
  (�दनांक 5 जानेवारी 2022)

सौ�/ल�णे नसले�ा 
को�वड-19 �वषयी�ा

 गृह �वलगीकरणासाठी 
सुधा�रत मागर्दशर्क त�े



पा�र्भूमी
गे�ा दोन वषा�त, जाग�तक �रावर तसेच भारतात असे �दसून आले आहे क�, 
को�वड-19 ची बहुतेक प्रकरणे एकतर ल�णे नसलेली �क� वा अ�तशय सौ� ल�णे 
असलेली आहेत, अशी प्रकरणे सहसा कमीतकमी ह��ेपाने बर ेहोतात आ�ण �ानुसार 
यो� वै�क�य मागर्दशर्न आ�ण देखरखेीखाली घरी बर ेकेले जाऊ शकतात.

आरो� आ�ण कुटंुब क�ाण मंत्रालयाने वेळोवेळी गृह �वलगीकरणासाठी मागर्दशर्क 
त�े जारी आ�ण अ�त�नत केली आहेत, �नवडीचे �नकष, �ावयाची काळजी �� 
कर�ासाठी, रू�ांनी व �ां�ा कुटंु�बयांनी �ावया�ा खबरदारी�वषयी, ल�णे 
आढ�ास देखरखेीची गरज आ�ण आरो� सु�वधांना �ाबाबत ��रत मा�हती देणे.

स�ाची मागर्दशर्क त�े को�वड-19 या रू�ांना लागू आहेत. �ांचे वै�क�यदृ�ा 
मू�ांकन केले गेले आहे आ�ण को�वड-19 ची सौ�/ल�णे नसले�ा रु�ांसाठी 
आहेत 



को�वड-19 ची  ल�णे नसलेली / 
सौ� ल�णे असलेली प्रकरणे 

ल�णे नसलेली प्रकरणे ही प्रयोगशाळेतील अहवालानुसार �नदान झालेली अशी रू� 
आहेत �ांना कोणतीही ल�णे �दसत नाहीत आ�ण खोलीतील हवेत ऑ��जनचे 
प्रमाण  93% पे�ा जा� आहे.

वै�क�यदृ�ा �नदान सौ� प्रकरणे �णजे अ�र र�ेीरटेरी टॅ्र�ची ल�णे आहेत 
�ांना ताप येतो �क� वा नसतो, �ासो�वासाचा त्रास होत नाही आ�ण खोली�ा हवेत 
ऑ��जनचे प्रमाण  93% पे�ा जा� असते.



गृह �वलगीकरणासाठी पात्र रु� :

रु� वै�क�यदृ�ा सौ� / ल�णे नसलेला �णून मे�डकल ऑ�फसर�ार े
�नदान  केले पा�हजे. 
�ज�ा/उप-�ज�ा �रावर �नयु� �नयंत्रण क� संपकर्  क्रमांक कुटंुबाला प्रदान 
केला जाईल. जेणेकरून कुटंुबाला चाचणी, ���नकल �व�ापन-संबं�धत 
मागर्दशर्न, आव�क अस�ास हॉ��टल�ा बेडची �नयु�� कर�ासाठी यो� 
मागर्दशर्न �मळेल.

अशा प्रकरणांम�े रु�ाला �त: ला वेगळे ठेव�ासाठी आ�ण कुटंुबातील 
संपका�ना वेगळे ठेव�ासाठी �ां�ा �नवास�ानी आव�क सु�वधा असणे 
आव�क आहे.

एक काळजीवाहक (आदशर् ��� �ाने �ाचे COVID-19 लसीकरण 
वेळापत्रक पूणर् केले आहे) यां�ासाठी 24 x 7 आधारावर काळजी घेणारा असावा.
दर�ान गृह  �वलगीकरणा�ा संपूणर् कालावधीत  काळजी घेणारी ��� आ�ण 
वै�क�य अ�धकारी यां�ात संवाद असणे आव�क आहे.

