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ज्यगवतक आरोग् सांघटननेे (WHO) एक्य नव्य कोरोन्यविष्यणू 
रोग्यच्य, कोविड–19 च्य (COVID-19) उदे्क म्हणजे, 
त् ्यची ल्यगण ्होण््यच्य िेग ि व्यपती प्य्हत्य, आांतरर्यष्टी् 
प्यतळीिरील चचंत्यजनक स्यि्वजवनक आरोग् आणीब्यणी 
(PHEIC), असल््यची घोषण्य 30 ज्यनेि्यरी 2020 रोजी केली.

कोविड–19 उदे्क्यल्य थोपिण््यस्यठी WHO आणण 
जगभर्यतील स्यि्वजवनक आरोग् प््यधधकरणे प्यिले उचलत 
आ्हेत.1 विशिष्ट प्क्यरच््य लोकसांख्ेिर, जसे की दिव्यांग 
वक्तींिर, कोविड–19 च्य ज्यसत लक्णी् पररण्यम दिसून  
्ेऊ िकतो. ््यच््यिी सांबांधधत प्मुख सटेक ्होल्डस्वनी ्ोग्  
ती प्यिले उचलली ि सांरक्क उप्य् ्ोजले तर ्ह्य पररण्यम  
कमी करणे िक् आ्हे.

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-
covid-19
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कोविड-19 उद्कािरम्यान दिवाांग वक्तींिाठी अवतररक्  
विचार करण्याची का गरज आहरे? 

रे

दिव्यांग वक्तींन्य, कोविड–19 उद्रेक्यिरम््यनच््य सम्यिरेश्यसह नरेहमीच, आरोग्-सांगोपन 
सरेि्य, प्यणी ि सिच्छत्य सरेि्य आणण त््यांच््य गरजरेच््य स्यि्वजवनक आरोग् सरेि्य ममळित्य 
्रेऊ शकण््यची ख्यत्ी होण््यस्यठी प्यिलरे उचलण््यची गरज आहरे. 

दिव्यांग वक्तींन्य कोविड–19 होण््यची इतर्यांपरे रेक््य मोठी जोखीम असू शकत क्यरण: 

– प्य््यभूत आरोग्श्यसत्ी् उप्य््यांची अां रे  अडथळ (महणजरे ससन, मलबज्यिणी करत्य ्रेण््यतल रे , बरे 
ससंक ककं रे ां रे रे ंि्य प्यण््यच पप ््यांच््यप्यंत श्यरररीकदृष्ट्य पोहचण शक् न होण, ककि्य एख्यद््य 
वक्तील्य वतचरे रे रे ह्यत एकमक्यांिर घ्यसून घ्यसून स्यफ करण््यत श्यरररीक अडचण असू शकत); 

– ज्यि्य आध्यर ल्यगण््यच््य गरज्य ककं रे सां त ि्यखल असल््यनरे सोशल वडस्टन्सगचरे ि्य त स्रे ं  प्यलन 
करण््यतील अडचणी; 

– प््य्विरण्यप्यसून म्यवहती ममळिण््यस्यठी ककंि्य श्यरररीक आध्यर्यस्यठी स्पश्व करण््यची गरज; 

– स्यि्वजवनक आरोग् म्यवहती प्यहत्य ्रेण््यतलरे अडथळरे; 

दिव्यांग वक्तींन्य ््य क्यरण्यांनी जां ांतुससग्व झ्यल्य तर रोग बळ्यिण््यची जोखीम ज्यसत 
असू शकतरे: 

– दिव्यांगतरे रेबरोबरच आधीप्यसून असलली आरोग् स्स्ती; आणण 

– आरोग् सां रे  अडथळ.गोपन ममळित्य ्रेण््यतल रे 

दिव्यांग वक्तींन्य ््य क्यरण्यांनी जां ांतुससग्व झ्यल्य तर रोग बळ्यिण््यची जोखीम ज्यसत 
असू शकतरे: 

– दिव्यांगतरे रेली आरोग् स्स्ती; आणणबरोबरच आधीप्यसून असल 

– आरोग् सां रे रे गोपन ममळित्य ्रेण््यतल अडथळ. 

तरे रे रे रे रे ां अिांबून असलल््य सरेि्यांमध् जर उद्क्यच््य क्यरण्यन गभीर वत्् आल्य, तर दिव्यांग 
वक्तींिर प्रम्यण्यब्यहरे रेर पररण्यमसुद््य होऊ शकल. 



कोविड-19

  
 

 

 
  

 

 

   

   

  
 

    
  

  
 

  
 

  

  आपल्याला गरजरेचरे िांगोपन ि आधार खात्ीनरे िापरता ्यरेत राहण्यािाठी 
एक ्योजना त्यार ठिा 

  
 

 

का्य्य करू शकिाऱ्याांिाठी विचार 

दिवाांग वक्ती आणि त्याांच्या क टबी्याांिाठी क ती ु ु ां ृ

कोविड–19 ला िांभावतः िामोररे जािरे लागिरे कमी करा 

दिव्यांग असलरेल्य प्रत्रेकजण आणण त््यचरे कु ्टांुबी् ््यांनी कोविड–19 उद्रेक्यिरम््यन, 
WHO guidance on basic protection measures चरे ां (प्य््यभूत सरक्ण्यच््य 
उप्य््यांस्यठी WHO तफफे रे रेल््य म्यग्विश्वन्यचरे रे रे  प्यवहजरे रे ल्यगू कल ) प्यलन कल , जस कती ह्यत्यांची 
सिच्छत्य, श््यसोच्छि्यस्यच््य पद्ती आणण श्यरररीक अां रे 2 ह््य प्य््यभूत सां तर र्यखण. रक्ण्यच््य 
उप्य््यांचरे रे रे प्यलन करण््यत आपल््यल्य कोणतीही अडचण असल (उि्यहरण्यथ्व, आपल ह्यत 
वन्ममतपणरे रे रे ां धुण््यस्यठी जर आपल््यल्य ह्यत धुि्य्च बससन/ससंक/प्यणी पप ््यांच््यप्यंत 
ज्यणरे शक् होत नसरे रे त््यचरे प्यलन करत्य ्रेईल हरे रे ु ुांब,ल तर), कश्य प्रक्यर  आपल क्ट 
ममत् आणण सां रे ूगोपनि्यत ््यांच््यसह बोलन ठरि्य. त््यच््य जोडील्य: 

– इतर्यांप्यसून वकम्यन एक मी्टर अांतर दूर र्यहण््यची सांि् कर्य. 

