महािाष्ट्रािील शहिी स्थातनक संस्थांसाठी

कोविड-१९ च्या अनष
ु ंगाने

प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी

दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

१. परिचय

प्रशशक्षिाचा उद्दे श
प्रशशक्षिाच्या माध्यमािून प्रशशक्षिाथींना खालील बाबी अिगि करून दे िे:
• कोविड -१९ बाबत उपलब्ध अद्ययाित ज्ञान ि आव्हानासंदर्ाात व्यािहारिक ननिाकिण दे णे
• पयााििणीय स्िच्छता, स्िच्छता (Hygiene), कचिा व्यिस्थापन आणण सािाजननक आिोग्य या संदर्ाातील जोखीम आणण
समुदायातील आव्हाने / गुंतागुंत लक्षात आणून दे णे
• कचिा व्यिस्थापन आणण ननजंतुकीकिण प्रक्रियेबाबत खबिदािी आणण प्रनतबंधात्मक उपायांविषयी जागरूकता ननमााण
किणे
• झोपडपट्टट्टया, दाट लोकिस्तीचे क्षेत्र आणण कंटे नमें ट झोनमधील पयााििणीय स्िच्छता आणण कचिा व्यिस्थापनात
गंत
ु लेल्या फ्रंट लाइन कामगाि आणण सेिा प्रदात्यांची आव्हाने समजन
ू घेणे
• ननयामक, नैनतक आणण अननिाया अहिाल ि आिश्यकता समजन
ू घेणे
• फ्रंट लाइन कामगाि आणण सेिा प्रदात्यांसाठी िैयक्ततक संिक्षक उपकिणे समजन
ू घेणे
• उपलब्ध असलेल्या चांगल्या पद्धती, तंत्रज्ञानाविषयी तसेच “DO’s and DON’Ts” (काय किािे आणण करू नये) याबाबत
जागरूकता ननमााण किणे

प्रशशक्षि रूपिे षा
स्रण क्र.

स्रण विषय

१

परिचय

२

कोविड-१९ बद्दल सािाजननक आिोग्यासाठी शास्त्रीय माहहती

३

िॉश (WASH) – खबिदािी आणण प्रनतबंधात्मक उपाय

४

िॉश (WASH) – चांगली उदाहिणे

५

जैविक कचिा व्यिस्थापन

६

कोविड -१९ संदर्ाातील अननिाया ननयम, जीआि आणण मागादशाक तत्त्िे
तसेच कायाालयीन अधधकृत संदर्ा / िेबसाइट

७

प्रशशक्षणाच्या पुढील अंमलबजािणीसाठी / टप्पप्पयासाठी कृती योजना

८

प्रशशक्षणानंतिचे मल्
ू यांकन

९

प्रश्नोत्तिे आणण चचाा

कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

२. कोविड-१९ बद्दल सािाजतनक आिोग्यासाठी शास््रणीय मातहिी

२.१. जागतिक परिस्स्थिी

कोविड-१९ काय आहे ?
कोविड-१९ हा २०१९ मध्ये सापडलेल्या कोिोना विषािम
ू ळ
ु े होिािा आजाि आहे .
• तो सासा-कोवि-२ (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)

नािाच्या कोिोना व्हायिसमळ
ु े होतो
• सामान्यतः या िोगाची लक्षणे फ्लू सदृश आढळतात
• हा अत्यंत संिामक िोग आहे

कोविड-१९ ची सामान्य लक्षणे कोणती?

खोकला, ताप ि
श्िासोच््िास किताना त्रास
होणे ही कोविड-१९ ची
लक्षणे आहे त.
Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

जागतिक स्स्थिी
सिाप्रथम चीनच्या िुहान प्रांिाि, मोठ्या प्रमािाि नोंदविलेला कोविड -१९, जगभिाि िेगाने पसिला आहे
• १५ मे २०२० पयान्त जगात ४३,४७,९३५ लोकांना याची लागण झाली असून २,९७,२४१ लोकांचा मत्ृ यू
झालेला आहे 1
• र्ाितात ८५,९४० लोकांना लागण झाली असून २७५२ लोकांचे मत्ृ यू १६ मे २०२० पयान्त नोंदिले गेले
आहे त2

• महािाष्ट्रात २९,१०० लोकांना लागण झाली असन
ू १,०६८ लोकांचा मत्ृ यू झाला आहे 2
• मंब
ु ई महानगिपाशलकेच्या क्षेत्रात १६,७३८ लोकांना लागण झाली असन
ू ६२१ लोकांचा मत्ृ यू १४ मे २०२०
पयान्त नोंदिला गेला आहे 3
1: Source: WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
2: Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/#
3: Source: PHD, GoM: https://arogya.maharashtra.gov.in/1175/Novel--Corona-Virus

२.२. िोगाबद्दल शास््रणीय मातहिी
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कोिोना विषािू ⎯ प्रसाि
• संक्रशमि थेंब

>5µm, प्रिास < 1शमटि

• थेंबाचा फिािा
• <5µm, प्रिास>1शमटि

• संपका
• हाि, पष्ट्ृ ठभाग
शिीिाबाहे ि विषािू स्जिंि िाहण्याचा काळ:
•
•
•

संक्रशमि
व्यक्िी

संभाव्य बाधधि
व्यक्िी

१-२ हदिस नछद्र नसलेला पष्ट्ृ ठर्ाग
८-१२ तास सनछद्र पष्ट्ृ ठर्ाग
सध्या तिी याबाबत अजन
ू पूणा माहहती
उपलब्ध नाही

उष्ट्मायन कालािधी:

सद्य क्स्थतीत SARS-CoV-2 या विषाणूचा प्रत्यक्ष
शिीिात उष्ट्मायनाचा कालािधी २ ते १४ हदिसांचा
आहे
Source: Presentation on COVID-19 by Dr Vivek R Pardeshi, Surveillance Medical Officer, WHO India
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िोगाची िीव्रिा आणि प्रसाि िेग
िोग शास््रण ⎯ आजािाची िीव्रिा (n=72,314)

िोग प्रसािाचा आकृिीबंध

धचंिाजनक = 4%
गंभीि = 15%

सौम्य = 81%

Source: China CDC Weekly Vol2 (8)

भौशमिीक प्रसाि / प्रगिी

Source: Report of WHO China Joint Mission, February 2020
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िोगप्रसािाचे मागा

व्यततीची
१ शशकं बाधधत
/खोकला याद्िािे

२

६

३

संसगाजन्य थेंब

बाधधत व्यततीची
ं /खोकला याद्िािे
शशक

७

संसगाजन्य थेंब तम
ु च्या हातािि
पडतात

संसगाजन्य थेंब

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

८

४

कोणत्याही पष्ट्ृ ठर्ागाला क्रकंिा
व्यततीला स्पशा केल्यामुळे

संसगाजन्य थेंब तुमच्या
हातािि पडतात

९

५

विषाणू
संिशमत होतात!!

विषाणू
संिशमत होतात!!
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२.३. प्रतिबंध आणि तनयं्रणि – अलगीकिि आणि कंटे नमें ट ोोन
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संपकााचे प्रकाि
अधधक धोका

कमी धोका

१. रुग्िाच्या शिीिािील स््रणािांना स्पशा कििे
(श्िसनमागाातील स्त्राि, ितत, िांती, लाळ, लघिी, विष्ट्ठा)

१. एका तठकािी सास्ननध्याि असणे (शाळे त
एकाच िगाात/एकाच खोलीत काम किणे/तत्सम
आणण कोविड-१९ ने बाधधत िा संशनयत
नसलेल्या व्यततीच्या संपकाात येणे).

२. रुग्िाच्या थेट शािीरिक संपकााि येणे, हस्िांदोलन
किणे, शमठी माििे ककंिा शुश्रूषा कििे

३. रुग्णाच्या चादिी, कपडे िा र्ांडयांना स्पशा कििे िा
धुिे
४. रुग्णाबिोबि एकाच घिाि िाहिे

२. एकाच िािािििाि प्रिास किणे
(बस/रे न/विमान/िाहुतकीचे कोणतेही साधन)
पिं तु संसगााचा धोका नसिे.

५. बाधधि व्यक्िीच्या जिळ असणे (१ मीटिपेक्षा कमी
अंति)

६. िाहतुकीच्या साधनामध्ये ६ िासांहून अधधक काळ
आजािाची लक्षणे असलेली व्यततीच्या, जी नंति COVID19 ने बाधधि असल्याचे ननदान होते, त्याच्याजिळ (१
मीटिपेक्षा कमी अंिि) असलेला प्रिासी
Source: Presentation on COVID-19 by Dr Vivek R Pardeshi, Surveillance Medical Officer, WHO India

संपका
अलगीकिि

कंटे नमें ट ोोन

िे ड (हॉटस्पॉट्स) ग्रीन
आणि ऑिें ज ोोनस
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अलगीकिि – समद
ु ाय आणि घि
अलगीकिि काय आहे ?
१.
२.
३.
४.

आजािी नसलेल्या, पिं तु जे संसगा ोालेल्या व्यक्िींच्या संपकााि आले आहे त
अशा व्यततींना अलग कििे आणण त्यांच्या हालचाली प्रतिबंधधि कििे
मोठ्या सािाजननक संमेलनास/कायािमास गेलेल्या व्यततींचे गट

लोकांना सहसा त्यांच्या घिाि अलग ठे ििाि पिं तु ते समद
ु ाय आधारिि
सुविधांमध्ये दे खील अलग िाहू शकतात
कठोि अंमलबजािणीसह प्रतिबंध किण्यासाठी स्थाननक क्रकंिा समद
ु ायाच्या
परिसिामध्ये आणण त्या हठकाणी जाणार्या िस्त्यांच्या सीमा बंद किणे

१४

कोविड-१९ साठी अलगीकिणाचा
कालािधी संपकाात आल्यापासुन
१४ हदिसांचा आहे

अलगीकिि का?
1.

अलगीकिणामळ
ु े कोविड-१९ च्या िोग्यापासुन समुदायामध्ये िोगाचा प्रसाि
कमी/प्रनतबंधधत होतो

अलगीकििामधील खबिदािी
१. संपकाांि आलेल्या व्यक्िींचे तनिीक्षि
1. कोविड -१९ च्या संभाव्य रुग्िाच्या संपकाात आलेल्यां इति व्यततींचे
िाबडिोब अलगीकिि
Source: Inputs by Dr Sanjay Pattiwar, Former Health Officer, NMMC
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घिच्या घिी विलगीकिि : संभाव्य बाधधि व्यक्िीचे सिु क्षक्षि िास्िव्य
कोविड-१९च्या संभाव्य बाधधि व्यक्िीच्या हालचालींिि प्रतिबंध
१. अंिि िाखा

• तुमच्या घिातील हिेशीि असलेल्या विशशष्ट्ट खोलीत
आणण कुटुंबातील इति लोकांनापासून दिू िाहा. मयााहदत
हालचाल ठे िा.
• उपलब्ध असल्यास स्ितंत्र स्िच्छतागह
ृ िापिा

२. घिी पाहुण्यांना तनमंत्र्रणि कििे टाळा

• जि तम्
ु हाला संसगा झाला असेल ति त्याची लागण
इतिांना होण्याची शतयता असते

३. आिोग्य सेिेचा उपयोग किा आणि सूधचि किा

• जि तुम्हाला सदी झाली असेल िा ताप आला असेल िा
श्िासोच््िास किताना त्रास होत असेल आणण संसगा
झाल्याची शंका येत असेल ति मास्क लािा आणण नक्जकच्या
आिोग्य संस्थेला/आशा/एएनएमना तात्काळ सूधचत किा

४. सािाजतनक तठकािी जािे टाळा

• कामािि, शाळे त क्रकंिा बाजाि, धचत्रपटगह
ृ यासािख्या
सािाजननक हठकाणी जाऊ नका
• सािाजननक िाहतुकीच्या साधनांचा िापि टाळा

५. मास्क लािा

• लोकांमध्ये िाििताना तसेच डॉतटिांच्या दिाखान्यात
जाताना चेहर्यािि योग्यिीत्या मास्क लािा

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf
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कंटे नमें ट ोोनची ओळख
आिोग्य मंत्रालयाच्या सच
ू नेनस
ु ाि, कंटे नमें ट झोन मध्ये/म्हणजे विशशष्ट्ट भौगोशलक
क्षे्रण ज्या तठकािी कोिोना विषािूची लागि ोालेल्या अनेक व्यक्िी आळळिाि

व्हायिसचा पुढील प्रसाि िोखण्यासाठी अशा र्ागात हालचालींिि कठोि बंधने
घातली जातात

• आिोग्य आणि कुटुंब कल्याि मं्रणालयाच्या मागादशाक सुचंनानुसाि कंटे नमें ट
झोनची विर्ागणी िे ड (हॉट स्पॉट्टस) आणण ऑिें ज झोन्स मध्ये िाज्य/ केंद्र
शाशसत प्रदे श आणण क्जल्हा प्रशासन करू शकते. मुंबई महापाशलकेने दे खील
मागादशशाका जािी केल्या आहे ि