60 वषा�पे�ा जा� वयाचे वयोवृ� रु� आ�ण काही आजार जसे उ� र�दाब, 
मधुमेह, हृदय�वकार, दीघर्कालीन फु�ुस/यकृत/मूत्र�प�डाचा आजार, 
सेरबे्रो-��ुलर रोग या रु�ांना मात्र घरीच �वलगीकरण कर�ाची परवानगी 
उपचार करणा�ा वै�क�य त�ा�ार ेयो� मू�ांकनानंतर �दली जाईल.

रोगप्र�तकारक श�� कमी असणार ेरु� (एचआय�ी, प्र�ारोपण, कॅ�र थेरपी 
इ.) यांना गृह �वलगीकरणाची गृह �वलगीकरणासाठी �शफारस केली जाणार 
नाही आ�ण �दली जाणारी परवानगी फ� यो� मू�ांकनानंतर उपचार करत 
असणा�ा मे�डकल ऑ�फसर �ार ेगृह �वलगीकरणासाठी असेल.

रु�ाला गृह �वलगीकरणाची परवानगी असताना, इतर संपका�सह कुटंुबातील 
इतर सवर् सद�ांनी येथे उपल� होम �ारटंाइन मागर्दशर्क त�ांचे पालन 
करावे: 
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf



रु�ासाठी सूचना  

रु�ाने �त:ला इतर कुटंुबांतील सद�ांपासून वेगळे केले पा�हजे, 
�नवडले�ा खोलीत राहणे आ�ण घरातील इतर लोकांपासून दरू राहणे, 
�वशेषत: वृ� आ�ण उ� र�दाब, हृदय व र�वा�ह�ासंबंधी रोग, मूत्र�प�डाचे 
आजार इ. आजार असले�ा ���पासून लांब राहावे.

रु�ाला हवेशीर खोलीत राहावे क्रॉस ���टलेशन असले�ा आ�ण ताजी हवा  
ये�ासाठी �खड�ा उघ�ा ठेव�ा पा�हजेत.

रु�ाने नेहमी �ट्रपल लेयर मे�डकल मा� वापरावा. तो वापर�ानंतर 8 
तासांनी �क� वा �ापूव� खराब, ओला झाला तर मा� टाकून �ावा. काळजी 
घेणारी ��� खोलीत प्रवेश करत अस�ास, काळजी घेणारा व रु� 
दोघांनीही श�तो N-95 मा� वापरावा.

वापरले�ा मा�चे तुकडे करून कागदी �पशवीत �कमान ७२ तास 
ठेव�ानंतर ते टाकून �ावे.

रु�ाने �वश्रांती बरोबर पुरसेे हायडे्रशन राख�ासाठी भरपूर पाणी �क� वा द्रव 
पदाथर् �ावे. 

नेहमी �सन �श�ाचारांचे पालन करावे.



कमीतकमी 40 सेकंद पाणी आ�ण साबणाने वारवंार हात धुवावेत �क� वा 
अ�ोहोल-आधा�रत सॅ�नटायझरने �� करावेत.

रु�ाने वापरातील वैय��क व�ू जसे �क भांडी, कपडे घरातील इतर 
लोकांसोबत देवाणघेवाण टाळावी. 

वारवंार �शर् केले�ा खोलीतील पृ�भाग (टेबलटॉप, डोअर नॉब, हँडल, इ.)  
साबण/�डटज�ट आ�ण पा�ाने �� करणे आव�क आहे.  ��ता एकतर 
रु� �क� वा काळजीवाहू ���ने आव�क खबरदारीचे पालन करूनच  जसे 
�क मा� आ�ण �ो�ज यांचा वापर करावा.

रु�ासाठी प� ऑ��मीटरसह र� ऑ��जन प्रमाण न�द  �-�नरी�ण 
कर�ाचा स�ा �दला जातो.