– ज्यसतीत ज्यसत शक् असरे रे गिदी असण्यऱ््य ज्यग्य ्ट्यळ्य आणण इतर लोक्यांबरोबरचरे ल त््यप्रम्यण 
श्यरररीक सां ्व रे रे रे फे ं रे पक कमीत कमी ठि्य. गरजपुरत सुपरम्यक्ट ककि्य औषध दुक्यन्यत ज्यत्यन्य, तथील 
गिदीच््य िरेळ्य ्ट्यळ्य. िरेऊ करे लरेल््य असतील तथरे रे ख्यस दिव्यांग वक्तींस्यठी दुक्यन्यांनी ठरविलरेल््य 
िरेळ्यांच्य फ्य्ि्य घ््य. 

– ऑनल्यईन पद्तीनरे ककि्य दूरधिनीिरून खररेिी कर्य ककं रे भरलरेल््य ज्यग्य ्ट्यळण््यस्यठी ं ि्य गिदीन 
कु ्टबी्, ममत्, ककं गोपनि्यतरे ््यांच््यकड मितीस्यठी विनां ुां ि्य सां रे ती कर्य. 

– स्यि्वजवनक दठक्यणी आपलरे ि्यरांि्यर ज्यणरे कमी करण््यस्यठी, आपल््य गरजरेच््य िसतू जसरे कती
 पुरिठ, औषध ि्य िद्कती् स्यधन ध्य्् , स्यफसफ्यईचरे रे रे ककं ै रे ््यांच््य घ्यऊक खररेिीच्य विच्यर कर्य. 

– शक् असल््यस घरून क्यम कर्य (िक फ्रॉम होम), विशरे ि्य ्व षतः आपण स्यम्य्् तः वसत ककं 
गिदीच््य ि्यत्यिरण्यत क्यम करीत अस्यल तर. 

– मितीची उतप्यिनरे ि्यपरत असल््यस ती ि्यरांि्यर वनजयंतूक करे ली असल््यची ख्यत्ी कर्य; ््यत 
सम्यविष्ट आहरे ्व ां त, च्यक्यांची खुचची, च्यलण््यच््य क्यठ््य, िरॉकस्व, ट््य्सफर बोडस् , अध्यांच््य प्यांढऱ््य 
क्यठ््य, ककं रे रे रे  ज्यतरे ि्य इतर कोणतही उतप्यिन कती ज ि्यरांि्यर ह्यत्यळल ि स्यि्वजवनक दठक्यणी 
ि्यपरलरे ज्यतरे. 

रे

– जर आपण सां िर विसां ि्य अमधक जण आज्यरी पडल ककंगोपनि्यत््यां बून अस्यल तर, एक ककं रे ि्य 
त््यांन्य सितःल्यच विलगीकरण्यत ज्यिरे ल्यगलरे तर आपण बोल्यिू शक्यल अश्य ि्यत््यांच्य एक 
सां रेच त््यर ठिण््यिर विच्यर कर्य. 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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 क टबातील ििस्य आणि िांगोपनिातरे ्याांचरे मानसिक ि शारररीक आरोग्य 

    

  
  

  

   
  

  

 

– जर आपण एख्यद््य ्ांत्णरे ्व त सां रे घरे भ्यवतः अश्य ि्यत््यांच््य ्टच्यईची म्यफ गोपनि्यत त अस्यल, तर सां ां 
स्स्ती आल््यस ्ांत्णरे ू रे रे रे रे रे कोणत्य कडन क्य् प््य्व्ी विस््य कलली आह ह म्यहीत करून घ््य. त 
अवतररक् आध्यर पुरिू शकतील ््यविष्ी आणण कोणत््य पररस्स्तीत त््यांन्य बोल्यिण््यची 
आपल््यल्य गरज ि्य्ूट शकतरे ््यबद्दल आपल््यल्य कु ्टांुबी् ि ममत् ््यांच््यशी बोल्य्चरे असू शकरे ल. 

– आपल््यल्य जर गरज पडली, तर आपण सां ्व  स्यधू शक्यल अश्य प्रक्यरच््य आपल््य पक 
सम्यज्यतील सां ां रे बांमधत सस््य वनणचित करून ठि्य. 

ु ु ां

– जर आपण आज्यरी पडल्यत तर, त््यांन्य गरज पडरेल ती कोणतीही महत्ि्यची म्यवहती आपलरे 
विश््यस्यचरे ममत् ि कु ्ुटांबी् ््यांच््य सम्यिरेश्यसह आपल््य कु ्टांुब पररि्यर्यतील लोक्यांन्य कळललीरे 
आहरे ््यची ख्यत्ी करून घ््य.3 ््यमध्रे आपल्य आरोग् विम्य, आपलरे औषध, आणण आपल््य 
अिलांवबत्यांच््य (मुलरे, ि्ोिृद् आई-िडील ककंि्य प्यळीि प्र्यणी इ.) कोणत््यही सांगोपन्यच््य 
गरज्य ््यांच्य सम्यिरेश असू शकरे ल. 

– आरोग् सां ि्य हरे रे अर हरॉ्टल्यई्स ््यांची मित घरे बां गोपन व्यिस्यम्क ककं ल्थ-क ण््यसां धी स््यवनक 
सलल््यचरे प्यलन कर्य. 

– आपल््यल्य कोविड–19 ची ब्यध्य झ्यली ककंि्य मितीची आिश्कत्य भ्यसली, तर त््यांनी क्य् 
कर्यिरे हरे आपल््य कु ्टांुब्यतील प्रत्रेक्यल्य म्यहीत असल््यची ख्यत्ी करून घ््य. 

– जर तरे एकमक्यांशी आधीप्यसून पररसचत नसतील तर आपल््य जिळच््य गोत्यिळ््यमधल््यरे 
(सपो्ट्व नरे्टिक्व ) लोक्यांच्य पररच् करून द््य जरेणरेकरून, आपण आज्यरी पडल्यत, 
तर त््यांच््य-त््यांच््यत पररण्यमक्यरक रीतीनरे सां ्व रे पक-सांि्यि होऊ शकल. 

– आपल््यल्य प्रश्न असतील ककं रे ै रे ां ि्य घ्यई नसलली िद्कती् मित हिी असल तर सबांमधत 
दूर-सि्यस्् (्टरेसलहरेल्थ)4 सरेि्य ि हरॉ्टल्यई्स ््यांचरे दूरधिनी क्रम्यांक म्यहीत करून घ््य. 