• कंटे नमें ट झोनची सीमा पुढील बाबी विचािात घेऊन स्जल्हा प्रशासनाद्िािे
परिर्ावषत केली जाईल: प्रकिणे आणण संपकांचे मॅवपंग; प्रकिणे आणण संपकांचे
र्ौगोशलक फैलाि; सीमा परिमाणणत केलेले क्षेत्र; आणण अंमलबजािणी
• कंटे नमें ट झोनची हद्द शहिी र्ागाच्या बाबतीत ननिासी कॉलनी, मोहल्ला,
नगिपाशलका प्रर्ाग, महानगिपाशलका विर्ाग, पोशलस स्टे शन क्षेत्र, शहिे
इत्यादी असेल
• प्रभाग स्ििाच्या सक्ष्
ू म तनयोजनासाठी (मायक्रोप्लातनंग), कंटे नमें ट ोोन
तनयोजनाशी जोडण्याची आिश्यकिा आहे

Source: Presentation on COVID-19 by Dr Vivek R Pardeshi, Surveillance Medical Officer, WHO India
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Example of Containment Zone Demarcation

िे ड (हॉटस्पॉट्स), ग्रीन आणि ऑिें ज ोोनची ओळख
ग्रीन ोोन
आजपयंत कोविड-१९ संबंधी एकही रुग्ण न आढळलेले क्जल्हे क्रकंिा गेल्या २१ हदिसांत कोविड-१९ संबंधधत एकही निीन
रुग्ण न आढळलेले क्जल्हे

िे ड ोोनस ककंिा हॉट स्पॉट स्जल्हे
आिोग्य ि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, र्ाित सिकाि यांच्या मागादशानानुसाि, क्जल््यातील लागण झालेली एकूण रुग्ण
संख्या, पुष्ट्टी झालेल्या रुग्णांचा िाढीचा दप्पु पट िेग, तपासणी आणण ननगिाणी यंत्रणा अशर्प्राय यािरून ठििण्यात येतो

ऑिें ज ोोनस

जे क्जल्हे िे ड झोन क्रकंिा ग्रीन झोन मध्ये येत नाहीत असे क्जल्हे ऑिें ज झोन मध्ये येतात

Source: MoHA,GoI:
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20Dt.%201.5.2020%20to%20extend%20Lockdown%20period%20for%202%20weeks%20w.e.f.%204.5.2020%20with%20
18
new%20guidelines.pdf

२.४. शािीरिक अंिि, श्िसन संस्थेची स्िच्छिा, हाि धण्
ु याच्या सियी
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प्रतिबंध: शािीरिक अंिि िाखिे
शािीरिक अंति िाखणे: आजाि पसरू नये म्हणन
ू आपापसांत हे तप
ू िु स्सि शािीरिक अंति िाखणे.

लोकांनी एकमेकांमध्ये ककमान १ मीटि अंिि िाखले ति कोविड-१९ ची बाधा होण्याची शतयता दिु ािते.

किािे
करू नये

•
•

बाहे ि जाण्याची अक्जबात आिश्यकता नसेल ति घिीच
िाहा
तम्
ु ही आणण दस
ु िी व्यतती यांच्यामध्ये क्रकमान १
(एक) मीटिचे अंति िाखा

• लोक एकत्र येतील असे समािं र् करू नका (यामध्ये तीन-चाि
शमत्रांनी नातयािि उर्े िाहणे िा संध्याकाळी चािडीिि गप्पपा
मािणे याचादे खील समािेश आहे )

• बाजाि, दक
ु ाने, जत्रा, मेजिान्या यासािख्या गदीच्या हठकाणी
जाऊ नका

• सािाजननक िाहतूक व्यिस्थेचा िापि करू नका
Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf
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प्रतिबंध: श्िसनसंस्थेची स्िच्छिा

ं िे यासािख्या श्िसनसंस्थेशी संबंधधि असलेल्या सियींद्िािे जंिूंचा
श्िसनसंस्थेची स्िच्छिा म्हिजे खोकिे ककंिा शशक
प्रसाि होऊ नये म्हिून किण्याि आलेल्या विविध उपाययोजना

किािे
ं ताना तुमचे िोंड रुमालाने िा
• खोकताना िा शशक
तटश्यू पेपिने ोाका
• िापिलेला तटश्यू पेपि झाकण असलेल्या
कचर्याच्या डब्यात िात्काळ टाकून द्या
• जि तुमच्याकडे हटश्यू िा रुमाल नसेल ति
ं िाना दं ड दम
शशक
ु डून िुमचे िोंड ोाका
ं ताना िोंड हािांनी ोाकले
• जि खोकताना िा शशक
असले िि हाि िाबडिोब धुिा.

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

करू नये
ं ताना साडीचा पदि क्रकंिा
• खोकताना िा शशक
ओढणी क्रकंिा फडके यासािख्या गोष्ट्टींचा
िापि िोंड ोाकण्यासाठी करू नका.
• उघड्यािि थुंकू नका. थुंकण्यासाठी नेहमी
वपकदाणी िा िॉश बेशसनचा िापि किा.
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मास्कचा िापि
पिु े शा प्रमाणात संिक्षण प्रदान किण्यासाठी
केिळ मास्क (मुखिटा) अपुिा आहे आणण
नततकेच इति संबंधधत उपाय दे खील
स्िीकािले पाहहजेत – हािांची स्िच्छिा

िापिात असताना, मास्कला स्पशा किणे
टाळा

योग्य िं्रणाचा िापि करून मास्क
(मुखिटा) काळा (उदा. समोिच्या र्ागाला
स्पशा करु नका. लेसच्या मागील र्ागास
धरून काढा)
Source: Presentation on COVID-19 by Dr Vivek R Pardeshi, Surveillance Medical Officer, WHO India
Image Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

चुकीच्या पद्धतीने मास्क
िापिण्यामळ
ु े संसगा होण्याचा धोका
िाढतो, त्याची उपयोधगता कमी होऊ
शकते
तोंड आणण नाक झाकण्यासाठी
काळजीपि
ा मास्क (मख
ू क
ु िटा) बांधा
जेणे करून चेहिा आणण तोंड
यांच्यामधे कमीत कमी अंति िाहील

एकल-िापि (single-use masks)
मुखिट्टयाचा पुनिाापि करू नका
प्रत्येक िापिानंिि एकल-िापि
मुखिटे काढून टाका आणण ते
काढल्यानंति लगेच विल्हे िाट लािा
22

हािांची स्िच्छिा

किािे

करू नये

•
•

४० सेकंद साबण आणण पाण्याने िम
ु चे हाि सिि धि
ु ा, विशेषतः सािाजननक हठकाणी जाऊन
ं िल्यािि, खोकलल्यािि क्रकंिा शशक
ं ल्यािि
आल्यािि क्रकंिा नाक शशक
जि साबि आणि पािी उपलब्ध नसेल िि हािासाठीचा सॅतनटायोि (ककमान ७०% अल्कोहोल
असलेला) िापिािा. हाताच्या प्रत्येक र्ागािि लािा आणण दोन्ही तळिे कोिडे होईपयंत एकमेकांिि
घासा
▪ न धि
ु लेल्या हािांनी तुमच्या डोळयांना, नाकाला ि तोंडाला स्पशा करू नका.
▪ दििाज्याच्या मठ
ु ी ि दािाििील घंटी, शलफ्टची बटणे, क्जन्याचे कठडे,

▪ आधािासाठी असलेले दांड,े खच्
ु यांची पाठ, एटीएमचे स्िीन, मोबाईल, बस/रे नमधील दांडे

यासािख्या पष्ट्ृ ठभागांना स्पशा करू नका

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf
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फ्रंटलाइन कमाचारयांनी घ्याियाची खबिदािी
घिी गेल्यािि खालील बाबींची काळजी घ्या:

१

Source: Inputs by Dr Sanjay Pattiwar, Former Health Officer, NMMC
Image Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

आपल्यासाठी दििाजा खुला ठे िण्यास सांगा ककंिा
दििाजा उघडल्यानंिि स्िच्छ/तनजांिक
ु किा

२

शज
ू बाहे ि सोडा आणि आपले हाि ि सामान
स्िच्छ किा

३

िुमचे कपडे आणि मास्क धुिायला टाका

४

आंघोळ किा

24

२.५. कोविड-१९ च्या प्रकििांचे िगीकिि ि व्यिस्थापन

25

कोविड समवपाि सवु िधा केंद्ांचे प्रकाि
िीन प्रकािच्या कोविड समवपाि सवु िधा केंद्

कोविड केअि सेंटि (CCC) | समवपाि कोविड आिोग्य केंद् (DCHC) | समवपाि कोविड हॉस्स्पटल (DCH)
जि रुग्ण मध्यम लक्षणे असलेला

४

५

जि बाधीि असेल

१

२

कोविड केअि

सेंटिमध्ये

लाक्षणणक

रुग्ण दाखल

आिोग्य केंद्ाि पाठिािे

ति बाधधि रुग्ि

कक्षाि हलिणे

६ जि

िपासिी करून

िीव्र लक्षिे आढळली ति

समवपाि कोविड हॉस्स्पटल मध्ये

संर्ाव्य रुग्ण
कक्षात ठे िले

असल्यास समवपाि कोविड

3

पाठिािे

जि बाधीि नसेल: वितहि प्रोटोकॉल
नस
ु ाि तनधाारिि औषधे आणि

प्रतिबंधात्मक आिोग्य उपायांचे
अनस
ु िण किण्याच्या सच
ू नेसह

लक्षणात्मक उपचािानंति जाऊ दे णे
Source: Presentation on COVID-19 by Dr Vivek R Pardeshi, Surveillance Medical Officer, WHO India
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२.६.मानहानी ि अफिा दे खिे ख
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मानहानीची काििे?
कोविड-१९ संबंधी मानहानी किण्याची पािळी खाली तदलेल्या िीन मुख्य घटकांिि आधािलेली असिे:
• कोविड-१९ हा निा िोग आहे ज्यािि अजूनही संशोधन चालू आहे .
• जेव्हा एखादी गोष्ट्ट अज्ञाि असते तेव्हा त्याबद्दल लोकांच्या मनात धचंिा
•

असते ज्याचे रुपांिि शभिीमध्ये होते.
अफिा आणि खोट्या बािम्यांमळ
ु े चक
ु ीची मातहिी पसििे आणि शभिी िाळि
जािे

मानहानीचे परििाम काय होिाि?

लोक त्यांच्या अडचणी
लपिन
ू ठे ितात

लोक आिोग्य सेिा आणण मदत
घेण्यापासून दिू िाहतात

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf

आिोग्यदायक सियी स्िीकािण्यासाठी
ननरुत्साही असतात आणण काही िेळा
त्या टाळण्याकडे लोकांचा कल असतो
28

फ्रंटलाईन कमाचािी काय करू शकिाि?
स्थातनक पािळीििील आणि फ्रंट लाईन कमाचािी यांना खालील सूचना द्याव्याि:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

लोकांमध्ये जनजागत
ू ८०% व्यक्िींना सौम्य लागि ोालेली असिे हे लोकांना
ृ ी ननमााण किा आणण कोिोना हा साधा संसगा असन
व्यिक्स्थत समजािन
ू सांगा.
कोविड-१९ कुिालाही होऊ शकिो. लोकांशी बोला, त्यांच्या काय र्ािना आहे त ते ऐकून घ्या.
घिी खेळता येणािे खेळ, िाचन, बागकाम, घिाची साफसफाई यासािख्या िाि दिू कििारया गोष्ट्टींमध्ये मन गुंििण्याचा सल्ला
लोकांना द्या.

लोकांना टीव्हीििील तनिाशाजनक मातहिी िसेच चुकीच्या बािम्यांपासून लांब िाहण्यास सांगा.

समाजािील प्रभािी व्यक्िींची मदि घ्या, त्यांना कोविड-१९ बद्दल योग्य माहहती द्या. त्यांना तुम्हाला हव्या असलेल्या ठिाविक
मदतीची कल्पना द्या. लोकांना सद्यपरिक्स्थतीतील ताण हाताळता यािा यासाठी िॉट्टसॲप गटांना आशािादी आणण सकािात्मक
बातम्या प्रसत
ृ किण्यास मदत किा.

सािाजननक स्तिािि “कोविड-१९ च्या केसेस” क्रकंिा “रुग्ण” असे शब्द न िापिता कोविड-१९ चा संसगा ोालेल्या व्यक्िी असे
म्हणा. त्याचप्रमाणे, “संशयास्पद रुग्ण” असे न म्हणता कोविड-१९ च्या संभाव्य व्यक्िी असे म्हणा.
बहुिांश लोक कोविड-१९ आजािािून बिे होिाि हे अधोिे णखत किा, तसेच कोविड-१९ आजािातून कोण बिे झाले? त्यांच्या
कुटुंबबयांना कुणी मदत केली? यासािख्या स्थाननक लोकांबद्दलच्या बातम्या मुद्दाम विस्तत
ृ पणे सांगा.
तरुणांची मंडळे आणण इति सामुदानयक संघटना यांच्या माध्यमातून ज्येष्ट्ठ नागरिकांना सेिा-सुविधा उपलब्ध किा.

ज्येष्ट्ठ नागरिक आणण लहान मुलं यांच्यासह अधधक जोखीम असलेल्या गटांपयांि पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न किा.