रु�ाने �ा�ा/�त�ा त�ेतीचे �-�नरी�ण करावे , दैनं�दन तापमानाचे 
�नरी�ण करावे आ�ण ल�णांम�े कोणतेही �बघाड ल�ात आ�ास �रीत 
अहवाल �ावा. रु�ाची ��ती उपचार करणा�ा मे�डकल ऑ�फसर सोबत 
तसेच, शोधपथके/�नयंत्रण क� यांना �दली जाईल.



तारीख आ�ण वेळ तापमान हृदय गती 
(प� ऑ��मीटरवरून)

SpO2 % 
(प� ऑ��मीटरवरून)*

कसे वाटते 
(चांगले/समान/त्रासदायक)

�ास घेणे 
(चांगले/समान/त्रासदायक)**

रु�ांचा �-आरो� �नरी�ण त�ा 

* प� ऑ��मीटरने र� ऑ��जन प्रमाण �-�नरी�ण कर�ासाठी, प� 
ऑ��मीटरम�े अंग�ा�ा बाजूचे बोट (हात �� के�ानंतर आ�ण नेलपॉ�लश काढून 
टाक�ानंतर) ठेवा. काही सेकंदांनंतर तपासा 

** रु� बसले�ा ��तीत �ासो�वासा�ा गतीचे �-�नरी�ण करू शकतो, सामा�पणे 
�ास घेऊ शकतो आ�ण 1 पूणर् �म�नटात घेतले�ा �ासांची सं�ा मोजू शकतो.



काळजी घेणा�ांसाठी सूचना 

मा� 

काळजीवाहकाने �ट्रपल लेयर मे�डकल मा� घालावा. आजारी ���सोबत एकाच 
खोलीत असताना N95 मा�चा वापर केला जाऊ शकतो.

मा��ा पुढील भागाला हात लावू नये �क� वा हाताळू नये.

जर मा� ओला झाला �क� वा स्रावाने खराब झाला तर तो ताबडतोब बदलला पा�हजे.

वापरले�ा मा�चे तुकडे करून कागदी �पशवीत �कमान ७२ तास ठेव�ानंतर 
मा�ची �व�ेवाट लावावी.

मा�ची �व�ेवाट लाव�ानंतर हाताची ��ता करा. 

�ाने/�तने �तःचा चेहरा, नाक �क� वा त�डाला �शर् करणे टाळावे.



हाताची ��ता  

आजारी ��� �क� वा �ा�ा जवळ�ा वातावरणाशी संपकर्  आ�ांनतर हाताची ��ता  
करणे आव�क आहे.

�कमान 40 सेकंद हात धु�ासाठी साबण आ�ण पा�ाचा वापर करा. हात मळलेले नस�ास 
अ�ोहोल-आधा�रत हँड रब वापरले जाऊ शकते.

साबण आ�ण पाणी वापर�ानंतर, हात कोरडे कर�ासाठी �ड�ोजेबल पेपर टॉवेल वापरणे 
चांगले आहेे. उपल� नस�ास, कापडी टॉवेल वापरा आ�ण ते ओले झा�ावर बदला.

�ो�ज काढ�ापूव� आ�ण नंतर हात �� करा.



o 

o  

o  

o 

रु�/रु�ा�ा 
वातावरणाशी संपकर्  

रु�ा�ा शरीरातील द्रव (�सन, लाळेसह त�डावाटे स्राव) यां�ाशी थेट संपकर्  टाळा. 
रु�ाला हाताळताना �ड�ोजेबल �ो�ज वापरा.

�ा�ा जवळ�ा वातावरणात संभा� द�ूषत व�ूं�ा संपकार्त येणे टाळा (उदा. 
एकमेकांची खा�ाची भांडी, �प�ाची भांडी, पेये, वापरलेले टॉवेल �क� वा अंथरून 
पांघरुणा�ा व�ू आपसात वापर करणे टाळा)

रु�ाला �ा�ा खोलीत जेवण �दले पा�हजे. रु�ाने वापरलेली भांडी साबण/�डटज�ट 
आ�ण पा�ाने �� करावीत या वेळी �ो�ज चा वापर करावा. यो� साफसफाई 
के�ानंतर भांडी पु�ा वापरली जाऊ शकतात.