ु ु ां

– आपल््य कु ्ुटांब्यतील सि्व सिस् ि सगोपनि्यतां रे हरे कोविड–19 ची ब्यध्य होऊ न्रे ््यस्यठी 
प्य््यभूत सां ां रे रे रक्ण उप्य््यांची अमलबज्यिणी करत्यत, जस कती ह्यत धुण, ््यची ख्यत्ी कर्य. 

– कोविड–19 च््य उद्रेक्यिरम््यन, WHO चरे म्यनससक सि्यस्््यच््य ब्यबींिरील म्यग्विश्वन 
आणण अससतति्यतील सां रे रे प्यलन कर्य.5,6सग्वज्् तर रोग्यांच््य विस््यपन्यिरील म्यग्विश्वन ््यांच 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4 प्यरांप्यरिक आरोग््-सांगोपन सुििध्यांच्््य परिघ्यब्यहरेरील स्ि्यस्थ्् सांगोपन िरेण्््यस्यठी िूरसांपर्क आणि ि्हर्चुअल तत्रज्ञ्यन्यच्यां 
ि्यपर करणरे रे ््यच्य ्टरेलिहल्थमध््रे सम्यिरेश होतो. 

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6 https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds
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– खरे रे हरे रे िणरे ू र ककंळ, ि्यचन, सशकण  सुरू ठ , आणण दूरधिनी करॉल, मजक ि्य सोशल ममडी््य 
््यांच्य ि्यपर करून ममत््यांशी जोडलरेलरे र्यहणरे ््यस्यठी दिव्यांग मुल्यांन्य प्रोतस्यहन द््य. 

– ुां श् असरे कु ्टब्यतील कोण्यल्य जर विष्यणूची ब्यध्य झ्यल््यच्य सां ल, तर त््य वक्तील्य विलग करे लरे 
प्यवहजरे रे, म्यसक घ्यलण््यच््य सूचन्य दिल््य प्यवहजत, आणण शक् वततक््य लिकर वतची च्यचणी 
करून घरे रे 7 सि्व पृष्ठभ्यग वनजयंतूक करण््यची ि सि्व क्टांबी््यांच््य लक्ण्यांिर लक् तलीच प्यवहज. ु ु 
ठरे िण््यची गरज आहरे. शक् असल््यस, आधीप्यसूनच वबघ्यड्ुक् आरोग् स्स्ती ककि्य कमी ं 
प्रवतक्यरशक्ती असलरेल््य कोण्यल्यही, विलगीकरण मुितीच््य अखरप्यंत िरेगळ््य दठक्यणी विलग रे 
करून ठरे िण््यची गरज आह.रे 

7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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  दिवाांग वक्ती ि त्याांचरे   नरे  ) ्याां आधार गोतािळ (िपोट टिक च्यािाठी 
लक््य-पूततीची पािल उचलिरे 

  
 

  

 
 

 
 

 

  

  
 

   
 

िरकारी का्य्यिाही 

्य रे रे

– सि्व थरे्ट आणण ररे फेड क्य््वक्रम ि सां रे म्यवहती प्रस्यरण ओळी ि सच्ह्यांची भ्यष्य ््यांच्य करॉड पक्ययंमध् 
सम्यिरेश करणरे रे रे . ््यमध् र्यष्टी् प्रस्यरण, म्यध्म्यांस्यठी िृत्यांत, ि थरे्ट सोशल ममडी््य ््यांच्य 
सम्यिरेश होतो. 

– स्यि्वजवनक स्यमग्ीचरे रूप्यांतर “सोपरे ि्यचन” सिरूपण्यत करणरे णरे , जरे करून बौद्द्क उणणि्य 
असलरेल््य ककंि्य समजून घण््यतलरे रे िोष असण्यऱ््य लोक्यांस्यठी तरे प्यहत्य ्रेण्यररे असल.रे 

– जरे लोक बवहररे ध आहरे रे लली शीष्वक, मोठ्य ्ट्यईप, ब्रेल आिृत्््य -अां त त््यांच््यस्यठी रचन्य क रे रे 
ि सिरूपणरे रे रे कती “िड्व त््यर करून आणण ्ोग् त िसतऐिज सिरूपण (जस ”) ि्यपरून, 
प्यहत्य ्रेण््यजोगी लरेखी म्यवहती उतप्यिनरे विकससत करणरे. 

– िसतऐिज्यांमध्रे ककं रे रेणरे.ि्य सोशल ममडी््यिर, ि्यपरलल््य प्रवतम्यांच््य स्पष्टीकरण्यच््य ओळी ि 
सम्यिरेश करण््यजोग््य प्रवतम्यांच्य ि्यपर कर्य ि दिव्यांग महणजरे कलांक असरे कोठरे ही असू न्रे. 

– स्यि्वजवनक आरोग् म्यवहतीच््य प्रस्यरण्यस्यठी सलल्यग्यर लोक्यांच््य सम्यिरेश्यसह दिव्यांग्यांच््य 
सां रे ््यांन्य सोबत घरे रे स््य, आणण दिव्यांग सरेि्य प्रि्यत ऊन क्यम करण. 

रे ्य ्य
रे

दिव्यांग वक्ती ि त््यांच््य प्र्यवतवनमधक सांघ्टन्य ््यांच््यशी विच्यरविवनम् करून उचल्यि््यची 
आरथंक ि प्रश्यसकती् प्यिलरे झ्टप्ट वनणचित करणरे जसरे कती: 

– वप्र्जन्यांच््य सां रे अश्य क्टांुब्यांन्य आणण गोपन्यस्यठी ज् ्यांन्य क्यम्यतून िरेळ क्यढण््यची गरज पडत ु 
सां रे रे रे गोपनि्यत््यांन्य आरथंक भरप्यई िण. नहमीच््य क्यम्यच््य त्यस्यांिरम््यन पुरिल््य. 

– गलरे रेल््य आध्यर्यस्यठी कु ्टांुब्यतील सिस््यांन्य, क्यल-म््य्वदित िरेळरेस्यठी भरप्यई िरेणरे सम्यविष्ट 
करत्य ्रेऊ शकरे ल. 