Source: MoHFW, GoI: https://www.mohfw.gov.in/pdf/2COVID19PPT_25MarchPPTWithAnimation.pdf
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२.७. सेिा प्रदात्यांचे मानशसक आिोग्य जपिे

30

सेिा प्रदात्यांचे मानशसक आिोग्य

फ्रंटलाइन कामगािांसाठी मानसशास््रणीय आधाि

• सद्य परिक्स्थतीत ताण येणं ही अगदी सामान्य गोष्ट्ट आहे . आपण आपले
काया करू शकत नाही क्रकंिा आपण कमकुित आहात असा त्याचा अथा नाही
• सध्या आपले मानशसक आिोग्य आणि मानशसक कल्याि व्यिस्थावपि कििे
हे आपल्या शािीरिक आिोग्याएिळे च महत्त्िाचे आहे

• पिु े शी विश्ांती घेणे गिजेचे आहे , जसे शशफ्ट दिम्यान क्रकंिा कामाच्या
मधल्या सट्ट
ु टीत तसेच पिु े से आणण सकस अन्न खाणे, शारििीक
क्रियाकलापांमध्ये व्यस्त असणे आणण कुटुंब आणण शमत्रांच्या संपकाात िहाणे
यासािख्या गोष्ट्टी ताण हलका किण्यासाठी करू शकता
• िंबाख,ू मद्यपान क्रकंिा इिि ित्सम औषधांचा िापि टाळा
• काही हे ल्थकेअि कमाचािी दद
ु ै िाने त्यांच्या कुटुंबाकडून क्रकंिा समाजाकडून
मानहानी क्रकंिा र्ीतीमळ
ु े टाळले जाण्याचा अनर्
ु ि घेतील. अशा िेळी
डडस्जटल माध्यमाने वप्रयजनांच्या संपकााि िहा
• आपल्या सहकार्याची मदत घ्या - तम
ु च्या सहकार्याना तम
ु च्यासािखे
अनुर्ि येऊ शकतात
Source: WHO: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

8046110007
आिोग्य ि परििाि कल्याण
मंत्रालयतफे टोल फ्री मानशसक
स्िास््य सहायता नंबि
मानशसक ताण व्यिस्थापणासाठी प्रशशक्षण
सत्र आिोग्य ि परििाि कल्याण मंत्रालय,
र्ाित सिकािच्या िेब साईट िि उपलब्ध आहे

1800-102-4040
संिाद

महािाष्ट्र शासनाचा सामान्य
जनतेसाठी टोल फ्री मानशसक
स्िास््य सहायता नंबि
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२.८. कोविड -१९ प्रतिबंध आणि तनयं्रणि यासाठी कायािि संस्था
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कोविड -१९ प्रतिबंध आणि तनयं्रणि यासाठी कायािि महत्िाच्या संस्था
जागनतक आिोग्य संस्था - World Health Organisation (WHO)
जागनतक

युननसेफ - UNICEF
आिोग्य ि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

र्ाितीय आयवु िाज्ञान अनस
ु ंधान परिषद (ICMR)

िाष्ट्रीय नागिी व्यिहाि संस्था

िैज्ञाननक तथा औद्योधगक अनस
ु ंधान परिषद संस्था (CSIR institutions)

गह
ृ मंत्रालय

िाष्ट्रीय

जलशतती मंत्रालय

सािाजननक आिोग्य विर्ाग

स्थाननक

मदत आणण पन
ु िासन
गह
ृ विर्ाग

िाज्य आपत्ती व्यिस्थापन प्राधधकिण

िाष्ट्रीय आपत्ती व्यिस्थापन प्राधधकिण

ग्रामीण विकास विर्ाग, पाणी पिु िठा ि स्िच्छता विर्ाग

िाज्य प्रदष
ू ण ननयंत्रण मंडळ
स्थाननक स्ििाज्य संस्था
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

३. पािी आणि स्िच्छिा – घ्याियाची काळजी आणि योग्य उपाय योजना
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•

सािाजतनक पािी पिु िठा आणि स्िच्छिा सवु िधांच्या तठकािांची स्िच्छिा

•

पािी पुििठा आणि स्िच्छिा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन

35

सािाजतनक तठकािी हाि धण्
ु याच्या सवु िधा
पािं पारिक पद्धिींना पयाायी अपािं परिक प्रिाली

हॅन्डल्स, दििाजे, तोट्टया ई. पष्ट्ृ ठर्ाग सामाक्जक स्तिािि विषाणू संसगा
िाढविण्याचे प्रमुख स्रोत आहे त
नाविनयपूिा पयााय

हािांनी स्पशा न कििा िापििा येिािी पेडल संचशलि हाि धण्
ु याची व्यिस्था
• सािाजननकस्तिािि लोकांना िािं िाि हात धुण्यासाठी सिा सािाजननक हठकाणी
पेडल संचशलत हात धण्
ु याची व्यिस्था बसिण्याची शशफािस केली जाते
• पेडल संचशलत हात धण्
ु याची व्यिस्था संसगाजन्य िोग प्रसाि ननयंबत्रत
किण्यासाठी आणण पाण्याची बचत किण्यासाठी उपयत
ु त ठिते
• या हठकाणी साबण िापि टाळण्यासाठी पाण्यात तलोिीन शमसळता येते

संसगाजन्य िोग प्रसाि ननयंबत्रत किण्यासाठी
पेडल संचशलत हात धुण्याची व्यिस्था,
जगर्िात प्रर्ािी पयााय म्हणून स्िीकािली
जाते

362020
Source: Guidelines for hygiene and sanitation in densely populated areas, during the COVID-19 pandemic- Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India_ April,

सािाजतनक िापि होि असलेल्या तठकािी हाि धुण्याची सल
ु भ सवु िधा

पयााय १
घिाबाहे ि पेडल संचशलि हाि
धुण्याची व्यिस्था बसििे

• प्रत्येकी ३-४ घिांसाठी
एक या प्रमाणात ही
व्यिस्था बसिता येईल
यासाठी
प्रती
युननट
साधािण: शंर्ि रुपये
इतका खचा येतो

सािाजतनक िापि होि असलेल्या तठकािी हाि धण्
ु याची सल
ु भ सवु िधा ियाि किण्याची पद्धिी
Source: 1. Guidelines for hygiene and sanitation in densely populated areas, during the COVID-19 pandemic- Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India_ April, 2020
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2. Illustrations and process from tippytap.org

सािाजतनक िापि होि असलेल्या तठकािी हाि धुण्याची सल
ु भ सवु िधा

पयााय- २
सािाजतनक शौचालये आणि
इिि तठकािी हािांनी स्पशा
न कििा िापििा येिािी
पेडल संचशलि हाि धुण्याची
व्यिस्था

सािाजतनक िापि होि असलेल्या तठकािी हाि धण्
ु याची सल
ु भ सवु िधा ियाि किण्याची पद्धिी
Source: 1. Illustrations and process from tippytap.org
38
2. Guidelines for hygiene and sanitation in densely populated areas, during the COVID-19 pandemic- Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India_ April, 2020

सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा

सािाजतनक शौचालय

शौचालयाच्या हठकाणी शािीरिक अंति
पाळल्या जाईल हे पहा. लोकांना गिज
नसताना कोणत्याही पष्ट्ृ ठर्ागाला स्पशा
किण्यापासन
थांबिा. स्पशा केलेले
ू
पष्ट्ृ ठर्ाग पाणी आणण साबणाने धूिन
ू
घ्या.

शौचालयाचा िापि कििाना
अनिािी
जािू
नका.
चप्पल ककंिा बट
ू िापिा

स्िच्छता साधनांच्या हठकाणी
गदी होिू दे िू नका
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Source: Guidelines for Hygiene and Sanitation in Densely Populated Areas, During the COVID-19 Pandemic, Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, April, 2020

सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा
सािाजतनक शौचालय

साबि ककंिा सॅनीटायोि
उपलब्ध असल्याची खा्रणी
करून घ्या. त्याच्या
िापिासाठी प्रोत्सातहि किा.
पैसे दे ण्यासाठी नािी
िापिण्यास प्रोत्साहन द्या.
िापिापि
ू ी नािी तनजांिूक
किा

िािं िाि स्पशा होिारया
जागा - टे बल,
लाइटची बटने
पाण्याचे नळ, टाकीची
ोाकिे, पायरयांचे
कठडे, दििाज्याचे
हँ डल दि दोन चाि
िासांनी तनजांिक
ू
करून घ्या

Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा

सािाजतनक स्ििाििील शौचालय व्यिस्था दे खिे ख कििारयासाठी
शौचालयाचे भांडे
तदिसािन
ू ककमान २३ िेळा स्िच्छ किा.
िापि कििारयांची
संख्या पाहून हे
प्रमाि गिजेनस
ु ाि
िाळिा

शौचालयाचे भांडे स्िच्छ कििाना ग्लोव्हज आणि डीटिजनटचा उपयोग
किा. (कमोड शौचालय असल्यास भांड्याच्या ोाकिाची मागची आणि
पळ
ु ची बाजू डीटिजनटने स्िच्छ किा. भाििीय पद्धिीच्या शौचालयाि पाय
ठे िायची जागा याच पद्धिीने स्िच्छ किा.
शौचालय भांडे स्िच्छ कििाना त्याििील डाग स्िच्छ होिील हे पहा आणि
क्लीनिचा आणि ब्रशचा उपयोग किा. शौचालय स्िच्छ ोाल्यािि ब्रश
धि
ु न
ू घ्या. ग्लोव्हज तनजांिक
ू किा आणि ठिलेल्या तठकािी पळ
ु ील
उपयोगासाठी ठे िन
ू द्या.
Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि त्या जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा
सािाजतनक स्ििाििील शौचालय व्यिस्था दे खिे ख कििारयासाठी
शौचालयाची जागा
स्िच्छिा साधनांच्या
सहाय्याने स्िच्छ
पस
ु ून घ्या. या
कामासाठी
तनजांिक
ु ीकिि
कििारया क्लीनिचा
उपयोग किा

स्िच्छिा काम संपल्यािि ग्लोव्हज
आणि स्िच्छिा साधने पािी आणि
तनजांिक
ु ीकिि कििारया क्लीनिचा
उपयोग करून स्िच्छ किा. शेिटी
स्िच्छिा साधने ठे िण्याच्या जागा
आणि संपका आलेल्या जागा तनजांिक
ू
करून घ्या

काम सुरु किण्यापूिी ग्लोव्हज घाला.
दििाज्याचे हॅनडल, नळाच्या िोट्या,
शािि, आिसा आणि सोपकेस ओला
कपडा आणि तनजांिुकीकिि द्ािि
िापरून स्िच्छ किा. िापिलेला कपडा
शेिटी कपडे धुण्याच्या बॅगेि ठे िा.

Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

42

सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि त्या जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा
सािाजतनक स्ििाििील शौचालय व्यिस्था दे खिे ख कििारयासाठी

कचिा पेटीि बीन बॅग
िापििाना त्या गळक्या
नसिील याची खा्रणी
करून घ्या. कचिा
पेट्यािि दे खिे ख किा.
कचिा पेट्या िीन
चिथ
ु ाांश पेक्षा जास्ि भरू
दे िू नका.
कचिा पेटी दििोज
रिकामी किा. कचिा
भरून घेिलेल्या बीन
बॅग व्यिस्स्थि बंद
करून प्रशासनाच्या
सूचनेनुसाि त्याचे
योग्य व्यिस्थापन
किा.

काम संपल्यािि
ग्लोव्हज काळून
तनजांिुकीकिि द्ािि
िापरून स्िच्छ किा.
िुमचे हाि पािी
आणि साबि िापरून
कोपिापयांि स्िच्छ
धुिा.

Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि जिळील पष्ट्ृ ठभागाची स्िच्छिा
सािाजतनक स्ििाििील शौचालय व्यिस्था दे खिे ख कििारयासाठी
काम कििाना िापिलेले कपडे
आणि बट
ू तनजांिक
ु ीकिि
द्ािि िापरून कामाच्या
तठकािीच स्िच्छ धि
ु ा.

काम संपल्यािि कामाचे
तठकाि सोडण्यापूिी
कामासाठीचे कपडे काळून
िुमचे नेहमीचे कपडे घाला.
कामाच्या तठकािी िापिायचे
कपडे आणि बूट सोबि नेिू
नका. िे तिथेच ठे िा.
Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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स्िच्छिा आणि पािी पिु िठा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन

• कोविड १९ सह इििही संसगाजनय िोगाच्या प्रसािा पासून लोकांचे संिक्षि
सुिक्षक्षि व्यिस्थापन ही खूप मोठी गिज असिे.

किण्यासाठी स्िच्छिा आणि पािी पुििठा सेिांचे

• कोविड १९ सह इििही संसगाजनय िोगाच्या एका व्यक्िीकडून दस
ू लोकांचे संिक्षि
ु रया व्यक्िीकडे होिारया प्रसािा पासन
किण्यासाठी शहिी स्थातनक स्ििाज्य संस्था क्षे्रणाि गुिित्तापूिा ि तनयशमि पािी पुििठा आणि शसिेज व्यिस्थापन
उपयुक्ि ठििे.

• कोविड १९ विषािूचे अस्स्ित्ि अनेक बाबींिि अिलंबून आहे . याि पष्ट्ृ ठभागाचे स्िरूप, िापमान, आद्ा िा प्रमाि
आणि विषािूचे स्िरूप या बाबींचा समािेश होिो.