�ो�ज काढ�ानंतर �क� वा वापरले�ा व�ू हाताळ�ानंतर हात �� करा. 
रु�ाने वापरलेले पृ�भाग, कपडे �क� वा अंथरून पांघरुणा�ा व�ू साफ करताना 
�क� वा हाताळताना �ट्रपल लेयर मे�डकल मा� आ�ण �ड�ोजेबल �ो�ज वापरा.

�ो�ज काढ�ापूव� आ�ण नंतर हाताची ��ता करा.



COVID - 19
WASTE

बायोमे�डकल कच�ाची �व�ेवाट

�ड�ोजेबल व�ू, वापरलेले खा�पदाथर्, फळांची साल, वापरले�ा पा�ा�ा बाट�ा, 
उरलेले अ�, �ड�ोजेबल फूड �ेट्स यांसार�ा सामा� कच�ाची प्रभावी आ�ण 
सुर��त �व�ेवाट लावणे आव�क आहे.

कचरा वेचकांना सुपूदर् कर�ासाठी ते सुर��तपणे बांधले�ा �पशवीम�े गोळा करा.

वापरलेले मा�, �ो�ज आ�ण �टशू �क� वा �ॅब को�वड-19 रू�ां�ा र�/बॉडी 
युआयडीसह द�ूषत आहेत अ�ा व�ू, वापरले�ा समावेशासह �स�र�ज, औषधे इ�ाद�चा 
जैववै�क�य कचरा समज�ात यावा आ�ण �ानुसार �पव�ा �पशवीत गोळा करून 
�ाची �व�ेवाट लावावी आ�ण �तंत्रपणे कचरा संकलकांकडे सुपूदर् करावी जेणेकरून 
घराघरात आ�ण समाजात संसगार्चा आणखी प्रसार होणार नाही.

वैक��क�र�ा, यो� खोल पुर�ाचे ख�े जे उंदीर �क� वा कु�ांपय�त पोहोचणे जमणार 
नाही असे पुरसेे खोल आहेत अ�ांचा वापर �ांची �व�ेवाट लाव�ासाठी केला जाऊ 
शकतो.

o 

o 

o 

o 



1

2

3

4

5

6

7

8

गृह �वलगीकरणाम�े सौ�/ल�ण 
नसले�ा रु�ांसाठी उपचार.

रु�ांनी उपचार करणा�ा वै�क�य अ�धका�ाशी संवाद साधला पा�हजे आ�ण काही 
�बघड�ास ��रत कळवले पा�हजे.

उपचार करणा�ा मे�डकल ऑ�फसरचा स�ा घेत�ानंतर रु�ाने इतर 
सह-�वकार/आजारांसाठीची औषधे चालू ठेवली पा�हजेत.

उपल� असले�ा ई-संजीवनी टे�ल-क��ेशन �ॅटफॉमर्सह �ज�ा/रा� 
प्रशासनाने उपल� करून �दले�ा टे�ल-क��ेशन �ॅटफॉमर्चा रु� वापर करू 
शकतो. https://esanjeevaniopd.in/

रु�ांनी ताप, वाहणार ेनाक आ�ण खोक�ासाठी ल�णा�क �व�ापनाचे पालन 
करावे.

रु� �दवसातून तीनदा कोमट पा�ाचे गागर्ल करू शकतात �क� वा �ीम इनहेलेशन 
घेऊ शकतात.

टॅ�ेट�ा जा�ीत जा� डोसने ताप आटो�ात आला नाही जसे �क पॅरा�सटामॉल 
650 �मग्रॅ �दवसातून चार वेळा तर उपचार करणा�ा डॉ�रांचा स�ा �ा.