– त््य कु ्टांुब्यांन्य आणण सां रे नैममणतक आणण सि्ां-रोजग्यररत गोपनि्यत््यांन्य आरथंक भरप्यई, ज 
दिव्यांग क्य््विल्यचरे ्व फोस्व) भ्यग आहरे ू  शकतरे, (िक त, ज् ्यांन्य सि्ां-विलगीकरण्यची गरज पड 
आणण जरे रे तरे रे  दिव्यांग वक्तींन्य सां रे थ  क्यम्यल्य ्रेण््यमुळ सग्व होण््यची ज्यसत जोखीम आह. 

– लिसचक िक्व -फ्रॉम-होम धोरणरे सिीक्यरण, त््यचबरोबर तसरे रे करण््यस्यठी आिश्क असलरेल््य 
तांत्ज््यन्यस्यठी आरथंक भरप्यई िरेण.रे 

– आरथंक प्यिलरे (स्यम्य्् तः एक्य व्यपक अश्य आरथंक उतरेजनपर पॅकरे जांतग्वत) ज् ्यत दिव्यांग 
वक्ती सम्यविष्ट असतील, जसरे कती प्यत् वक्तींस्यठी एक रकमी अि्य्गी, कर्यत सिलत, 
सिलतीच््य िर्यनरे द्जन्नस ममळणरे (सस््सड्य्झरे ंशन) आणण/ककि्य उि्यरत्य ि सि्वस्यध्यरण 
खच्व ल्यांबणीिर ्ट्यकणरे (उसशर्यनरे िरेण).रे 
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रोग विकसित होण्याची मोठी जोखीम अिण्याच्या िांभाव 
पररिरात-पररस्थितीत राहत अििाऱ्या दिवाांग वक्तींकड लक्ष ििरे िाढिा 

 

    

  
 

  
 

– श्यळ्य ि शैक्णणक सांस््यांद््यररे ्ोग् ती क्य््वि्यही, ज् ्यमुळरे त््य दिव्यांग विद््यर््यचयं रे सशक्ण 
ख्यत्ीशीरपणरे सुरू र्यहील ज् ्यांन्य बर्यच क्यळ घरून अभ््यस करण््यची गरज असू शकरे ल. 

– सरक्यरबरोबर सां ्व  स्यधणरे , ि सचंत्य वक् करणरे ््यदृष्टीनरे दिव्यांग वक्तींस्यठी पक , प्रश्न विच्यरणरे 
विविध सिरूपण्यांमध्रे (महणजरे दूरधिनी ि ईमरे रेल) हरॉ्टल्यईनची तरतूि करण. 

रे

सरेि्य सतत सुरू र्यहणरे ां रे ््यस्यठी क्य््वि्यही वनणचित ि सरक्क उपकरण्यस्यठी प्र्यध्य््  ममळण 
करण््यस दिव्यांग सरेि्य प्रि्यत््यांबरोबर क्यम कर्य. 

– ज् ्यत उपलब्ध सां ख््य कमी होऊ शकरे ल अश्य पररस्स्तींस्यठी दिव्यांग गोपनि्यत््यांची सां 
सां रे रे, सरेि्य-अखडति्यच््य ्ोजन्य असतील ््यची ख्यत्ीां गोपनि्यत पुरविण्यऱ््य ्ांत्ण्यांकड 
करून घ््य. 

– सां रे ां रे गोपनि्यत््यांस्यठी पोसलस तप्यसणी ््यस्यरख सरक्क उप्य् एकतीकड क्य्म र्यखत असत्यन्य, 
नोकरश्यहीकडून नोकरभरतीचरे अडथळरे घ्टिण््यस्यठी दिव्यांग सरेि्य प्रि्यत््यांबरोबर क्यम कर्य. 

– त््यांच््य प्रच्यलन्यांमध र्े घसरण झ्यल््यच्य अनभुि त््यांन्य आल््यस, त््यांच््य आरथकं श्यश्तीची 
ख्यत्ी र्यहण््यस दिव्यांग सरेि्यांस्यठी अलपमुित आरथंक आध्यर्यच्य विच्यर कर्य. 

– सरक्यरबरोबर सांपक्व  स्यधणरे ि सचंत्य वक् करणरे ््यदृष्टीनरे दिव्यांग सरेि्यांस्यठी एक 
हरॉ्टल्यईन पुरि्य. 

– म्यसक, गलोवहज् आणण हँड सॅवन्ट्य्झस्व ््यांच््य सम्यिरेश्यसह वबनखच्य्वची िै रक्ण ्सक्क सां 
स्यधनरे ां रे पुरविण्यऱ््य ्ांत्ण्यांन्य प्र्यध्य््  द््य. ममळण््यस्यठी दिव्यांग सगोपनि्यत 

– कोविड–19 च््य च्यचणीस्यठी, इतर वनणचित झ्यलरेल््य प्र्यध्य््  ग्ट्यांबरोबर दिव्यांग वक्तींच््य 
सां रेगोपनि्यत््यांन्यही प्र्यध्य््  ममळल ््यची ख्यत्ी कर्य. 

रे रे

मोठ््य जोखमीच््य पररस्स्तीत असू शकतील त््य दिव्यांग वक्तींचरे ांसरक्ण करण्यरी क्य््वि्यही 
वनणचित करण््यस्यठी दिव्यांग वक्ती आणण त््यांच््य प्र्यवतवनमधक सांघ्टन्यांबरोबर क्यम कर्य: 

– सांस््यांमध्रे दिव्यांग वक्तींन्य नोकऱ््य पुरिण्यऱ््य ्ांत्ण्य ह््य, सरेि्य अखडति्यच््य ्ोजन्यां 9 

विकससत करतील आणण त््यांची अांमलबज्यिणी करतील ््यची ख्यत्ी कर्य. 

– तुरां ग, क्यर्यगृह आणण सुध्यर-गृहरे ््यतील दिव्यांग वक्तींच्य शोध घ््य, सांबांमधत अमधक्यऱ््यांबरोबर 
क्यम करत सां ां ां सग्व वन्ांत्ण उप्य््यांची अमलबज्यिणी कर्य आणण सभ्यव घ्टन्य शोधून क्यढ्य. 

– बघर असलल््य ज् ्य दिव्यांग वक्ती आहरे गोपनरे रे त त््यांन्य प्यणी, अन्न, आसर्य आणण आरोग्-सां 
इतर्यांबरोबरच््य सम्यन आध्यर्यिर पुरिलरे ज्यईल ््यची आणण कोविड–19 ची ब्यध्य होऊ न्रे 
््यस्यठी प्य््यभूत सां रेरक्क उप्य् ममळिण शक् होईल ््यची ख्यत्ी कर्य. 

