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माझ्या सहकाऱयानां ो ,
कोव्हीड आजाराच्या पार्श्वभमू ीवर ववद्यापीठ तसेच शैक्षविक सस्ां था मध्ये काम करत असताना कशा
प्रकारची काळजी घेतली पावहजे यावर भारतीय वैद्यक सांशोधन पररषदेचे (Indian Council of Medical
Research ICMR) सांसर्वजन्य आजारचे तज्ञ पद्मश्री डॉ.रमि र्ांर्ाखेडकर याांनी आज देशभरातल्या
वनवडक कुलर्ुरांशी वेब सांवाद साधला. आपल्या ववद्यापीठाच्या मा.कुलर्ुर आदरिीय डॉ.मृिावलनी
फडिवीस या देखील या वेब सवां ादात सहभार्ी झाल्या होत्या. या वेबसवां ादात डॉ.रमि र्र्ां ाखेडकर यानां ी
कोरोना आजारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ज्या काही उपयुक्त सूचना वदलेल्या आहेत त्या
आपिा सवाांच्या मावहतीसाठी खाली उद्धृत के लेल्या आहेत.
कामाच्या वठकािी काम करताना खालील प्रमािे आपल्या सुरवक्षततेची काळजी घ्या.
1. ऑवफस मध्ये मास्क वापरा. एकच मास्क वारांवार वापर नये. सवजवकल मास्क वापरात असाल
तर तो एकदाच वापरण्यासाठी असतो व तो वापरन तो व्यववस्थत ररत्या जैव वै द्यकीय कचऱयात
टाकिे आवश्यक असते . त्या ऐवजी साधे सतु ी कापडी मास्क जास्त प्रमाित ववकत घ्यावेत व
वदवसातनू दोन ते तीन वेळा बदलावेत. वापरलेला मास्क साबि पावडर अथवा सोवडयम
हायपोक्लोराईटच्या द्राविात वनजांतुक करण्यासाठी टाकावा.
2. मास्क सोबत फे स वशल्ड देखील वापरिे उत्तम.
3. कोिाशीही ववनाकारि बोलू नका.बोलत असताना मास्क काढून बोलू नका. सांभाषिाचा
कालवधी तीन वमवनटाहून कमी असावा. जास्त वेळ बोलिे आवश्यक असल्यास मोबाईल वर
बोला.

4. प्रत्येक वकरकोळ कामासाठी लेखी पत्र व्यवहार कर नका. ई मेल व व्हाट्सएपच्या माध्यमातनू
व्यवहार करा

5. ऑवफस मध्ये बसताना दोन व्यक्तींच्या मध्ये वकमान ६ फुट अांतर असिे आवश्यक
आहे. हे काटेकोर पिे पाळिे र्रजेचे आहे.
6. वजथे व्हेवन्टलेशन नाही अशा जार्ी बसण्यापेक्षा आपि मोठे हॉल जसे वक ग्रांथालय वकांवा
सांकुलातील वर्व खोल्या तात्पुरत्या स्वरपात वापरात आिू शकतो,त्या दृष्टीने वनयोजन करा.
7. ऑवफस मध्ये असो व घरात, जास्तीजास्त वे ळा हात धुिे आवश्यक आहे. हात धुण्यासाठी
साबि पािी वापरिे सवावत चार्ां ले. हात धतु ाना वकमान १ वमवनटे हात धवु ावा. सॅवनटायझरचा
वापर ज्या वठकािी हात धि
ु े शक्य नाही अशा वठकािी करावा. त्यासाठी स्वतः जवळ
सॅवनटायझर ची बाटली बाळर्ा.
8. ज्याांना र्ांभीर आजार आहेत,ज्याांचे कोिी कुटुांबीय बावधत आहेत अशाांनी ऑवफसला कळवून व
वररष्ाांची अनुमती घेऊन वकव फ्रॉम होम करावे.
9. अवधकाऱयाांनी आपल्या के वबन मध्ये कोिासही बसवून घे ऊ नका. कवनष्ास सूचना द्यायच्या
असल्यास मोबाईल वर अथवा ई मेल द्वारे द्याव्यात. अत्यावश्यक असल्यावशवाय लेखी
वटपण्या व पत्रे याांचा आग्रह धर नये.
10. एकत्र डब्बा खाऊ नका.पान तांबाखू र्ुटखा वसर्ारेट पासून दूर राहा.आपला सहकारी तांबाखू पान
र्ुटखा खात असेल तर त्याला परावृत्त करा.
सर्वांनी शवसनवांनी र्ेळोर्ेळी दिलेल्यव सूचनव पवळव र् कोरोनवपवसून स्र्तःचव आदि स्र्तःच्यव कुटुांबवचव बचवर् करव.
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