Source: Advisory on Safe Management Of Water Supply And Sanitation Services During Covid-19 Crisis, MoHUA, GoI, April 2020
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स्िच्छिा आणि पािी पिु िठा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
पाणी पिु िठा
सध्यस्स्थिीि उपलब्ध मातहिी नस
ु ाि कोविड १९ हा विषािू वपण्याच्या पािी पुििठ्याि आळळून आलेले नाही.
या पाश्िाभूमीिि पािी पुििठ्याशी संबंधधि धोक्याची िीव्रिा कमी आहे .
सुरुक्षक्षि उपायांची गिज
कोविड १९ विषाणू मैलाशमधश्त
पाण्यात एक हदिस ते
आठिडयापयंत सिीय िाहू
शकतो. (LANCET.com अभ्यास
अहिालानुसाि ११.२ दोन हदिस)
र्ाितातील बहुतेक शहिात
सध्या उपलब्ध पाणी वितिण
प्रणाली पाहता मैलािाहक
प्रणालीतून पाणी वितिण
व्यिस्थेत मैला शमधश्त पाणी
येण्याची शतयता आहे .

पािी स्रोि

प्रकक्रया केंद्

Conventional water treatment methods
- filtration and disinfection (chlorine,
ultraviolet (UV) light, and other
oxidants) should inactivate the COVID19 virus.

विििि

पािी संकलन
आणि साठिि

Residual concentration of free chlorine of
≥0.5 mg/L after at least 30 minutes of
contact time at pH < 8 shall be applied
for the centralized disinfection during
the outbreak. (WHO guidelines)

Source: Advisory on Safe Management Of Water Supply And Sanitation Services During Covid-19 Crisis, MoHUA, GoI, April 2020
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स्िच्छिा आणि पािी पुििठा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
पाणी साठिण आणण हाताळणी
१साठििीसाठी
स्िच्छ भांडी
िापिा

३. पािी गाळून
घ्या

२ िापिापूिी पािी
उकळून घ्या
Source: COVID-19 Swachhagrahis Training module- UNICEF

५. पािी घेण्यासाठी
ओगिाले, िोटी ककंिा
स्ििं्रण भांडे िापिा

४ पाण्याि ििु टी
कफििा

७. पाण्याि हाि
आणि बोटे बुडिू
नका

६. वपण्याचे पािी
उं चािि ठे िा

८ पाण्याचे
स्रोि स्िच्छ
ठे िा
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•

सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये

•

िैयस्क्िक सिु क्षा साधने हािाळिी आणि िापि
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शहि स्िच्छिेिील सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सिु क्षेसाठी पळ
ु ील बाबी अिश्य किा
१

हाि पािी आणि साबिाने स्िच्छ
धि
ु ा
४

शौचालय स्िच्छ कििाना
िैयस्क्िक सिु क्षा साधने िापिा
७
हाि लािलेल्या िस्िू आणि
पष्ट्ृ ठभाग िािं िाि तनजांिक
ू किा

२

सुचिल्या प्रमािे िैयस्क्िक सुिक्षा साधने
घाला
५

शौच केल्यानंिि हाि धुण्याच्या िांगेि दोन
व्यक्िी मध्ये एक मीटि अंिि ठे िन
ू हाि
पािी आणि साबिाने स्िच्छ धुिायला सांगा
८
खाद्य पदाथा खाण्यापूिी प्रत्येकिेळी हाि
पािी आणि साबिाने स्िच्छ धि
ु ा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

३

शौचालय िापिकत्याामध्ये योग्य अंिि
िाहण्यासाठी ििळ
ुा काळून त्याि उभे
िाहायला सांगा
६
शौचालय िापिासाठी पैसे घेिाना ग्लोव्हज
घाला
९
ग्लोव्हज आणि मास्कचा िापि
संपल्यानंिि पािी आणि साबिाने स्िच्छ
49
धुिा

मैलागाळ व्यिस्थापनािील सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सुिक्षेसाठी पुळील बाबी अिश्य किा
२

१

हाि पािी आणि साबिाने स्िच्छ धि
ु ा

४

३

सच
ु िलेल्या पद्धिीने िैयस्क्िक सिु क्षा साधने
घाला (साधने िापिायोग्य नसल्यास बदलन
ू
घ्या)
५

िाहनाि पािी, साबि आणि
सॅनीटायोि सोबि ठे िा

िाहनाि शािीरिक अंिि िाखण्यासाठी
विरुद्ध कोपरयाि बसा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

६

िाहनाि बसण्यापि
ू ी आणि स्िच्छिा
साधनांना हािाळण्या पि
ू ी िैयस्क्िक
सिु क्षा साधने घाला

नाक, डोळे आणि चेहरयाला हाि
लाििे टाळा. मास्क लािल्यािि त्याला
िािं िाि हाि लािू नका
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मैलागाळ व्यिस्थापनािील सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
काम सुरु कििाना सुिक्षेसाठी पुळील बाबी अिश्य किा
३

२

१

लोकांशी बोलताना योग्य अंति ठे िा

५

मैलागाळ उपसताना खाली सांडला
असेल ति त्यािि चन
ु ा टाका

मैलागाळ काढायच्या
जागेर्ोिती इतिांचा प्रिेश
प्रनतबंधधत किा

४

मैलागाळ उपसण्यासाठीचा
पाईप हाताळण्यापि
ू ी
ग्लोव्हज घाला

६

मैलागाळ उपसल्यािि पाईप आणण
प्रिेश प्रनतबंधासाठी िापिलेली
व्यिस्था स्िच्छ किा

७

मानिी विश्ठे शी संपका येणािे कुठलेही
काम केल्यािि हात साबण आणण पाण्याने
स्िच्छ धि
ु ा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

मैलागाळ उपस्यासाठी िापिलेली साधने आणण
िाहन स्िच्छ धि
ु न
ू घ्या आणण ननजंतूक किा
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कचिा संकलनािील सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सुिक्षेसाठी पुळील बाबी अिश्य किा
१

३

२

अनािश्यक जागा आणि
िस्िूंना हाि लािू नका

कमीि कमी िीस सेकंद
हाि पािी आणि साबिाने
स्िच्छ धि
ु ा

5

४
५

डोळे , नाक आणि चेहरयाला
स्पशा कििे टाळा

सॅनीटायोि सोबि ठे िा.

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

मास्क, ग्लोव्हज, बूट आणि ऍपिन
िापिा

६

कामाच्या तठकािी िाहनािून प्रिास
कििाना सिु क्षक्षि अंििािि बसा
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कचिा संकलनािील सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सिु क्षेसाठी पळ
ु ील बाबी अिश्य किा
६

१
४

दििाजा उघडण्यासाठी हॉना
िाजिा
२

लोकांपासून क्रकमान एक मीटि
अंति िाखा
३

लोकांना त्यांचा कचिा थेट
संकलन िाहनात क्रकंिा कचिा
पेटीत टाकायला सांगा

कचिा आणण कचिा पेट्टयांना ग्लोव्हज
घातल्याशशिाय हात लाऊ नका

५

नगि प्रशासनाने सांधगतल्याशशिाय
विलगीकिणातील घिामधून कचिा
संकशलत करू नका

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

लोकांनी िापिलेले मास्क आणण
ग्लोव्हज त्यांना स्ितंत्र कचिा
संकलन थैलीत टाकायला सांगा
७

ओला कचिा गोळा किण्यासाठी
पॅन िापिा
८

आईस्िीम काडया ई. लाळे शी
संबंध आलेल्या कचर्याचे संकलन
काळजीपूिक
ा किा
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नाली सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सुिक्षेसाठी पुळील बाबी अिश्य किा
१

२

कमीि कमी िीस सेकंद हाि
पािी आणि साबिाने स्िच्छ
धुिा

1
2

३

3
4

मास्क, ग्लोव्हज, बूट आणि ऍपिन िापरूनच
काम किा. मास्क नसल्यास रुमालाच्या दोन
िीन घड्या करून िोंड आणि नाक ोाकेल
असा बांधा

फािडे, घमेले, कामाची जागा
प्रतिबंधधि किण्याची साधने ई.
हािाळण्यापुिी िैयस्क्िक सुिक्षा
साधने घालािीि

५

४

कामािन
ू विश्रांिीच्या िेळी हाि
धुण्यासाठी पािी, साबि आणि
सॅनीटायोि सोबि ठे िा.
७

7

६

वपण्याचे पािी आणि जेिि स्िि: सोबि
घेिून जा
९

८

नाली आणि परिसिािील कचिा आणि गाळ स्िच्छिा साधने
िापरूनच स्िच्छ किा. उघड्या हािांनी कशालाही स्पशा करू नका

सहकािी आणि इििांसोबि
कामादिम्यान एक मीटि अंिि ठे िा

नाली आणि परिसि साफ केल्यानंिि स्ब्लधचंग िापरून
तनजांिूक किा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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मैलागाळ प्रकक्रया सहभागी सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू नये
कामाच्या तठकािी सुिक्षेसाठी पुळील बाबी अिश्य किा
१

३

२

कमीि कमी िीस सेकंद हाि
पािी आणि साबिाने स्िच्छ
धि
ु ा

४

4

डोळे , नाक आणि चेहरयाला
स्पशा कििे टाळा

अनािश्यक जागा आणि िस्िूंना
हाि लािू नका

मास्क, ग्लोव्हज, बूट आणि
ऍपिन िापिा

५

कामाच्या तठकािी िाहनािून
प्रिास कििाना सुिक्षक्षि अंििािि
बसा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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मैलागाळ प्रकक्रया सहभागी सफाई कमाचारयांसाठी – काय किािे आणि काय करू
नये

कामाच्या तठकािी सिु क्षेसाठी पळ
ु ील बाबी अिश्य किा
१

२

आपि आणि आपल्या सहकारयाि चाि
फुटाचे अंिि िाखा. शक्यिो एक्रण बसू नका

३

अनािश्यक जागा आणि िस्िूंना
हाि लािू नका

मैलागाळ स्िीकाििाना नमुना घेण्याची
गिज असल्यास काळजीपूिक
ा घ्या
५

४

िािं िाि स्पशा होिारया जागा, पाण्याचे नळ,
पायरयांचे कठडे, दििाज्याचे हँ डल दि दोन
चाि िासांनी तनजांिूक करून घ्या

कचिा हािाळला असल्यास नाक, डोळे
आणि चेहरयाला हािाने स्पशा करू
नका
७

६
Lime powder

विष्ट्ठा सांडलेली तठकािे स्िच्छ
आणि तनजांिक
ू करून घ्या

जेििापूिी आणि नंिि हाि साबि आणि पाण्याने स्िच्छ धुिून घ्या.
मैलागाळाशी संपका, िस्जस्टि हािाळिी, परिसि स्िच्छिा ई. कामानंिि
दे खील हाि साबि आणि पाण्याने स्िच्छ धि
ु न
ू घ्या
Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19
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स्िच्छिा आणि पािी पुििठा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
स्िच्छिा सवु िधा आणि कचिा व्यिस्थापन केंद्ािि अपेक्षक्षि सवु िधा

हातांची ननयशमत स्िच्छता
ठे िण्यासाठी सुविधा

स्टाफच्या िैयक्ततक
उपयोगासाठी सॅनीटायझि
उपलब्ध

कमाचार्यासाठी पुिेशा प्रमाणात आणण
सहज उपलब्ध स्िच्छता सुविधा आणण
सुिक्षक्षत पद्धतीने विष्ट्ठा व्यिस्थापन

सवु िधा, सिु क्षा साधने
उपकिणांसाठी ननयशमत
ननजंतुकीकिण सुविधा

स्टाफसाठी सुिक्षक्षत वपण्याचे पाणी
आणण ननयशमत ननजंतुकीकिण सवु िधा

Source: Advisory on Safe Management Of Water Supply And Sanitation Services During Covid-19 Crisis, MoHUA, GoI, April 2020

िापिलेल्या िैयक्ततक सुिक्षा
साधनांच्या व्यिस्थापनासाठी
ननधारित पद्धती आणण
सुविधा

िैयक्ततक स्िच्छतेसाठी
पाणी, कपडे धुण्याची
आणण स्िच्छ किण्याची
सुविधा
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सफाई कमाचारयांसाठी कामादिम्यान आणि नंिि – काय किािे आणि काय करू नये
कामासाठी घि सोडण्यापि
ू ी हे किा
१. पूिा बाहयांचे आणि
शिीि पूिा ोाकिािे कपडे
िापिा

३ स्थातनक संस्थेने तदलेले
अत्यािश्यक सेिा
ओळखप्रण सोबि ठे िा

२. जखमािि िाटिप्रुफ
बॅडड
े लािा

४. हाि धण्
ु यासाठी
पािी आणि साबि
सोबि ठे िा

५. मास्क, ग्लोव्हज, बूट आणि
ऍपिन िापरूनच काम किा.
मास्क नसल्यास रुमालाच्या दोन
िीन घड्या करून िोंड आणि
नाक ोाकेल असा बांधा
६. कामाच्या तठकािी कपड्याचा
अतिरिक्ि जोड सोबि ठे िा.