तुम�ा उपचार करणा�ा मे�डकल ऑ�फसर�ा स�ा�शवाय �-औषध, र� 
तपासणी �क� वा छातीचा ए�-र े�क� वा छातीचे सीटी �ॅन यांसार�ा र�ेडओलॉ�जकल 
इमे�ज�गसाठी घाई करू नका.

गैर-प्रामा�णक आ�ण गैर-पुरावा-आधा�रत उपचार प्रोटोकॉलचा उ�ेख करणारी 
मा�हती सोशल मी�डया�ार ेप्रसा�रत केली जाते, �ामुळे रु�ांना नुकसान होऊ शकते.
चुक�ची मा�हतीमुळे घबराट �नमार्ण होते. तसेच आव�क नसले�ा चाच�ा आ�ण 
उपचार टाळले पा�हजेत. आरो� आ�ण कुटंुब क�ाण मंत्रालया�ा वेबसाइटवर 
उपल� केले�ा ल�णे नसले�ा/सौ� रू�ांसाठी ���नकल मॅनेजम�ट 
प्रोटोकॉल. (https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/techdoc/COVID_Man-
agement _Algorithm_23092021.pdf) प्रकरणा�ा �व�ापनास मदत 
कर�ासाठी वै�क�य अ�धकारी यांना उपचारादर�ान मदत �णून केले जाऊ शकते.
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��रॉइड्स सौ� रोगाम�े सू�चत केले जात नाहीत आ�ण �यं-प्रशा�सत आ�ण  
��रॉइड्सचा अ�तवापर आ�ण अयो� वापरामुळे प्रकृतीम�े अ�त�र� गुंतागुंत 
होऊ शकते.

प्र�ेक रु�ा�ा उपचारांवर संबं�धत रु�ा�ा �व�श� ��तीनुसार 
वैय��क�र�ा �नरी�ण करणे आव�क आहे आ�ण सामा�पणे सवा�साठी 
एकसमान �प्र��प्शनची वाटणी टाळली पा�हजे.

ऑ��जनचे संपृ�ता कमी झा�ास �क� वा �ास घे�ास त्रास झा�ास, �ा 
���ला हॉ��टलम�े दाखल कर�ाची आव�कता �नमार्ण होऊ शकते 
आ�ण अशावेळेस �ांनी �ां�ा उपचार करणा�ा मे�डकल ऑ�फसर/�नरी�ण 
टीम/कंट्रोल रूमचा ��रत स�ा �ावा.



वै�क�य मदत कधी �ावी 

i.  �नराकरण न झालेला उ� दजार्चा ताप (3 �दवसांपे�ा जा� काळ 100° फॅ पे�ा जा�).

ii. �ास घे�ास त्रास होतो.

iii. ऑ��जन संपृ�तेम�े (खोलीतील हवेवर 1 तासा�ा आत �कमान 3 री�ड�ग,
SpO2 ≤ 93%) �क� वा �सन दर > 24/�म�नट.

iv. छातीत सतत वेदना / दाब

v. मान�सक ग�धळ �क� वा जागृत कर�ास असमथर्ता

vi. तीव्र थकवा आ�ण माय��या (Myalgia)

रु� /काळजी वाहक यांनी आप�ा आरो�ावर �नय�मत ल� ठेवत राहावे. 
गंभीर ल�णे �क� वा ल�णे �दस�ास ��रत वै�क�य मदत घेणे आव�क आहे. 
खालील बाब�चा यात समावेश असू शकतो,



रा�/�ज�ा आरो�  �वभागाची भू�मका

तळागाळातील  �रावर पाळत ठेवणा�ा पथकां�ा जबाबदा�ा.

i.

ii.

iii.  

iv.

v.

   all eligible members.

