
हे  एक ग�तशील मा�हती प�क आहे आ�ण
नवनवीन वै�ा�नक पुरा�ांवर आधा�रत
�नय�मतपणे अ�यावत केले जाते

खोकला  

कुटंुबातील सव� सद�यांनी
मा�कचा वापर करा 

जर  ल�णे  ५  �दवसांपे�ा  जा�त  असतील  तरच
�युडोसोनाइड  (मीटर  डोस  इ�हेलर) / �ाय   पावडर
इ�हेलरचा  वापर  करावा

वै�क�य  स��यानुसार  ��तजै�वके  (एंट�बायो�टक)
 वास  न  येणे चव  न  लागणे

ताप डोके�खी  घसा  खवखवणे  

अंग�खी  �ास  �यायला  �ास
होणे  /  धाप  लागणे  

वै�क�य स��यानुसारच खालील औषधांचा
वापर करावा

ऑ��सजनचे �माण  ९३% �क�वा �यापे�ा कमी (१ तासा�या
आत ३ वेळा पाहणे)
�ास �यायला �ास होत अस�यास  �क�वा च�कर आ�यास 
१००   इतका ताप ३ �दवस कायम रा�ह�यास

घरी काळजी घेताना रेमडे�सवीरचा  वापर क� नका

नेबुलाइजरचा (वाफ यं�) वापर �युडोसोनाइड औषध
घे�यासाठ� क� नका
ऑ��सजन �सल�डरचा वापर डॉ�टरां�या स��या�शवाय क�
नका

घरात हवा खेळती रा� दया,
 �खड�या उघ�ा ठेवा

  शरीराचे तापमान
 (दर ६ तासांनी)

ऑ��सजनचे �माण (ऑ�सीमीटर �ारे) 
(दर ६ तासांनी)

हे करा

शरीरातील ऑ��सजनचे �माण
वाढव�यासाठ� छातीवर झोपुन (पालथे)

खोल �ास �या

हे क� नका 

दर ६ तासांनी पॅरा�सटॅमॉल - 
  आ�ण खोक�याचे औषध

गरजेनुसार

घरी रहा हात �नज�तुक
(सॅ�नटायझर) करा

�वलगीकरणात रहा आ�ण
 �व�ांती �या

 पाणी, सूप, फळांचा रस,
नारळ पाणी �या 

उपचार

आरो�य आ�ण कुटंुब क�याण मं�ालय
भारत सरकार

ए�स / आईसीएमआर को�वड १९ रा�ीय काय� बल / 
संयु� देखरेख समूह (�वा�य सेवा महा�नदेशालय )

�नरी�ण 

गरम पा�याची वाफ घेणे आ�ण/
�क�वा कोमट पा�याने �दवसातून 

३ वेळा गुळ�या करणे

वै�क�य स�ला �या / �क�वा इ��तळात दाखल �हा 

डॉ�टरां�या स��या�शवाय सीट� �कॅन क� नका

o

को�वड-१९ साठ� गृह �वलगीकरणात �यायची काळजी
(०५/०१/२०२२ रोजी सुधा�रत)

 
ल�णे नसले�या ���ना ७ �दवसांसाठ� घराम�ये वेगळे ठेव�यात याव.े 

ल�णे असले�या ��� चाचणी अहवाल, सकारा�मक (पॉ�झ�ट�ह) आ�यापासून �कमान ७ �दवस उलट�यानंतर आ�ण सलग ३ �दवस ताप नस�यास गृह �वलगीकरण समा�त करतील/
संपवतील

ल�णे असले�या ����या संपका�त आले�या परंतु ल�णे नसले�या
कुटंुबातील सद�यांनी आरो�यावर ल� ठेवले पा�हजे
ल�णे नसले�या ���साठ� चाचणी आव�यक नाही

को�वड-१९ ची शंका �या 
जर तु�हाला खालीलपैक� कोणतेही ल�ण   असेल, तर �व-चाचणी / RAT

/ RT-PCR करा. चाचणीची पुनरावृ�ी कर�याची आव�यकता नाही

�वतःची काळजी घेत असताना
पुढ�ल गो��वर ल� �ा 

शरीराच ेतापमान

ऑ��सजनचे  �माण ९३% �क�वा �यापे�ा
कमी अस�यास आप�या डॉ�टरांचा स�ला
�या

मधुमेह आ�ण उ�र�दाब अस�यास
�यां�याशी संबं�धत औषधे थांबवू नका