काम संपिल्या नंिि

सुिक्षा साधने
काळा

हाि आणि
चेहिा धुिा

कपडे बदलून िापिलेले
कपडे वपशिीि टाका

िोंडाला मास्क लािून
घिी जा

Source: Urban Management Centre, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

घिाि कुिालाही भेटण्यापूिी िापिलेले कपडे
आणि सिु क्षा साधने साबिाने धि
ु ा आणि
िळण्यासाठी कोिड्या जागेिि लटकिा
58

स्िच्छिा कमाचारयांसाठी स्िच्छिा सवु िधा व्यिस्थापन
कायाक्षे्रणाि प्रत्यक्ष काम कििारया स्िच्छिा कमाचारयांसाठी सुविधा आणि संिक्षि
•

बहुिांश शहिी स्थातनक स्ििाज्य संस्था-

•
•
•

िैयस्क्िक सुिक्षा साधनांच्या खिे दीसाठी १४ व्या आणि १५ व्या वित्त आयोगाचा तनधी िापिि आहे ि
िैयस्क्िक सिु क्षा साधनांची खिे दी स्थातनक तठकािी ककंिा ित्काळ पिु िठ्यासाठी अल्प मद
ु ि तनविदा पद्धिीने किीि आहे ि
िैयस्क्िक सिु क्षा साधने आणि सॅतनटायोि व्यतिरिक्ि जािीि जागि
ृ ीसाठी उपक्रमाचे आयोजन किीि आहे ि

िाई, महािाष्ट्र

कळमेश्िि, महािाष्ट्र

Source: Compendium of Good Practices for Small and Medium Towns – Focus on sanitation by Center for Water and Sanitation (C-WAS), CRDF, CEPT University April 2020
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स्िच्छिा कमाचारयांसाठी स्िच्छिा सवु िधा व्यिस्थापन
कायाक्षे्रणाि प्रत्यक्ष काम कििारया स्िच्छिा कमाचारयांसाठी सुविधा आणि संिक्षि

मुंबई महापाशलके कडून कमाचािी आणण कंत्राटी कमाचािी िैद्यकीय तपासणी:
१.
२.
३.
४.
५.

कोविड १९ संबंधी जाणीि जागत
ृ ी आणण या काळात किायच्या आणण टाळायच्या किायच्या बाबी
िततदाब आणण मधुमेह चाचणी
थमाल स्िीननंगच्या माध्यमातन
ू विषाणू बाधेच्या लक्षणांची तपासणी
कमाचार्यांना गिजेनस
ु ाि औषधोपचाि आणण उपचािासाठी रुग्णालयात पाठिणी
आयुषच्या सूचनेनुसाि होशमयोपॅथी गोळया, पूिक जीिनसत्ि आणण िैद्यकीय मास्कची उपलब्धता

जाणीि जागत
ृ ी

िततदाब आणण
मधम
ु ेह चाचणी

थमाल स्िीननंग

विनामल्
ु य
होशमयोपॅथी गोळया

सॅनीटायझि िाटप
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िैयस्क्िक स्िच्छिा साधने – िापिाच्या शास््रणीय पद्धिी
िैयस्क्िक सिु क्षा साधने – कशी घालािीि आणि काळािीि?

१. मास्क घालताना नाक आणण तोंड पूणा झाकले जाईल हे तपासून त्याची पट्टटी क्रकंिा इल्याक्स्टक कानामागे व्यिक्स्थत
बांधा. मास्कची समोिची बाजू दवु षत झालेली असते त्यामुळे मास्क काढताना समोिच्या बाजल
ू ा हात लागणाि नाही याची
काळजी घ्या

२. ग्लोव्हज िापिा. ग्लोव्हजची बाहे िची बाजू दवु षत झालेली असते म्हणन
ू ग्लोव्हज काढताना ग्लोि असणार्या हातानी
दस
ु र्या हातातील ग्लोव्ह काढािा. दस
ु र्या हातातील ग्लोव्ह काढताना अशीच काळजी घ्या

३. पाय सिु क्षक्षत िाहण्यासाठी बट
ू घाला. बट
ू काढताना हातात ग्लोव्हज ठे िा
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Source: Indian Institute of Human Settlements, Practitioners resources by NIUA, 2020, SCBP Portal - Response to COVID-19

• तनजांिक
ु ीकिि
स्िच्छिा आणि पािी पिु िठा सेिांचे सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
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तनजांिुकीकिि द्ािि ियाि किण्याची डब्लूएचओ द्िािे सुचिलेली पद्धिी – मागादशशाका

हात स्िच्छ किण्यासाठी ननजंतुकीकिण
द्रािण तयाि किण्याची डब्लए
ू चओ द्िािे
सुचिलेली
पद्धती
सांगणािी
ही
मागादशशाका आहे . याचे दोन र्ाग आहे त.
भाग एक
फामासीच्या हठकाणी द्रािण तयाि किण्याची
प्रत्यक्ष पद्धती या र्ागात सांधगतली आहे .
भाग दोन
ननजंतक
ु ीकिण द्रािण तयाि किण्यासंबंधी
सिु क्षा विषयक बाबी, लागणार्या घटकांची
क्रकंमत आणण वितिण इत्यादी संबंधी
माहहती हदली आहे .

Source: WHO-recommended Hand rub Formulations, WHO, 2010
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तनजांिक
ु ीकिि द्ािि ियाि किण्याची डब्लए
ू चओ द्िािे सच
ु िलेली पद्धिी – मागादशशाका

• भाग एक – स्थातनक तठकािी उत्पादन आणि लागिारया सातहत्यासह प्रकक्रया संबंधी मागादशान
• उत्पादन आणण लागणार्या साहहत्यासह प्रक्रिया तपशील – दहा शलटि उत्पादनासाठी
• गण
ु ित्ता सननयंत्रण पद्धती ि उपाय
• उत्पादन आणण साठिणूक पद्धती
• भाग दोन –पूिक िांत्र्रणक मातहिी

सुिक्षा आणि ककंमि

• पाश्िार्म
ू ी
• डब्लूएचओने सुचिलेली अल्कोहल आधारित हॅ न्ड सॅनीटायझि तयाि किण्याची पद्धत यासंबंधी जागनतक

आणण स्थाननक अनुर्ि

• सुिक्षा मानके, क्रकंमत तपशील, वितिण,साठिण ई.

• िापिासंबंधी धोके आणण उपाययोजना सांगणािा ततता

Source: WHO-recommended Hand rub Formulations, WHO, 2010
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सािाजतनक स्िच्छिा सवु िधा आणि त्या जिळील पष्ट्ृ ठभाग स्िच्छिा
तनजांिुकीकिि द्ािि

िस्िे, शौचालये आणि शभंिी क्लोिीनयुक्ि तनजांिुकीकिि द्ाििाच्या माध्यमािून तनजांिुकीकिि – तदिसािून िीन
िेळा फिशी पुसिे, ोाडून स्िच्छ कििे आणि फिाििी कििे
क्लोिीनयुक्ि तनजांिुकीकिि द्ाििाच्या घटक आणि त्यांच्या मा्रणेसंबंधी मातहिी

Available Hypochlorite
Solution (Bleach, Phenyl)
५%

१०%

Required Chlorine
Concentration
१%
१%

To Prepare 1000ml
Chlorine Solution in ml

Add water in ml

२००

८००

१००

९००

• Authorities may consider providing a alternative to soap-based handwashing, using a chlorine based hand rub
solution, dispersed in controlled conditions in public areas. This measure will reduce the amount of water needed.
•

•

MoHFW Advisory against spraying of hypochlorite solution on humans. This solution being oxidizing agent it causes skin
irritations, rashes and can potentially be health hazard at higher concentrations and it also corrode the tunnels. Sodium
Hypochlorite globally used to sanitize fomites in tunnels only not a person carrying any virus inside the body. Mist spry
of Disinfectants like BAC at given concentration and dose exposure at mass entrance points should prove effective
disinfectant
All these, should not be treated as relaxation from Hand washing and social distancing as far as prevention of CoVID 19 is
concerned. Further this will be giving impression of false protection
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Source: Guidelines for H.ygiene and Sanitation in Densely Populated Areas, During the COVID-19 Pandemic, Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, April,

पािी पुििठा आणि स्िच्छिा सेिा – सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र
• SARS-CoV-2 विषाणू बाधधत व्यतती दरु
ु स्त झाल्यानंति दे खील पुढचे ११.२ हदिस
सिीय िाहू शकतो याचे पुिािे शमळत आहे त. या विषाणूचा समाजातील संसगा जस
जसा िाढे ल त्याच प्रमाणात तो मलनन:सािण प्रणालीतही िाढू शकतो

• सिा प्रक्रिया केंद्रासाठी
पिफॉिमन्स सननयंत्रण

ननधाारित

दे खर्ाल

दरु
ु स्ती

प्रोटोकॉल

पाळणे

आणण

• सध्यक्स्थतीत पाणी प्रक्रिया केंद्र विषाणू घालिण्यास पयााप्पत नसेल ति
ननजान्तुकीकिणाची एक पायिी प्रक्रियेत िाढिािी. तलोरिनेशन मात्रेसंबंधी ठििताना
सूचनांचा आधाि घ्यािा
(Manual of Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013, published by
MOHUA)
• काम किणार्या सिाासाठी िैयक्ततक सुिक्षा साधनांच्या िापि आिश्यक असून ते
उपलब्ध करून दे णे आणण िापिासाठी प्रोत्साहहत किणे आिश्यक आहे .
Source: Advisory on Safe Management Of Water Supply And Sanitation Services During Covid-19 Crisis, MoHUA, GoI, April 2020

प्रकक्रया केंद्ासाठी तनधाारिि
दे खभाल दरु
ु स्िी प्रोटोकॉल
पाळिे

तनयशमि तनजांिुकीकिि केल्याची
खा्रणी

िैयस्क्िक सुिक्षा साधनांच्या
िापि आिश्यक
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पािी पुििठा आणि स्िच्छिा सेिा – सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
मैला गाळ आणण शसपेज व्यिस्थापन
शहिी आणण ग्रामीण र्ागातील बहुतांश शौचालयासाठी केंहदत मैला िाहक प्रणाली उपलब्ध नाही.
शौचालय स्िच्छ ठे िणे आणण त्याचा ननयशमत िापि किण्यासाठी कुटुंबांना प्रोत्साहहत किण्याची गिज आहे .

सिा सामद
ु ाईक, सािाजननक
शौचालयांची योग्य दे खर्ाल आणण
स्िच्छता.
सिा स्िच्छता कमाचार्यांची सिु क्षा

योग्य सिु क्षेसह
मैला गाळ सिु क्षक्षत व्यिस्थापन संबंधी
आग्रह आणण सननयंत्रण कामात
सहर्ागी सिा कमाचार्यांना िैयक्ततक
सिु क्षा साधनांची उपलब्धता

संपूणा मैला गाळ व्यिस्थापन साखळीचे
सननयंत्रण आिश्यक काळजी घेण्याच्या
दृष्ट्टीने या साखळीचे मजबुतीकिण

Source: Advisory on Safe Management Of Water Supply And Sanitation Services During Covid-19 Crisis, MoHUA, GoI, April 2020
Sanitation value chain image source: The energy and Resource Institute
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पािी पुििठा आणि स्िच्छिा सेिा – सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
मैलागाळ आणण मैला शमधश्त पाणी व्यिस्थापन
मैलागाळ िाहिूक
• सेक्प्पटक टॅ क केिळ अत्यािशक असल्यासच रिकामा किा
• कुठल्याही यंत्रसामग्र
ु ी शशिाय सेक्प्पटक टॅ क रिकामा करू
नका
• काम किणार्या यंत्रणेने शािीरिक अंतिासह सुिक्षेचे सिा
ननयम पाळािेत

• मैला साठिण टाकी असल्यास विशेष काळजी घ्यािी.
यासाठी मैल्याच्या एक दशांश इतका चन
ु ा िापिािा

Source: Virtual Orientation of SBM-G Chhattisgarh Personnel 17.4.2020 by Shrikant Navrekar

• स्िच्छता कमाचािी आणण िाहकाने सुिक्षेचे सिा
ननयम पाळािेत
• िाहन तांबत्रकदृष्ट्ट्टया िापिास तयाि असािे
आणण गळके नसािे
• िाहन योग्य हठकाणी पोहोचल्याची खात्री
करून घेण्यासाठी सननयंत्रण किािे
मैलागाळ प्रकक्रया
• मैलागाळ प्रक्रिया केंद्राशी संबंधधत सिा ननकष
प्रक्रिया केंद्र पूणा किीत असल्याची खात्री
करून घ्यािी
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पािी पुििठा आणि स्िच्छिा सेिा – सिु क्षक्षि व्यिस्थापन
कोविड-१९ च्या पाश्िाभूमीिि मैलागाळ प्रकक्रया केंद्ासाठी सध्यस्स्थिीि उपयोगासाठी मागादशाक सूचना

१

२

ननयशमत स्िच्छतािािं िाि स्पशा होणार्या
कामाच्या जागा, पाण्याचे नळ, पंप, िाल्व्ह, स्िीच
बोडा, स्िच्छता साधने, दििाज्याचे हँडल िािं िाि
ननजंतक
ू करून घ्या

प्रक्रिया
केंद्रा
चालिणार्या
कमाचािीिगााकडून
ननजान्तक्रु ककिणासाठी हॅन्ड सॅनीटायझि, हॅन्डिाश
इत्यादी िािं िाि िापिल्या जातील हे पहा

३

आजािी कमाचार्यांना घिी िाहण्यास सांगून त्यांना
आिोग्य सेिा शमळत असल्याची खात्री किा

४

प्रत्यक्ष प्रक्रिया केंद्रािि िैयक्ततक सुिक्षा साधनांचा
िापि सनु नक्श्चत किा

Source: Indian Institute of Human Settlements, 2020, NIUA-SCBP Portal – Response to COVID-19

५

६

कचिा व्यिस्थापन प्रक्रियेतन
ननघालेला
ू
कचिा, िापिलेले ग्लोव्हज, मास्क, पेपि टािेल
इत्यादी कचिा सुयोग्य कचिा बॅगमध्येच टाका
• स्लीपेज
असल्यास
व््कयूम
पंपच्या
मदतीने काढून घ्या क्रकंिा ते शतय
नसल्यास त्यािि चन
ु ा टाका.
• हे उपचाि शतय नसल्यास स्पील धुिून
घ्या आणण ते धत
ु लेले पाणी बंद नालीत
सोडा. स्पील काढलेल्या हठकाणी तलोिीन
टाका.
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विलगीकिि केंद् आणि घिािील कचिा व्यिस्थापन
विलागीकििािील घिािून कचिा व्यिस्थापन
संकलन –
काळया िं गाच्या बॅग मध्येच र्ि आणण जागेििच ननजंतक
ू किा
िाहिक
ू –
जागेििच ननजंतूक केलेली बॅग छोट्टया बंद िाहनातून िाहतूक किा.
व्यिस्थापन
• िाहन लँ न्डफील जागेिि हा कचिा सोडडयम हय्पोतलोिाईड अथिा इति
मान्यता प्राप्पत तलीनि टाकून पसििा.
• नंति हा कचिा 2m x 1m x 1m (LxBxD) आकािाच्या चिमध्ये गाडून टाका.
त्यािि चि खोदताना काढलेले मटे िीअल टाका
• ही प्रक्रिया पूणा झाल्यािि िाहन ननजंतक
ू करून घ्या

विलगीकिण घिातील कचिा
घिगत
ु ी घटक कचिा
समजािा.
विलगीकिण घिातील कचिा
स्ितंत्र संकशलत करून
त्याची िाहतूक दे खील
स्ितंत्र किािी.