8   सम्यज्यतील दिव्यांग सरेि्य प्रि्यत््यांमध्रे पुढील ्ांत्ण्यांच्य सम्यिरेश होऊ शकतो – सगोपनि्यतां ््यांची सरेि्य, विशरेषीकृ त रोजग्यर सांधी,  
ककं ि्य दिव्यांग वक्तींन्य विशरेषीक ृ  त प्रण्यली ि सलल्यसरेि्य पुरिण्यर.रे  

9  ््य सांस्थ्यांमध््रे तुरु ांग, मनोरुग्ण इस्पितळरे आणि सांगोपन-गृहरे  ््यांच्य सम्यिरेश होतो. 
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 आिीबािीची पािल ्यामध्यरे दिवाांग वक्तींच्या गरजाचाही िमािरेश 
अिरेल ्याची खात्ी करा 

 
  

  

  

 

– ््यची ख्यत्ी कर्य कती दिव्यांग वक्तींच््य गरज्यांच्य विच्यर readiness and response 
operations for the COVID-19 outbreak in humanitarian settings 
(कोविड–19 च््य उद्रेक्यस्यठी म्यनि्यांमधील त््यरी आणण प्रवतस्यि) ््यमध्रे करे ल्य ज्यईल, 
््यमध्रे रे रे रे ्व  ं ां रेसक्तीन घर सोड्यि ल्यगण, वनि्यससत ककि्य स्ल्यतरीत सशवबर, नौपच्यररक िसत््य-ि्यड््य 
ि शहरी झोपडपट््ट् ््यमध्रे र्यहण्यऱ््य स्यऱ््यांच्य सम्यिरेश. 

रे ां

कोविड–19 च््य उद्रेक्यिर आध्यरलरेल््य आणीब्यणीच््य घोषण्यांमध्रे त््यांच््य गरज्यांच्यही 
सम्यिरेश असरेल ््यची ख्यत्ी करण््यस्यठी दिव्यांग वक्ती आणण त््यांच््य प्र्यवतवनमधक 
सांघ्टन्यांबरोबर क्यम कर्य: 

– दिव्यांग्यांचरे ां रे रे रे ांसगोपनि्यत ह अत््यिश्क कम्वच्यरी गणल ज्यतील आणण त््यांन्य सच्यरबांिी आणण 
इतर लरॉकड्यऊन प्यिल्यांमधून सू्ट ममळरेल ््यची ख्यत्ी कर्य क्यरण त््य प्यिल्यांमुळरे आध्यर 
सरेि्यांच््य अखांवडत तरतुिील्य ब्यध्य पोहोचू शकतरे. 

– सू्ट-सिलती मां रे ां जूर कर्य महणज सच्यरबांिी आणण इतर लरॉकड्यऊन प्यिल्यांमधून दिव्यांग वक्तींन्य 
घर्यत अडकू न पड्यिरे ल्यगण््यच्य जो त्यण अनुभि्यि्य ल्यगल्य असू शकरे ल त््यतून अलप क्यळ 
घर सोडण््यची परि्यनगी ममळरेल आणण तीही सुरणक्त म्यग्य्वन.रे 

– आणीब्यणीचरे उप्य् दिव्यांगति्यच््य आध्यर्यिर भरेिभ्यि करण्यर न्यहीत ््यची ख्यत्ी कर्य. 
सांस््यांमध्रे रे रेल््य म्यनिी हकक सां रे (मरे ॅ दिव्यांग वक्तींस्यठी ठिल रक्ण तांत्-म्यग्ययंमध् कवनझमस) 
आणीब्यणीच््य उप्य््यांच्य भ्यग महणून घ्ट करे ली ज्यण्यर न्यही ््यची ख्यत्ी कर्य. 
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कोविड–19 आरोग्य िांगोपन हरे िहजतरे रे ममळिाररे  ि िमािरेशक न , परिडिार 
आहरे ्याची खात्ी करा 

 
 

  
 

 
 

   
 

   

   
 

  
 

   
  

  
   

  
    

  

   

 

आरोग्य-िांगोपनािाठी का्य्यिाही 

रे

– सि्व स्कलवनकस च्यचण््य पुरिण्यरी आहरे बांमधत सि्व सरेि्य पूण्वतः त आणण कोविड–19 शी सां 
सहजतनरे रे ममळत्यत ््यची ख्यत्ी करण््यस्यठी क्यम कर्य. ््यांच्य सम्यच्यर घ््य – श्यरीररक 
अडथळरे (जसरे कती असम्यन रसतरे, द्जनरे ं, पोहच्य्ल्य त््यसि्य्क ज्यग्य ककि्य ि्यपर्य्ल्य 
त््यसि्य्क उपकरण); प्रिृ रे रे  (जसरे कती दिव्यांगति्यल्य स्यम्यद्जक कलांक म्यनणरे तींच अडथळ 
आणण अत््यिश्क सरेि्य न्यक्यरणरे  ं रे  (जसरे कती उपच्यर्यच्य ककं); आणण आरथक अडथळ ि्य सुविध्य 
ि्यपरण््यच्य मोठ्य खच्व) कोविड–19 आरोग् सरेि्यांच््य सुगमतरेची म्यवहती दिव्यांग 
वक्ती ि त््यांच््य सां रेगोपनि्यत््यांप्यंत प्रस्यररत कली ज्यत असल््यची ख्यत्ी कर्य. 

– िरेगिरेगळ््य गरज्यांनुरूप, समजण््यजोग््य ि विविध्यांगी सिरूपण्यांमध्रे म्यवहती पोहोचि्य. 
एक तर करे िळ तोंडी ककंि्य करे िळ लरेखी म्यवहतीिर विसांबून र्यहू नक्य, आणण बौद्द्क, 
ज्यणणिरेचरे ि म्यनससक-स्यम्यद्जक िोष असण्यऱ््य लोक्यांन्य समजू शकरे ल अश्य प्रक्यररे 
सां रे ां पक्य्वच म्यग्व अिलब्य. 

– दिव्यांग वक्तींन्य गृह्यध्यररत सलल्यमसलती द््य, त््यत त््यांच््य सि्वस्यध्यरण आरोग् गरज्य 
आणण ्ोग् असरे रे रे ां रे ल तथ, कोविड–19 शी सबांमधत गरज्यांच्य सम्यिरेश असल. 

