्रवतबांिात्मक उपायाांना मदत 

करण्यासाठी अवस्तत्िात असलेले समुदाय िोत ओळखले आवण समन्िय 

सािला आहे का? 
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४. समदुायआिाररतसांसगकवनयांत्रणउपाय: रटपा  

 

४.१. शारीररक अांतर (जयाला किीकिी सामाविक अांतर असेही सांबोिले िाते) हा िांतूांचा समूह प्रसार रोखण्याचा मुख्य मागक आहे.  

सामाविक अांतर हे प्रामुख्याने औषिाांची गरि न भासता प्रवतबांि आवण वनयांत्रण उपाय आहे जयामुळे सांसगक झालेल्या झालेल्या रुग्णाचा 

सांपकक  टाळणे/कमी करणे करणे शक्य होते, िेणकेरून समूह प्रसाराचा िगे आवण आिाका वनयांत्रीत होतो. यामुळे, समूह प्रसार रोखणे, 

व्यािीग्रस्त रुग्ण दर आवण मृत्युदर रोखण्यास मदत होते. MoHFW मागकदशककतत्त्िाांमध्ये अविक तपशीलपहा : 

https://www.mohfw.gov.in/SocialDistancingAdvisorybyMOHFW.pdf 

 

 

४.३.प्रवतबांिासाठी सामान्यतः केली िाणारी स्िच्छता :सािे पाणी आवण घरगुती डीटिकट आवण सामान्यतः िापरले िाणारे 

वनिंतुकीकरण द्रव्य िापरून केली िाणारी स्िच्छता ही प्रवतबांिासाठी परेुशी आहे  

 

 

 

४.४.शारीररक अांतराचे महत्त्ि साांगण्यासाठी िागरूकता दशकिणारे पोस्टर उदाहरण : 

https://www.mohfw.gov.in/SocialDistancingAdvisorybyMOHFW.pdf
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अ.क्र मलू्याांकननमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

५. सांशवयत, रुग्णाशी सांपककआवणसमुदायआिाररत अलगीकरण  

५.१ 
आघाडीिरील कमकचाऱ्याांना सांशवयत, रुग्ण सांपकाकतील व्यक्ती आवण घरी 

अलगीकरण करण्याचे वनकष मावहत आहेत का? 

  

५.२ 
घरातील सदस्याांना घरगुती काळिी, वनिंतुकीकरण आवण स्िच्छता 

याचे मागकदशकन कसे करािे याबद्दल मावहत आहे का? सचूना पहा. 

  

५.३ 
सांभाव्य रुग्ण ओळख होण्याआिी तुम्ही घरीच अलगीकरण करण्याच्या 

पद्धती समिून घेतल्या आहेत का? 

  

५.४ 
लॉकडाउन / अलग ठेिण्याच्या दरम्यान आपल्या प्रा.आ.के.के्षत्रात 

स्थलाांतररत प्रिासी/इतर समुदायाांना आपण ओळखले आहे का? 

  

५.५ 
तुमच्या आघाडीिरील कमकचाऱ्याांकडे समुदाय आिाररत अलगीकरण कस े

करािे याचे वनयोिन आहे का? 

  

५.६ 

पांचायत / ्ही एच एस एन सी सदस्याांशी समन्िय सािून मोठ्या 

गटाांकररता समुदाय-आिाररत अलगीकरण उपायाांसाठी िापरली िात 

येतील अशी सांभाव्य रठकाणे / िागा त्याांनी ओळखले  आहेत का? 
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५. सांशवयत, सांपकक  आवण समुदाय-आिाररत अलगीकरण : रटपा 

५.२सांशवयत/कोविड १९ ची खात्री झालेल्या रुग्णाांची काळिी घणेाऱ्या सदस्याांसाठी आिार देणारे पोस्टर-
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अ.क्र मलू्याांकन नमनुा शेरा/ कृती वस्थती 

६. देखरेख आवण अहिाल 

६.१ 
आघाडीच्या कमकचाऱ्याना समुदाय पाळत ठेिण्याचे प्रवशक्षण ददले गेले 

आहे का? 

  

६.२ 
घरी अलगीकरण केलेल्या सांशवयताांच्या लक्षणाांचे ते वनयवमत वनरीक्षण 

करत आहेत का? 

  

६.३ 

आघाडीिरील कमकचारी वनयवमत राष्ट्रीय कायकक्रम आवण हांगामी रोगाांचे 

परीक्षण करत आहेत का? नसल्यास, त्याांना कोणत्या अवतररक्त मदतीची 

आिश्यकता आहे का? 

  

 

6. देखरेखआवणअहिाल: रटपा  

Links to resources for monitoring and reporting  
● MoHFW: COVID-19 book of five: Response and containment measures for  

ASHA, ANM, AWW  
● NHSRC: Role of frontline workers in prevention and management ofCoronaVirus 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mohfw.gov.in/pdf/3Pocketbookof5_Covid19_27March.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/3Pocketbookof5_Covid19_27March.pdf
http://nhsrcindia.org/sites/default/files/Brochure%20for%20FLWs%20in%20Prevention%20and%20Management%20of%20COVID-19-English.pdf
http://nhsrcindia.org/sites/default/files/Brochure%20for%20FLWs%20in%20Prevention%20and%20Management%20of%20COVID-19-English.pdf
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