Source- Instructions for safe disposal of waste from
quarantined households by MoHUA, GoI on 21st March 2020
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Source: Guidelines for collection, transportation and disposal of suspected COVID-19 waste and solid waste from quarantined homes and containment areas by MPCB on 4th April 2020

विलगीकिि केंद् आणि घिािील कचिा व्यिस्थापन
स्िच्छिा कमाचािी सुविधा आणि संिक्षि

कामाच्या हठकाणी येण्यापूिी
आणण कामाचेठीकन सोडण्यापूिी

थमाल तपासणी आणण हात
साबण आणण पाण्याने
स्िच्छ धुणे

मास्क आणण ग्लोव्हज
सािखी सिु क्षा साधने
िापिा

िापिानंति ननधाारित हठकाणीच टाका

Source: Additional advisory for maintaining cleanliness during lockdown period by MoHUA, GoI on 26th march 2020

ही सुिक्षा साधने
बायोमेडडकल िेस्ट
समजण्यात यािे.
इनशसिीनेशन पद्धती
िापरून व्यिस्थापन किा

.
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विविध तठकािी उपयुक्ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने
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विविध तठकािी उपयक्
ु ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने

सिु क्षा साधने

हाडा हॅट

इअि प्लग्स

फेस शशल्ड

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने सीिि
स्िच्छ किणािे , प्रक्रिया केंद्रातील
आणण तेथे दे खर्ाल दरु
ु स्ती
किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातन
ू कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन
(िस्ते सफाई
किणािे कमाचािी
)

Hard Hat with shell made out of
polypropylene co - polymer with
headband, harness, sweathband, peak
and chinstrap.
Recommended for use only when hazard
of falling object, working at height or near
open chambers.
Corded, flanged shaped ear plugs made
out of non irritant and non allergic
material. The ear plugs should be
washable and reusable.
Recommended for use only in case of
noise hazard.
Face shield made out of clear
polycarbonate having size 8.0" x 15.5" and
thickness of 1.0 mm. The shield should be
compatible with the safety hard hat.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19
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विविध तठकािी उपयक्
ु ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने
सिु क्षा साधने

सेफ्टी ग्िागल्स

पि
ू ा बाहयाचे
शटा

हाय
व्हीजीत्रबलेटी
सेफ्टी िेस्ट

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने
सीिि स्िच्छ किणािे , प्रक्रिया
केंद्रातील आणण तेथे दे खर्ाल
दरु
ु स्ती किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातून कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन (िस्ते
सफाई किणािे
कमाचािी )

Safety goggles must be light weight
made out of clear polycarbonate
material offering high impact
resistance and 99.9% UV protection.

High visibility full sleeves shirt made
out of high wicking polyester for
comfortable use in hot and humid
conditions.
Presence of reflective strips for high
visibility in low light conditions is
optional.
Safety vests made of plain or mesh
polyester, 1 or 2 inch high gloss
white or yellow horizontal & vertical
reflective tape.
Recommended to be worn with
apparel in street sweeping activity
for high visibility in low light
conditions.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19
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विविध तठकािी उपयुक्ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने
सिु क्षा साधने

कागो पँट

फुल लेनथ
पँट

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने सीिि
स्िच्छ किणािे , प्रक्रिया केंद्रातील
आणण तेथे दे खर्ाल दरु
ु स्ती
किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातन
ू कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन
(िस्ते सफाई
किणािे कमाचािी
)

Full length Cargo pants made out of
polyester and cotton. The pants should
have gusseted crotch, wide belt loops and
reinforced front and Cargo pockets.
Presence of reflective strips is mandatory.
The full length pants protects the worker
from coming in contact with dusts and
harmful substances.

High visibility full length pants made out
of polyurethane coated breathable
polyester for comfortable use in hot and
humid conditions and easy cleaning.
Presence of reflective strips for high
visibility in low light conditions is optional.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19
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विविध तठकािी उपयक्
ु ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने
सिु क्षा साधने

पायांची
सिु क्षा

पायांची
सिु क्षा

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने सीिि
स्िच्चा किणािे , प्रक्रिया केंद्रातील
आणण तेथे दे खर्ाल दरु
ु स्ती
किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातन
ू कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन
(िस्ते सफाई
किणािे कमाचािी
)

Protective footwear having steel toe with
upper body made out of grain leather and
polyurethane outsole for protection
against physical hazards.
Ankle length shoes when paired with full
pants provides complete protection from
incidental splashes of hazardous liquids.
Protective footwear
Protective footwear made out of poly
vinyl-chloride and has energy absorption
heel. Anti-skid highly flexible and extra
strong for protection against physical
hazards.
These shoes are recommended for jobs in
SWM where the worker is going to come
in continuous contact with liquid. Ankle
length shoes should be paired with full
pants provides complete protection.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19
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विविध तठकािी उपयुक्ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने

सिु क्षा साधने

एन ९५ फेस
मास्क

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने सीिि
स्िच्छ किणािे , प्रक्रिया केंद्रातील
आणण तेथे दे खर्ाल दरु
ु स्ती
किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातन
ू कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन
(िस्ते सफाई
किणािे कमाचािी
)

N 95 Face Mask with exhalation valve
and straps made out of Thermo plastic
Elastomer, Aluminium nose clip,
Polyurethane nose foam,
polypropylene filter, polyester shell
and cover web.

फेस मास्क
Foldable respiratory half mask made of
non- woven polypropylene wide
adjustable elastic straps, Aluminium
nose clip, Reinforcement nose foam.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19

िस्ते झाडताना
धल
ु ीकनापासन
ू
सेंहद्रय कचिा आणण घटक
संिक्षण
िायू संपका आल्यास िापिािे
होण्यासाठी िापि
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विविध तठकािी उपयुक्ि असिािी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने

सिु क्षा साधने

मेकॅतनकल
िे जीस्टं ट ग्लोव्हज

केशमकल
िे जीस्टं ट
ग्लोव्हज

िपशील

सांडपाणी व्यिस्थापन (उपसा
किणािे , यंत्राच्या सहाय्याने
सीिि स्िच्छ किणािे , प्रक्रिया
केंद्रातील आणण तेथे दे खर्ाल
दरु
ु स्ती किणािे कमाचािी)

घनकचिा व्यिस्थापन
(घिाघिातून कचिा संकलन,
कचिा रान्स्फि केंद्र, कचिा
िगीकिण, प्रक्रिया केंद्र येथे
काम किणािे कमाचािी

घनकचिा
व्यिस्थापन
(िस्ते सफाई
किणािे कमाचािी
)

Mechanical Resistant, nitrile coated
gloves having nylon lining, Specialized
grip such as dotted or Sandy and
Knitted Cuffs.
Recommended to be worn for jobs
which might inclue incidental contact
with liquid hazardous waste or
chemical.
Chemical resistant, nitrile gloves
having flock lined inners, diamond
finish grip, straight cuff, minimum
thickness of 0.38mm and length of
330 mm.
Recommended to be worn on jobs
which includes continuous and
international contact with liquid
hazardous waste or chemical.

Source: By Saniverse, Environmental Solutions, Practitioners’ resources by NIUA 2020, SCBP Portal- Response to COVID-19
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

४. स्िच्छिा अनक
ु ििीय उदाहििे

79

स्िच्छिा सवु िधा व्यिस्थापन – सािाजतनक शौचालये
सािाजननक शौचालयांच्या हठकाणी शािीरिक अंति संबंधी ननयमांची अंमलबजािणी महािाष्ट्राच्या अनेक शहिातून होत आहे .
त्यासाठी प्रत्येकी एक मीटि अंतिािि ितळ
ुा काढून िांगेत उर्े िाहण्यासाठी जागा ननक्श्चत केल्या आहे त
स्िच्छता कायाकते आणण ननिीक्षक ननगिाणीचे काम किीत आहे त

पाचोिा, महािाष्ट्र

नसिापिू , आंध्रप्रदे श

मुंबई, महािाष्ट्र

Source: Compendium of Good Practices for Small and Medium Towns – Focus on sanitation by Center for Water and Sanitation (C-WAS), CRDF, CEPT University April 2020
Safely Managed Sanitation Good Practices By Narsapur, Andhra Pradesh State, Compiled By ASCI
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स्िच्छिा सवु िधांचे व्यिस्थापन – हाि धण्
ु याच्या सोयी
अनेक शहिाि हॉट स्पॉट, बाजािाच्या जागा, औषधी दक
ु ाने, ोोपडपट्ट्या इत्यादी तठकािी हाि धुण्याची सुविधा
आणि त्यासाठी पािी उपलब्ध करून दे ण्याि आले आहे

िामटे क, महािाष्ट्र

पाचोिा, महािाष्ट्र

मंब
ु ई, महािाष्ट्र

शहादा, महािाष्ट्र

Source: Compendium of Good Practices for Small and Medium Towns – Focus on sanitation by Center for Water and Sanitation (C-WAS), CRDF, CEPT University April 2020
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स्िच्छिा साधनांचे व्यिस्थापन – हाि धण्
ु याच्या सवु िधा
ोोपडपट्टी भागाि िाहिारया कुटुंबांसाठी हाि धुण्याच्या सवु िधा
उघड्या िाहनािि पाण्याची टाकी बसिन
ू बेसीनसह चाि िोट्यांची हाि धण्
ु याची व्यिस्था

नंदयाल महानगिपाशलका आंध्रप्रदे श
Source: Fight Against COVID-19, Sample Best Practices by Urban Local Bodies- Presentation by MoHUA, GoI
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जािीि जागि
ृ ीसाठी उपक्रमांचे आयोजन

मुंबई, महािाष्ट्र

मुंबई, महािाष्ट्र
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

५. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापन

84

५.१. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापन अधधतनयम, २०१६
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जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापन अधधतनयम, २०१६
जैि-िैद्यकीय कचिा म्हणजे मनष्ट्ु य क्रकंिा प्राणी यांच्या िोगाच्या उपचाि, तनदान ककंिा लसीकििाच्या िेळी क्रकंिा
त्यासंबंधधत संशोधन कक्रयामध्ये ककंिा त्या उत्पादनांच्या िपासिीमध्ये ककंिा आिोग्य शशत्रबिांमध्ये ननमााण होणािा
कोणताही कचिा

उपयोजन
१.
२.