– आरोग् क्य््वकत््ययं रेस्यठी म्यवहती विकससत कर्य ि त््यांन्य ती स्यांग्य महणज त््यांन्य दिव्यांग 
वक्तींस्यठीच््य कोविड–19 च््य सांभ्यव आरोग् आणण स्यम्यद्जक पचि्यत-पररण्यम्यांची 
ज्यणीि र्यहील. 

– अमधक गुां ां रे रे कि्यरां्ट्यईनमध्रे त्यगुतीच््य गरज्य असण्यऱ््य दिव्यांग वक्तींन्य, विशषतः जर त 
ककं रे रे रे रे रे रे ि्य विलगीकरण्यत असतील तर, पुरस्य आध्यर द््य. जवह्य गरजच असल तवह्य आरोग् 

, क्ट , आणण सां ि स्यम्यद्जक सरेि्यांमध्रे ु ां ुब्यांमध्रे गोपनि्यत््यांमध्रे सांगोपन्यच्य सम्ि् ठरे ि्य. 

– ््यची ख्यत्ी कर्य कती ्टांच्यईची स्यधनस्यमग्ी (उि्य. वहद्टलें रे्टस्व) दिली ज्यईल तरेवह्य ती 
आधीप्यसून अससतति्यत असलरेलरे वबघ्यड, मोठ््य आध्यर्यच््य गरज्य, जीिन मूल््यांकन्यच्य 
िज्य्व, ककं ै ्व ि्य दिव्यांग वक्तींविरूद्च्य िद्कती् पूिग्ह ््यिर आध्यररत असत्य क्यम्य न्रे. 
मोठी जोखीम आहरे त््यांन्य प्र्यध्य््  िरेण््यब्यबत WHO तफफे  ल्यगू असलरेल््य म्यग्विश्वन्यचरे 
प्यलन कर्य.10 

दिवाांग वक्तींना दूर-सिास््य (टललहल्थ) िरेिा द्ा रे रे

– दिव्यांग वक्तींन्य आरोग् सां रेण््यस्यठी, दूरधिनीिरून सलल्यमसलत, मजकर्यचरे सांिरेशगोपन ि  ु
आणण ववहडीओ करॉ्फरन्सं रेग ि म्यनससक-स्यम्यद्जक आध्यर पुरि्य. ह त््यांच््य सि्वस्यध्यरण 
आरोग््यबद्दल असू शकरे ल, आणण त््यत पुनि्वसन गरज्यांच्य सम्यिरेश असरेल ि ्ोग् तरेवह्य 
कोविड–19 शी सां रेबांमधत गरज्यांच्य सम्यिरेश असल. 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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 िरेिा अखां डति ्योजना विकसित करा ि त्याांची अमलबजाििी करा 

 

   दिवाांग वक्ती आणि त्याांचरे      िपोट नटिक ्याच्याशी िारांिार िांपक िाधा 

  
 

  
 

  

  
   

   
 

     
  

 

िमाजातील दिवाांग िरेिा प्रिात्याां ्य िाठी का्यिाही 

ां

–        
आणण प्रश्यसकती्  ि त्यांवत्क कम्वच्यरी त््यचप्रम्यणरे , ्ोग् असल तथ सगोपनि्यत       ््यांन्य   
िर चढिण््यस्यठीची क्य््वि्यही आख्य. 

–  सांगोपनि्यत््यांस्यठी पोसलस तप्यसणी ््यस्यरखरे सांरक्क उप्य् एकतीकडरे क्य्म र्यखत असत्यन्य,  
नोकरभरतीचरे अडथळ घ्टिण््यस्यठी क्य््वि्यही वनणचित कर्य आणण सरक्यरबरोबर क्यम कर्य. 

–  अवतररक् प्रसशक्णरे प्यर प्यड्य आणण शक् असल््यस, नव्य क्यमग्यर-कम्वच्यऱ््यांन्य   
त््यर करण््यस ि विसत्यररत जब्यबि्यऱ््य ह्यती घरेतील त ््यांच््यस्यठी ऑनल्यईन मोड्ल 
विकससत कर्य. 

–  सि्य्वमधक वनण्य्व्करीत््य (वक्रद्टकली) गरजरेच ््य दिव्यांग सरेि्य आणण ज् ्य खुल््य ठिणरे   
अत््यिश्क आहरे त््य सरेि्य, ््यांचरे  प्र्यध्य्् क्रम ठरिण््यस्यठी स््यवनक दिव्यांग आणण  
सांगोपनि्यत ््य एज्सीजबरोबर क्यम कर्य. सरेि्यांमध् घ्ट   ््यमधल सि्य्वमधक भरेद् असरे    
कल्य्ां्टस् वनणचित कर्य. 

अश्य एक्य प्रसां रे लल आहरेग्यस्यठी ्ोजन्य आख्य कती ज् ्यत लोक क्यम्यिरून कमी क रे रे त, 
रे रे रे ां रे

रे

ू

रे

रे रे

्य रे ्य ां ्य

– दिव्यांग वक्ती आणण त््यांची सपो्ट्व ्व ां नरे्टिकस् ््यांच््यशी सबांमधत म्यवहती ठळक करून 
कोविड–19 ब्यबत अवतररक् लस्ष््त म्यवहती पुरि्य. ््यमध्रे ््यांच्य सम्यिरेश होऊ शकतो – 
अखां रे रे ां डति ्ोजन्य; दूर-सि्यस्् (्टसलहल्थ) ि हरॉ्टल्यईन दूरधिनी क्रम्यक; प्र्यपत होऊ शकण्यऱ््य 
आरोग् सरेि्यांची दठक्यणरे ां रे ं; आणण सपत ्रेतील तवह्य ककि्य सि्ां-विलगीकरण्यत आिश्क 
असू शकत्यत त््य पररस्स्तीत, हँड सॅवन्ट्य्झर ककंि्य वनजयंतुकतीकरण स्यधन प्र्यपत करत्य 
्रेऊ शकतरे ती दठक्यण.रे 

– सांपक्य्वच््य िरेगिरेगळ््य म्यध्म्यांच्य, जसरे कती दूरधिनी करॉल, मजकू र ि म्यवहती स्यम्यम्क 
करण््यस्यठी सोशल ममडी््य, ््यांच्य ि्यपर कर्य आणण आिश्क तरे रेथ, प्यहत्य ्रेण्यऱ््य 
सिरूपण्यांमध्रे अससतति्यतली म्यवहती रूप्यांतररत कर्य. 