रा� आरो� प्रा�धकरणा�ा सवा�गीण देखरखेीखाली संबं�धत �ज�ा प्रशासन 
रु�ावर गृह �वलगीकरणाम�े देखरखे ठेव�ासाठी जबाबदार असेल.

आरो� कमर्चा�ाने श�तो दररोज रु�ाशी वैय��क�र�ा �क� वा 
दरू�नी/मोबाईलवर संपकर्  साधावा आ�ण तापमान, नाडी, ऑ��जन 
संपृ�ता, एकूणच रु�चे �ा� आ�ण प्रकृती संबं�धत �च�े/ल�णे खराब 
होणे या �वषयीचा तपशील जाणून �ावा.

रु�ा�ा आ�ण गृह �वलगीकरणासाठी आव�क सु�वधां�ा प्रार�ंभक 
मू�ांकनासाठी पाळत ठेवणारी पथके (ANM, ��ता �नरी�क, MPHW 
इ.) जबाबदार असतील.

पाळत ठेवणारी टीम  रा� सरकार�ा धोरणानुसार रु� / काळजीवाहू 
यांना  होम आयसोलेशन �कट देऊ शकते या �कटम�े मा�, हँड 
सॅ�नटायझर, पॅरा�सटामॉल �ाचबरोबर रु� आ�ण कुटंुबीयांना �श��त 
कर�ासाठी तपशीलवार पत्रक �ा�नक भाषेत यांचा समावेश असेल.

�च�े/ल�णे �बघड�ाची न�द  व ऑ��जन संपृ�तेम�े आणखी घट 
झा�ास ल� ठेवणारी टीम रु�ा�ा प्रकृतीचे पु�ा मू�ांकन करले 
आ�ण रु�ाला हलव�ासाठी �नयंत्रण क�ाला कळव�ात येईल.

रु�ाचे रोगा�वषयीचे �ान, �ाची ल�णे, चेतावणी �च�े, को�वड यो� वतर्न 
आ�ण सवर् पात्र सद�ांसाठी लसीकरणाची गरज या बाबत ल� ठेवणार े
पथक तपासणी करतील.



�ज�ा/उप�ज�ा �नयंत्रण क�ा�ा जबाबदा�ा

�ज�ा प्रशासनाची भू�मका

000000000000000000000000000

�ज�ा आ�ण उप�ज�ा �नयंत्रण क� कायार्��त केले जातील आ�ण �ांचे दरू�नी 
क्रमांक सावर्ज�नकपणे प्र�स� केले जावेत जेणेकरुन होम आयसोलेशनम�े 
असले�ा लोकांना घरातून रु�वा�हके�ार े सम�प�त रु�ालयात अखं�डतपणे 
रु�ां�ा ह�ांतरणासाठी �नयंत्रण क�ाशी संपकर्  साधता येईल.
हे �नयंत्रण क�  होम आयसोलेशन अंतगर्त  रु�ां�ा ��तीचे �नरी�ण 
कर�ासाठी आउटबाउंड कॉल देखील करतील.

�ज�ा प्रशासनाने होम आयसोलेशन अंतगर्त असले�ा सवर् प्रकरणांचे दैनं�दन 
�नरी�ण करावे.



होम आयसोलेशन कधी बंद करावे.

होम आयसोलेशन अंतगर्त असले�ा रु�ाला चाचणी पॉ�झ�ट� आ�ापासून �कमान 7 �दवस 
उलटून गे�ानंतर आ�ण सलग 3 �दवस ताप नस�ानंतर �ांना सवर् सामा� प�र��तीत राहता 
येईल आ�ण �ांनी मा� घालणे सुरू ठेवावे. होम आयसोलेशन कालावधी संप�ानंतर पु�ा 
चाचणी कर�ाची आव�कता नाही.

संक्र�मत ����ा ल�णे नसले�ा संपका�ना को�वड चाचणी घे�ाची आ�ण होम �ारटंाईनम�े 
आरो�ाची देखरखे कर�ाची गरज नाही.