हे ननयम ज्याच्याकडे संस्था आणि / ककंिा आिोग्य सुविधा
केंद् असिील अशा व्यक्िीस लागू होतात
संस्थेतील प्रत्येक व्यततीचे हा तयाि झालेला जैि-िैद्यकीय
कचिा संकशलत किणे, साठिणे, सुिक्षक्षत िाहतूक आणण
योग्य विल्हे िाट लािणे क्रकंिा हाताळणे हे कताव्य असेल

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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कोविड-१९ संबंधधि किाव्ये
१. एसपीसीबी ि सीटीएफ (SPCB & CTF) ऑपिे टिला स्थापना ि सुविधेची मातहिी दे िे
२. जैि-िैद्यकीय कचिा संस्थेतच िेगळा करून त्यािि कोविड-१९ बायोहजाडा (BIOHAZARD) हे धचन्ह लािािे
३. प्रयोग शाळे िील िसेच सूक्ष्मजीििैज्ञातनक कचिा, िक्िाचे नमुने /िक्िाच्या वपशव्याची पूि-ा उपचािानंिि विल्हे िाट लािण्यासाठी
सीटीएफ (CTF) ला पाठिा

४. तनजांिुकीकिि करून, हिेशीि आणि सुिक्षक्षि तठकािी हा कचिा ठे िा
५. िासायतनक द्ि कचिा हा न्यर
ू लायझेशन (neutralization) करून िेगळा करून ठे िािा
६. सांडपाणी क्रकंिा मैला २% सोडडयम हायपोतलोिाईट मध्ये, क्रकमान अधाा तास ठे िािा

७. आिोग्य कमाचार्यांना ि इतिांना Hepatitis B आणि Tetanus चे लसीकिि किािे, प्रशशक्षि द्यािे. त्याची नोंद ठे िािी
८. एमपीसीबी (MPCB) ला तसेच SPCB ला कोविड संसगा संदर्ाात दघ
ा ना घडली ति तात्काळ अहिाल द्यािा/कळिािे
ु ट
९. िोजचा ननमााण होणार्या कचर्याचा अहिाल SPCB/CPCB िेब पोटा ल / मोबाईल ऐपिि कळिािा

१०. २४ तासाच्या आत जि CTF ऑपिे टि ने कचिा जमा केला नाही क्रकंिा विल्हे िाट लािली नाहीति स्थाननक SPCB कायाालयास
कळिािे
११. संिमण ननयंत्रण सशमतीची स्थापना, कचर्याच्या प्रर्ािी व्यिस्थापनासाठी तसेच पन
ु िािलोकन, पिीक्षण आणण िे कॉडा किण्यासाठी
किा
Source: Maharashtra Pollution Control Board
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स्थातनक प्राधधकििाची भशू मका
१. सािाजतनक जैि-िैद्यकीय सुविधा केंद् स्थावपि किण्यासाठी पुळाकाि घ्या
२. स्थाननक अधधकार्यांद्िािे चालिल्या जाणार्या रुग्णालये/संस्थांकडून अधधकृततेसाठी अजा केले गेले आहे त
याची खात्री किा
३. रुग्िालये आणि नशसांग होम मधील िेगळा केलेला त्रबगि जैि-िैद्यकीय घन कचिा उचलिे आणि िाहिूक
कििे सरू
ु च ठे िा

४. महानगिपाशलका हद्दीत ननमााण झालेल्या जैि-िैद्यकीय कचर्यासाठी सािाजननक जैि-िैद्यकीय सवु िधा /
ज्िलन केंद् विल्हे िाट लािण्यासाठी असािेत
५. उत्तम व्यिस्थापनासाठी मेडडकल असोशसएशन, पीसीबी (PCB), सुविधा ऑपिे टिशी तनयशमिपिे संिाद
साधािा
६. जैि-िैद्यकीय कचर्याच्या प्रभािी व्यिस्थापन यं्रणिेसाठी सिा आिोग्य सुविधा केंद्रे सदस्य असायला हिेत

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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५.२. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापनासाठी आदशा कायाप्रिाली
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खबिदािी आणि सिु क्षा उपाय
हािांची स्िच्छिा (योग्य उत्पादन आणि िं्रणाचा िापि किािा)

• साबण आणण पाणी : हात साबण पाण्याने ४०-६० सेकंद धि
ु ािेत!
• अल्कोहोल बेसड हँ ड िब : जि साबण-पाणी उपलब्ध नसेल ति अल्कोहोल बेसड हँ ड िब िापरुन हात २०-३० सेकंद स्िच्छ किािेत !
• हात जि अस्िच्छ हदसत असतील ति अंटीसेक्प्पटक साबण िापरुन हात पाण्याने स्िच्छ धुिून पस
ु ािेत (पुसण्यासाठी घेतलेला टॉिेल
एकदाच िापिािा)

कोविड-१९ पासन
ू बचािासाठी िैयस्क्िक सिु क्षा साधने

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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खबिदािी आणि सिु क्षा उपाय

सुिक्षक्षि इंजेक्शन पद्धिी, अनुकूधचदाि साधनांचे व्यिस्थापन आणि दख
ु ापिीपासून बचाि

रूग्णांसाठी िापिली जाणािी उपकिणे हाताळताना आणण िाहतूक किताना हातमोजे घाला
रूग्िांसाठी िापिली जािािी उपकििांची सिु क्षक्षि हािाळिी, साफसफाई आणि तनजांिक
ु ीकिि
रुग्णांच्या खोलीतून उपकिणे बाहे ि काढण्यापूिी त्यांचे ननजंतुकीकिण किणे आिश्यक आहे

CHEMICAL SPILLAGE

BODY FLUID SPILLAGE

Isolate, neutralise and clean thoroughly

Collect in separate liner for incineration

Isolate, mop with absorbent cloth/paper and
disinfect appropriately

Collect in separate liner for incineration

रुग्िांचे मलीन ोालेले कपडे, टॉिेल, बेड शीट्स/ चादिी साफ कििे

•रूग्णाला घिी पाठिल्यािि त्याने िापिलेले कपडे आणण पष्ट्ृ ठर्ाग हदिसातन
ू क्रकमान एकदा साफ करून ननजंतक
ु करून घ्या
•जे कमाचािी ही साफ सफाई कित आहे त त्यांनी योग्य टी सिु क्षा साधने िापिणे गिजेचे आहे

•खिाब झालेले हे कपडे शिीिाच्या संपकाात येऊ दे ऊ नये; ते बादलीत क्रकंिा न गळणार्या वपशिीत ठे िािेत ि त्यािि लेबल लािलेले
असािे. त्यानंति हातांची स्िच्छता किािी
• जि रुग्णाच्या शिीिातील कोणत्याही स्त्रािाशी संपका आला ति लगेच स्िच्छता किािी
Source: Maharashtra Pollution Control Board
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खबिदािी आणि सिु क्षा उपाय
पयााििि स्िच्छिा आणि तनजांिक
ु ीकिि
स्थावपि स्िच्छिा पद्धिींचा िापि किािा
जास्तीत जास्त जैि कचिा व्यिस्थापनासाठी गोळा किािा
सिा उपकिणे आणण पष्ट्ृ ठर्ाग ननजंतुक किािेत
पष्ट्ृ ठभाग दोन गटांमध्ये विभागले जाऊ शकिाि
कमीतकमी संपका होणािे साधलेले (उदा. जमीन आणण छत)
“जास्त स्पशा होणािे पष्ट्ृ ठर्ाग" - जेथे िािं िाि हात लागतात
रूग्िांच्या परिसिािील जास्ि स्पशा होिािे पष्ट्ृ ठभागांचे सिि सफाई आणि
तनजांिुकीकिि कििे आिश्यक आहे

• दािाच्या मुठी
• त्रबछाना (Bedrails)
• तदव्याची बटिे

• रुग्िाच्या खोलीिील पष्ट्ृ ठभाग
आणि शौचालयािील शभंिी
• पडद्याच्या कडा, इत्यातद

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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जैि-िैद्यकीय कचिा – िगीकििाची पद्धि, जमा कििे, प्रकक्रया कििे
आणि योग्य विल्हे िाट लाििे

93
Source: Maharashtra Pollution Control Board

of MSW
and BMW
at COVID-19
कोविड-१९ बाधधिSegregation
भागािील/
केंद्ािील
घन
आणि जैHCEs
ि-िैद्यकीय कचिा
घन कचिा िगीकिि

िगीकिि

जैि-िैद्यकीय कचिा िगीकिि

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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कोविड-१९ अलगीकिि कक्षासाठी खबिदािी
१. िेगळया समवपात राली आणण स्ितंत्र िं गाचे डब्बे/वपशव्या/कंटे नि
िापिा
२. CPCB च्या सुधारित मागादशाक तत्िानुसाि कचर्याचे विर्ाजन किा

३. “कोविड-१९” असे लेबल या कचर्यािि लािले पाहहजे, जेणे करून
प्राधान्य िमाने, त्याची योग्य पद्धतीने विल्हे िाट लािली जाईल

४. कचर्याची गळती िोखण्यासाठी आणण वपशव्या फाटू नये यासाठी
दह
ु े िी थिाच्या (क्रकंिा २ वपशव्या) िापिल्या जाव्यात
५. जैविक कचिा व्यिस्थापनासाठी CBWTF ला दे ण्यापूिी िेगळा गोळा
करून साठिािा

६. विलगीकिण कक्षातील कचिा दे खील ििील पद्धतीने गोळा करून
CBWTF च्या गाडीमध्ये हदला जािा
७. विलगीकिण कक्षातील कचर्याचे िेगळा अशभलेख (record) ठे िािा

८. इति सिा कचर्याची, घनकचिा हाताळणी अधधननयम, २०१६ नस
ु ाि
विल्हे िाट लािली जािी

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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Segregation of MSW and BMW at COVID-19 H/Hs
कोविड-१९
रुग्ि असलेल्या घिािील घन ि जैि-िैद्यकीय कचरयाचे

विभाजन

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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अलगीकिि कक्ष प्रमख
ु ाची जबाबदािी
१. अलगीकिण कक्षातून/ घिातून/ होम केअि सुविधांकडून कमीत कमी जैि-िैद्यकीय कचिा ननमााण व्हािा

२. इति घिातील कचिा: घन कचिा हािाळिी अधधतनयम, २०१६ नुसाि विल्हे िाट लािली जािी
३. अलगीकिण कक्षातील जैि -िैद्यकीय कचर्यामध्ये शसरिंज, कालबा्य क्रकंिा टाकलेली औषधे, िापिलेले
मास्क / हातमोजे आणण इति आजाि असलेल्या रुग्णांच्या, मत्र
ू वपशव्या, शिीिातील द्रि क्रकंिा ितताने
शर्जलेल्या पदाथांचा समािेश असू शकतो

४. स्थाननक स्ििाज्य संस्थेने पुिविलेल्या वपिळ्या िं गाच्या वपशव्यांमध्ये, सिा जैि-िैद्यकीय कचिा एकबत्रत
करून तो अधधकृत केंद्राकडे सुपूदा किण्यात यािा
५. जैि-िैद्यकीय कचिा घेऊन जाण्यासाठी सीबीडब्ल्यूटीएफ ऑपिे टिशी संपका किािा
६. अलग ठे िलेल्या घिाची / होम-केअिची काळजी घेणाा्या व्यततींनी संशनयत क्रकंिा बर्या झालेल्या कोविड
-१९ रूग्णांचा कचिासद्
ु धा स्थाननक स्ििाज्य संस्थेने ननदे शशत केलेल्या पद्धतींचे पालन करून वपिळ्या
वपशव्यामध्ये जमा किािा.

७. अलगीकिण केलेल्या घिातील िापिलेले मास्क आणण हातमोजे कागदाच्या वपशिीत ककमान 72 िास
गुंडाळून ठे िून मग इति घन कचर्याबिोबि द्यािा. मास्क ि हातमोज्यांचा पुनिाापि टाळण्यासाठी,
विल्हे िाट लािण्यापि
ू ी ते तक
ु डे करून / कापन
ु टाकािेत

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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कंटे नमें ट भागािील ककंिा अलग केलेल्या घिािील कचिा व्यिस्थापन
१.
२.
३.
४.

५.
६.
७.
८.

नागरिक, आिोग्य कमाचािी, अलगीकिण केलेल्या घिातील लोक तसेच प्रयोगशाळे तील कमाचािी यांनी िापिलेले मास्क, हािमोजे ि
इिि संिक्षक उपकििे, वपिळया प्पलाक्स्टकच्या वपशव्यामध्ये बायोहाझाडा धचन्हासह स्ितंत्रपणे गोळा करून “कोविड -१९ कचिा” असे
धचन्हांक्रकत केले जािे
वपिळया वपशव्या, बायो मेडडकल िेस्ट कॉमन रीटमें ट फॅशसशलटी (सीटीएफ) ऑपिे टिकडे जंिन
ु ाशक फिाििीनंिि दे ण्यात याव्यात
हा कचिा िेगळया स्ितंत्र िाहनातून िहन करून CTF कडे विल्हे िाटीसाठी दे ण्यात यािा

स्थाननक स्ििाज्य संस्था प्रमख
ु आणण CTFयांनी या कचर्याची िेगळी दै नहं दन नोंद ठे िन
ू टी िोजच्या िोज MPCB web portal िि
पाठिािे

अलगीकिण केलेल्या घिातील / क्षेत्रातील ननमााण केलेला इति कचिा जागेििच, ननजंतक
ु ीकिणानंति ‘काळया’ वपशव्यामध्ये गोळा
केला जािा

या काळया वपशव्यातील कचिा गोळा करून, लहान बंद िाहनांच्या माध्यमातून गािच्या ननदे शशत लँ डक्रफल साइटिि पोहोचविला
जािा. प्रत्येक फेिीनंति िाहनांची पण
ा णे ननजंतुकीकिण किण्यात यािे
ू प
लँ डक्रफल साइटिि अशा कचर्यािि सोडडयम हायपोतलोिाइटने फिािणी केली जािी आणण त्यास 2 मीटि x 1 मी x 1 मी (L x B x D)
आकािाचा खडडा करून खोल गाडािे आणण त्याच खोदलेल्या साहहत्याने ते झाकािे

‘वपिळया’ आणण ‘काळया’ कचर्याच्या वपशव्या हाताळणार्या कमाचार्यांना िैयक्ततक सिु क्षा साहहत्य आणण पिु े शी जंतन
ु ाशके
विल्हे िाट लािण्याच्या हठकाणी (लँ डक्रफल साइटिि) प्रदान केली जािीत

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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रूग्िांचे चादिी, टॉिेल्स आणि कपडे साफ कििे
•