िमाजातील दिवाांग िरेिाांच्या तरतुिीिरम्यान िांभावतः कोविड–19 ला 
िामोररे जािरे घटिा 

– जांतूससग्व वन्ांत्ण्यशी सां ांबांमधत प्रसशक्ण पुरि्य आणण दिव्यांग सां रे (िकफोस्व) गोपन क्य््विल्यच ्व 
कौशल् जलिगतीनरे ि्यढि्य.11 

– म्यसक, गलोवहज् आणण हँड सॅवन्ट्य्झस्व ््यांच््य सम्यिरेश्यसह िै ां रे ्सक्क सरक्क स्यधन 
न गोपनि्यत ही सहजतरे रे दिव्यांग सां रे आणण सरेि्य प्रि्यतरे ््यांन्य ममळतील ््यची ख्यत्ी कर्य; 

््य उतप्यिन्यांच््य ऑड्वरी ि्यढिण््यच्यही विच्यर कर्य.12 

11   https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://�������.11
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– दूर-सि्यस्््यत (्टरेसलहल्थ) ि्यपरल ज्यतरे त््यप्रम्यणरे ्व त ककंरे रे , गृह्यध्यररत सलल्यमसलतीम्यफ ि्य 
ततसम म्यध्म्यांच््य म्यफ्व त ्ोग् त््य दिव्यांग सरेि्य द््य. 

गुां   तागुतीच्या गरजा आहत त्या दिवाांग वक्तींना, पुररेिा आधार द्ा ां रे

– अमधक गुां ां रे त्यगुतीच््य गरज्य आहत त््य दिव्यांग वक्ती शोधून क्यढ्य, आणण त््यांच््यसोबत, 
त््यांच््य कु ्टांब्यसोबत, आणण स्यम्यद्जक आध्यर ्ांत्ण्यांसह क्यम कर्य, आणण सां ु गोपनि्यत््यांची 
सां रे ं ां ख््य म््य्वदित आह ककि्य कोणीच उपलब्ध न्यही अश्य िरेळच््य सभ्यव गरज्य वनणचित कर्य. 

– स्यम्यद्जक विलगीकरण आणण िैनांदिन वनत्कम्ययंचरे खांवडतीकरण ््य क्यरण्यांमुळरे दिव्यांग 
वक्तींविरूद् कहंस्यच्यर, सशिीग्यळ-अपश्ि आणण उपरे ांक््य ि्यढण््यची सभ्यवत्य ओळख्य; 
ह््य जोखमी कमी करण््यल्य बळ द््य, उि्यहरण्यथ्व खबर िरेण््यस्यठी सहजपणरे ममळण््यजोगी 
हरॉ्टल्यईन पुरिणरे. 
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 िांथिाांमध्यरे कोविड–19 िांिगाांबाबत त्यारी करा15 

   
 

  
 

  

 
  

  

 
  

िांथिातमक आथिापनरेिाठी का्य्यिाही 

िांभावतः कोविड–19 ला िामोररे जािरे घटिा 

सां  19    
क ती कर्य13: 

–  सि्य्वमधक जोखीम असण्यररे कोण तरे  वनणचित कर्य आणण तरे, त ््यांची क्ट  बरे  ि स्ट्यफ ््यांच््यसह 
जां तूससग्व   वन्ांत्ण उप्य््यांची अमलबज्यिणी करण््यस्यठी क्यम कर्य.  

–  सुविध्य सिच्छ आणण आरोग्पूण्व र्यहतील ््यची आणण सॅवन्टशन, धुण््यची विस््य  ि पुरिठ  
उपलब्ध ि सहजपणरे ममळण्यररे आहरेत ््यची ख्यत्ी कर्य. 

–  ज्यग्यांचरे वितरण अमधक सुध्यरून ज्यसतीत ज्यसत म््य्विप्यंत गिदी होण््यल्य आळ्य घ्यल्य. 

–  जरेथ जथ शक  ् असल तथ म्यनसोपच्यर इसस्पतळ्यतील लोक्यांची सख   ््य घ्टि्य, त््यस्यठी लिकर 
वडसच्यज्व  िण््यच््य  ्ोजन्य अांमल्यत आण्य, त््यच िरेळी सम्यज्यत र्यहण््यस्यठी पुररेश्य आध्यर्यची 
तरतूि करून ठि्य. 

–  रवहि्यश्यांन्य कोविड–19 विष्ीची म्यवहती प्यहत्य  ्रेऊ शक लरे ां रे ि प्य््यभूत सरक्ण्यच ््य उप्य््यांच  
प्यलन कसरे कर्यिरे हरे त््यांन्य म्यहीत होईल ््यची ख्यत्ी कर्य.14 

–   ववहद्जट्टंग त्यस्यांमध्रे जतूसां  सग्य्वच््य फ  ल्यि्यल्य प्रवतबांध करण््यस्यठी सां  रक्ण्यच््य उप्य््यांची 
अांमलबज्यिणी कर्य, आणण क्ट   बरे  ि ब्यहरचरे जग ््यांच ््यबरोबर सांपक्य्वच््य विविध पद्तींची 
(महणजरे  दूरधिनी, इ्टरनरे्ट, वव हडीओ सपक   ््यांची) सो् कर्य. 

रे ां रे रे रेस््यतमक आस््यपनत सभ्यवतः कोविड–  ल्य स्यमोर ज्यण घ्टिण््यस्यठी लगचच 
ृ
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– गरज पडल तरे द्कती् सां ल त््यप्रम्यणरे रे वह्य रवहि्यश्यांन्य च्यचणी ि िै गोपन पुरि्य; आिश्क असरे 
्ोग् त््य िै रेद्कती् सुविधत रवहि्यश्यांन्य प्यठि्य. 

– ज् ्यांन्य सौम् कोविड–19 सां रेसग्व आह पण इसस्पतळ्यत प्यठिण््यची गरज न्यही त््यांच््य 
सां रे रे गोपन्यस्यठी आध्यर कम्वच्यऱ््यांच््य ि्यढत््य गरजस्यठी त््यरी करून ठि्य. 