•
•
•

Source: Maharashtra Pollution Control Board

तदिसािन
कमीिकमी एकदा, सिा तठकािी (पष्ट्ृ ठभागदे खील) यांची जंिुनाशकांद्िािे
ू
स्िच्छिा किािी
• ७०% इधथल अल्कोहोल - पुनिाापिासाठीच्या िस्तु ि उपकिणांसाठी
• सोडडयम हायपोतलोिाईटचे ०.५% (५००० ppm) द्रािण - पष्ट्ृ ठर्ागांसाठी
• रूग्णांचे चादिी, टॉिेल्स आणण कपडे हाताळणार्या कमाचार्यांनी पिु े शी िैयक्ततक
सुिक्षा साधने (जाड हातमोजे, मास्क, फेसशशल्ड/गॉगल, लांब बाहीचे गाऊन) आणण
बट
ू िापिािेत.
• कधीही मळलेले कपडे शिीिाजिळ धरू नका; शलक-प्रूफ वपशिी क्रकंिा बादलीमध्ये
मळलेले, ितत/शिीिातील द्रिपदाथााने माखलेले कपडे हाताळल्या नंति तसेच
िैयक्ततक सुिक्षा साधने िापरुन काढून टाकल्यानंति हात ननजंतुक किा. रुग्णाचे
कपडे, न गळणार्या, वपशव्या क्रकंिा कंटे निमध्ये ठे िा. त्याला स्पष्ट्टपणे धचन्हांक्रकत
किा
ं मशीन असल्यास : ६०-९०°C तापमानािि डडटजंट/ साबि िापरुन,३० शमननट
िॉशशग
0.१% तलोिीनच्या द्रािणात शर्जिन
ू धि
ु न
ू कडक उन्हात िाळिा
ं मशीन नसल्यास: एका मोठ्या वपंपात गिम पाणी ि साबण एकत्र करून त्यात
िॉशशग
चादिी बड
ु िा, पाण्याचे थेंब अंगािि उडू न दे ता काठीने ढिळा. (०.१% तलोरिनच्या
द्रािणात) अंदाजे ३० शमननटे चादिी बड
ु िा.
शेिटी स्िच्छ पाण्याने खळखळून धुिा आणण सूयप्र
ा काशात पूणप
ा णे िाळू द्या.

99

५.३. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापन सेिा शंख
ृ ला/ साखळी
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कोविड उपचाि केंद् - जैि-िैद्यकीय कचिा िहन आणि विल्हे िाट
Biomedical waste is to be given to the Common Biomedical Waste
Treatment and Disposal Facility (CBWTF) for complete treatment and
disposal as per Biomedical Waste Management Rules, 2016

Standards for Treatment and
Transportation of Bio-medical Waste are
as per Schedule II of BMWM Rules, 2016

COMMON BIOMEDICAL
WASTE TREATMENT
FACILITY (CBWTF)*

Common Biomedical
Waste Treatment Facility
(CBWTF)

Colour

For
incineration
at CBWTF

For
treatment
at CBWTF

Captive Treatment Facility
(CTF)*
*Only if no CBWTF within 75km. If unable
to set up CTF, can use CBWTF up to 150 km
if Waste can be transported in 48hrs

Disposal Options

Blue

Disinfection or Auto/Micro/Hydro and sent to recycling

White

Auto/Dry heat sterilization followed by shredding/
mutilation/encapsulation

Red

Auto/Micro/Hydro and sent to recycling

Yellow

Incineration (Deep Burial only in rural or remote areas
without access to CBWTF with prior approval)
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Source: R&D: Ananya Tewari, Poornima Prabhakaran and Shyamala Mani, Centre for Chronic Disease Control and Centre for Environmental Health, Public Health Foundation of India

आिोग्य सवु िधा केंद्ािील सांडपािी व्यिस्थापन

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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५.४. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापिासाठी िाज्य मागादशशाका
आणि मागादशाक ित्िे
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िाज्य मागादशशाका आणि मागादशाक ित्िे
Rules and Guidelines applicable
1.

MoEF&CC: Bio-Medical Waste Management Rules 2016 as amended

2.

CPCB: Guidelines for Management of Healthcare Waste as per Biomedical Waste Management Rules, 2016

3.

CPCB: CPCB issued guidelines for waste generated during Treatment/diagnosis/Quarantine of COVID-19
suspected/confirmed Patient on 18th March 2020, Revised on 25 Mar 2020 and 18th April 2020

4.

CPCB Guidelines for Handling, Treatment and Disposal of Waste Generated during Treatment/Diagnosis/
Quarantine of COVID-19 Patients – Revision 2 dated 18/04/2020

5.

CDC: Manual for BMW Mgmt. – Hospital Administrator, Doctors and Nurses (HCW), Waste Handlers

6.

SBM MHUA: COVID -19: Additional advisory for maintaining cleanliness during lockdown period

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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िाज्य मागादशशाका आणि मागादशाक ित्िे
Rules and Guidelines applicable
7. MPCB: Guidelines for Management of Bio-Medical Waste Contaminated / Suspected to be Contaminated with
COVID-19 dated. 20.03.2020
1. Guidelines for Bio Medical Waste Treatment facilities
2. Guidelines for Healthcare Establishment and Pathology / R&D Laboratories handling COVID-19 cases

3. Guidelines for HCEs not handling COVID-19 cases and General Public / Large Establishments
(Airports, Railway Stations, Bus stands, Malls, Theatres, Banquet Halls, Industries, IT Centre etc.)
4. Guidelines for Self-Quarantined COVID-19 suspects

8. MPCB: Guidelines for collection, transportation and disposal of suspected COVID-19 waste and solid waste from
quarantined homes and containment areas on 4th April 2020
9.

CDC: Guidelines for Quarantine facilities COVID-19 dated 20/03/2020 & 4/04/2020

10. AIIMS Rishikesh: Infection Prevention & Control Policy For COVID-19

Source: Maharashtra Pollution Control Board
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कोविड-१९ जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापनाचे रिपोतटां ग
प्रत्येक जनिे टि, हँडलि आणण सामान्य उपचाि सवु िधा ऑपिे टि यांनी कोविड-१९ जैि-िैद्यकीय कचिा ननशमाती, त्याचे
हाताळणी, उपचाि ि विल्हे िाट लािण्याबाबत अहिाल द्यािा
सीपीसीबी ने कोविड-१९ संदर्ाात जैि-िैद्यकीय कचिा गोला किणािे , हाताळणािे आणण सािाजननक प्रक्रिया केंद्र यांच्यासाठी
COVID19BMW मोबाइल अॅक्प्पलकेशन बनिले आहे
हे मोबाइल अॅक्प्पलकेशन फतत कोविड-१९ जैि-िैद्यकीय कचर्यासाठीच आहे
या ऐपमध्ये दििोज डाटा अपलोड किण्यात यािा
एसपीसीबी/पीसीसी हे या अहिालामध्ये काही त्रट
ु ी िाहत असतील ति त्याचे अिलोकण करू शकते
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Step 1:

REGISTRATION
(Generators & Waste Handlers)

1. CBWTF to register all Waste Handler and Facility
2. SPCB shall ensure that all HCF, quarantine centre, or home
care register them on this app

Step 2: Waste Tracking
GENERATORS
1. Enter Waste Data
2. Handover Waste

Waste Handler (CBWTF
vehicle)
1. Reach each
generator location
2. Review and Accept
waste Data

CBWTF
1. Review and Accept
Waste from Waste
Handler
2. Submit Data to SPCB

Step 3: Verification and Approvas
SPCB
1. Verify Waste Data
for Previous Data
and Approve
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Generator Screen → Facility like Health Care Facility, Quarantine Facility

CBWTF Screens → Accept Data from Waste Handler (Trucks)

५.५. जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापनाचे उत्तम उदाहिि
(UNIDO Video)
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

६. कोविड-१९ संदभाािील अत्यािश्यक तनयम, शासकीय
तनयमािली, मागादशाक ित्िे िसेच अधधकृि संदभा
आणि संसाधनांसाठीच्या िेबसाईट शलंक
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कोविड-१९ संबंधधि अधधकृि तनयम आणि संदभा
परिस्स्थिी ज्या िेगाने बदलि आहे िे पाहिा सिा अधधकािी आणि कमाचारयांनी अद्ययािि मातहिीने यक्
ु ि
असािे
या विषयीची मागादशाक तत्िे, परिपत्रके, आणण संसाधाने खाली हदलेल्या शलंक चा िापि करून शमळिािी.

आिोग्य आणि कुटुंब कल्याि मं्रणालय, भािि सिकाि

https://www.mohfw.gov.in/#
सािाजतनक आिोग्य विभाग, महािाष्ट्र शासन
https://arogya.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx
भाििीय िैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR)
https://www.icmr.gov.in/ctechdocad.html

महािाष्ट्र प्रदष
ू ि तनयं्रणि मंडळ (MPCB)
http://mpcb.gov.in/
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कोविड-१९ संबंधधि अधधकृि तनयम आणि संदभा
कोविड-१९ च्या अनुषंगाने स्िच्छता/सफाई कमाचार्यांसाठी गह
ृ ननमााण ि शहिी कामकाज मंत्रालयाने मागादशाक तत्िे D.O.
Letter द्िािे जािी केली आहे त

स्िच्छता/सफाई कमाचार्यांच्या सुिक्षक्षततेसाठी याविषयीची सविस्ति माहहती सामाक्जक न्याय ि सबलीकिण विर्ागाद्िािे
जािी किण्यात आली आहे

D.O.No.Secy(SJE)/EA/2020 dated 22/04/2020
नोिल कोिोना विषािू आजाि २०१९- प्रतिबंधन योजना, आिोग्य आणि कुटुंब कल्याि मं्रणालय, भािि सिकाि

कोिोना विषाणू संिमनाचा प्रर्ाि कमी किण्यासाठी खबिदािीचा उपाय म्हणून नाक आणण तोंड झाकणािा
मास्क घालणे, मुंबई महानगि प्रादे शशक विकास क्षेत्र (MMRDA) तसेच पुणे महानगि प्रादे शशक विकास
क्षेत्र(PMRDA) अंतगात कायाित सिा अधधकािी आणण कमाचार्यांना बंधनकािक किण्यात आले आहे .
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/English/202004081306599407.pdf
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कोविड-१९ संबंधधि अधधकृि तनयम आणि संदभा
कोविड-१९: विलगीकिि किण्याि आलेल्या घिािील कचरयाची सुिक्षक्षि विल्हे िाट लािण्याकरििाच्या सूचना
िाष्ट्रीय शमशन डायिे तटि –SBM (शहिी) चे सहसधचि व्ही. के. क्जंदाल

यांनी २१ माचा २०२० िोजी सिा िाज्य

आणण केंद्रशाशसत प्रदे शांचा शहिी विकास विर्ागाच्या प्रधान सधचिांना जािी केलेले पत्र
कोविड-१९ : लॉकडाऊन दिम्यान पाळाियाचा स्िच्छिेविषयीची अतिरिक्ि मातहिी

िाष्ट्रीय शमशन डायिे तटि –SBM (शहिी) चे सहसधचि व्ही. के. क्जंदाल

यांनी २६ माचा २०२० िोजी सिा िाज्य

आणण केंद्रशाशसत प्रदे शांचा शहिी विकास विर्ागाच्या प्रधान सधचिांना जािी केलेले पत्र
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

७. प्रशशक्षिाच्या पळ
ु ील अंमलबजाििीसाठी कृिी योजना
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प्रशशक्षिाच्या पळ
ु ील अंमलबजाििीसाठी / टप्प्यासाठी कृिी योजना
िात्पिु िी ििनीिी

1

• प्रशशक्षणा्यांच्या अशर्प्रायानंति सादिीकिणातील विशशष्ट्ट मुद्दे (slides) तसेच माहहतीपि धचत्र आणण
सतत विचािले जाणािे प्रश्न (FAQ),पुढील प्रशशक्षणा्यांपयंत इति माध्यमातून पोचिले जािेत

2

• प्रशशक्षणा्यांनी साहहत्याचे वप्रंट आउट काढून चौकाचौकात आणण प्रर्ाग पातळीिि त्याचे वितिण
किण्याची व्यिस्था किणे
• प्रशशक्षणा्यांनी प्रशशक्षण साहहत्य आणण प्रशशक्षणातील माहहती कायाित फ्रंट लाइन कमाचार्यांपयंत

3

िेळेत पोहोचेल यासाठी खात्रीशीि प्रयत्न किािे
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

८. प्रशशक्षिानंििचे मल्
ु यांकन
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कोविड-१९ च्या अनुषंगाने
प्रतिसाद ि सज्जिा, जोखीम आणि संसगााचे प्रतिबंध ि तनयं्रणि
िसेच

परिसि स्िच्छिा आणि कचिा व्यिस्थापन
याविषयी दिू स्थ प्रशशक्षि कायाक्रम

९. प्रश्नोत्ति स्रण
१

कोविड-१९ आणि सामास्जक आिोग्य

२

पािी स्िच्छिा आणि आिोग्य (WASH) – संिाद, सािधधगिी, आणि प्रतिबंधात्मक उपाय

३

अहिाल यं्रणिा

४

जैि-िैद्यकीय कचिा व्यिस्थापन

५

अत्यािश्यक तनयम, शासकीय तनयमािली, मागादशाक ित्िे िसेच अधधकृि संदभा आणि संसाधनासाठीच्या
िेबसाईट शलंक

६

प्रशशक्षि पळ
ु ील स्ििािि नेण्यासाठीचा कृिी आिाखडा
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धनयिाद !
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