– दिव्यांग रवहि्यसी ि स्ट्यफ ््यांच््यस्यठी गरजरे रे िै रक्क स्यधन पुरि्य. नुस्यर ्ोग् त ्सक्क सां 

– कोविड–19 सां रेसग्व आह पण इसस्पतळ्यत प्यठिण््यची गरज न्यही अश्य रवहि्यश्यांस्यठी 
जां ां ां रे त््यांन्य म्यसक घ्यलण््यच््य आणण तूससग्व वन्ांत्ण उप्य््यांची अमलबज्यिणी कर्य (महणज 
इतर रवहि्यश्यांशी म््य्वदित सां ्व रे पक ठिण््यच््य सूचन्य द््य). 

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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दिवाांग अिलल्या रदहिाशाांिाठी पुररेिा आधार पुरिा रे

– रवहि्यश्यांस्यठी सां रे हरे सुरणक्त करण््यस्यठी पुररे गोपन आणण आध्यर ममळत र्यहण स्य स्ट्यफ 
ि पुरिठरे  क्य् र्यखलरे ज्यतील ््यची ख्यत्ी कर्य. 

– उद्रेक्यिरम््यन धोक््यची भीती अनुभिण्यऱ््य रवहि्यश्यांन्य म्यनससक-स्यम्यद्जक आध्यर 
ममळण््यची विस््य कर्य, ््यत करॉलद््यररे आणण ऑनल्यईन म्यनससक-स्यम्यद्जक सरेि्य 
ममळण््यच्य ि तोल्यच्य (पीअर) आध्यर ््यांच्यही सम्यिरेश असरेल. 

कोविड–19 उद् कािरम्यान रदहिाशाच्या हककाांची हमी द्ा रे ां

– रवहि्यश्यांन्य अपश्ि बोललरे ज्यत न्यहीत ककं रे रे ली ज्यत न्यही हरे तप्यस्य ि त््यची ि्य उपक््य क 
हमी द््य आणण उद्रे रे रे ंक्यिरम््यन बळजबरीच प्रक्यर ि्यपरल ज्यत न्यहीत ककि्य ि्यढत न्यहीत 
हरेही तप्यस्य. 

– अससतति्यतील िखररे रे आणण तक्र्यरींचरे तांत्-म्यग्व (मकवनझम) क्य््वरत आहरेतरे खीच रे ॅ 
ि पररण्यमक्यरक सरेि्य िरेत्यत ््यची ख्यत्ी कर्य. 
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   कामाची लिलचक विथिा ि जां   तूिांिग्य वन्यांत्ि उपा्य ्याना मालकानी 
आधार द्ा्यचा आहरे 

   

    
  

 
 

  

  भरेद् लोकिांख्यरेिाठी दुकान मालकाांनी दुकानात ्यरेण्याची जासत िांधी 
पुरिली पादहजरे 

 
 

 
 

  

 
  

  

िमाजािाठी का्य्यिाही 

न चा सिीकार क िि्यिाधारि जनत रे पा्याभूत िांरक्षि उपा्याां  ला पादहज. रे रे रे

– कोविड–19 विरूद् प्य््यभूत सां फे  त््यर कल््य गरे ल््य रक्ण्यच््य उप्य््यांस्यठी WHO तफ रे लरे 
म्यग्विश्वन्यचरे रे लरे प्यवहजरे 16 कोविड–19 ची जोखीम गां रे घरे ; जरी प्यलन क . भीरपण तली प्यवहजरे 
आपल््य सितःल्य गां रे ू रे भीर लक्ण्यांची उच्च जोखीम नसल तरीही, आपल््यकडन दुसऱ््य कोण्यकड 
विष्यणू पोहोचू शकतो. 

ां ां

– कोविड–19 उद्रेक्यसांिभ्य्वत, WHO guidance on getting your workplace ready 
(आपलरे क्य््वस्ळ त््यर करण््यस्यठी WHO म्यग्विश्वन) ््यचरे प्यलन कर्य.17 

– जरे रे शक् तरे रे रे ्व रे थ थ, दिव्यांग वक्तींन्य दूर-क्य््व (्टसलिक) करत्य ्रेऊ शकल अश्य लिसचक 
क्य ््व रे ां रे रे रे आहरे -विस्ची अमलबज्यिणी कर्य. त््यांन्य ल्यगल त तांत्ज््यन त््यांच््यकड ््यची ख्यत्ी कर्य, 
््यत क्य््वस्ळी उपलब्ध असत्यतच अश्य कोणत््यही स्यह्यय्क उतप्यिन्यांच्य सम्यिरेश असरेल. 

– ्टसलिरकंग शक् नसरे सग्य्वची रे ल, तर तीव्र लक्ण्यांची मोठी जोखीम असण्यऱ््य दिव्यांग वक्तींन्य, सां 
जोखीम कमी होईप्यंत, रज्य (पग्यरी रजरे रे रे सह) घण््यची परि्यनगी िण््यच्य विच्यर कर्य. ह््य 
उप्य््यांची अां रे रे सरक्यरी मलबज्यिणी शक् वह्यिी महणून कम्वच्यऱ््यांन्य उपलब्ध असू शकल त 
धोरण ि आध्यर ््यांच्य शोध घ््य. 

– क्य््वस्ळ जां सग्व वन्ांत्ण उप्य् जसरे कती, हँड सॅवन्ट्य्झशन स्टशन सहजतरे रे ममळलतूसां रे रे न रे 
््यची ख्यत्ी कर्य. 

– दिव्यांग वक्ती ककं भ्यव भरेद् लोक ््यांच््यस्यठी, दुक्यन्यत ्रेण््यचरे विसशष्ट त्यस ठरिून ि्य इतर सां 
िरेण््यच्य विच्यर कर्य; ककंि्य दिव्यांग वक्तींन्य खररेिी करू िरेण््यच््य प््य्व्ी म्यग्ययंच्य विच्यर कर्य 
(महणजरे रे रे म्यल पोहोचिून िण, ऑनल्यईन). 

एखाद्ा दिवाांग वक्तीिाठी क टब, ममत् आणि शरे नी जािा आधार  जारी ्याां 
पुरिला पादहजरे 

ु ु ां

– ल्यगू असू शकतील त््य स्यम्यद्जक विलगीकरण वनबयंध्यांच्य आिर करून, एख्यद््य दिव्यांग 
वक्तील्य भ्यिवनक ि व्यिह्यररक आध्यर पुरिण््यस्यठी वन्ममतपणरे भरे्टत र्यह्य. 

– सत् समजून घ््य, पूण्व म्यवहती असू द््य आणण कोविड–19 च््य सां ांबध्यत अफि्य पसरिू नक्य.18 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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