
आपल्या कुटुुंबाला कोरोना पासून दूर कसे ठेवता येईल?  

 

आपल्याला माहिती आिे 

हि सध्या संपरू्ण जगात िोरोना 

नावाच्या संिटाने थैमान घातले 

आि.े िोरोना िा हवषार् ू पासनू 

िोर्ारा संसगणजन्य रोग आि.े 

एखादा व्यक्ती बाहित झाला िी 

त्याच्या संपिाणत येऊन इतर व्यक्ती 

दखेील बाहित िोण्याची शक्यता 

असत.े िा आजार झाल्यास 

व्यक्तीला सदी, घस ेदखुरे्, ताप, खोिला, श्वास घेण्यास अडचर् वाटर् ेअशी लक्षर् े हदसतात. या आजाराची 

सरुवात चीन या देशापासनू झाली असनू सध्या बिुतेि सवणच दशेात िा आजार पसरलेला आि.े भारतामध्ये दखेील 

िा आजार सध्या भरपरू प्रमार्ात पसरला असनू आपल्या आसपासच्या गावांमध्ये दखेील याचा हशरिाव झालेला 

आि.े  

िा आजार जरी वेगान ेपसरत चालला असला तरीिी आपर् यापासनू आपला स्वतःचा आहर् आपल्या िुटंुबाचा 

बचाव िरू शितो. आहर् ि े सिजररत्या शक्य आि.े सवणप्रथम हवध्यार्थयाणनी सांगावे हि िा बचाव आपर् 

िोर्िोर्त्या पद्धतीने िरू शितो? आपल्या घरातील मंडळींनी िोर्िोर्ती िाळजी घेयला पाहिजे? या 

उपक्रमातनू आपर् आपल्या घरापासनू तसेच पररवारापासनू िोरोना दरू ठेवण्यासाठी िािी घरगतुी हनयम ठरहवर्ार 

आिोत घरात असताना  िोर्ते हनयम आपल्या पररवारातील सदस्यांनी पाळले पाहिजेत ? िोरोना म्िर्जे िाय? 

त्याची लक्षरे् िोर्ती? आहर् त्याला िसे टाळता येईल? 

आज तुम्ही covid -१९ नेमका काय आहे आणि त्यापासून तुम्ही कसे स्वस्थ राहू शकता याबद्दल 

णशकिार आहात  

 

पालि मलुांना िोरोना बद्दल सवणसािारर् प्रश्न 

हवचारतील आहर् मलुांनी हदलेल्या उत्तरांना 

खाली हदलेल्या उत्तरांसारखे दरुुस्त िरून 

घेतील. हवचारलेल्या प्रश्नांमध्ये १) िोरोना 

म्िर्जे नेमिं िाय आि?े २) तमु्िाला िोरोना 

झाला तर नेमिं िाय िोईल? ३) िािी मार्सं 

सध्या मास्ि लावनू िा हिरतांना हदसतात? असे  

प्रश्न असावेत.  

पणहला प्रश्न :- कोरोना आजार काय आहे? 

उत्तर : Covid -१९ ( Corona Virus 

Disease २०१९)  असा रोगजंत ूआिे जो मार्साला आजारी पाडू शितो. तमु्िाला आजारी पडल्यावर  िसे 

वाटते ते माहिती आि ेिा? िोरोना झाल्यावर सदु्धा अगदी तसेच वाटते िािी मार्सांना िोरोना झाल्यावर नसुतं 

थोडंसं आजारी पडल्यासारखं वाटत. तर िािी मार्सांना ताप आहर् खोिला येतो. आहर् िािीवेळेला 



खोिल्यामळेु श्वास घेयला अडचर् झाल्यासारखी वाटते. आजारी पडल्यावर तुमच्या शरीरात  िसे वाटते? तमुचे 

नेमिे िोर्ते अवयव जास्त दखुतात? तमुचं शरीर थंड िोती िी गरम िोत? तमु्िाला व्यवहस्थत श्वास घेता येतो 

िा? आजारी पडल्यावर तमु्िाला जेवर् िरावे वाटते िा? तमुचा आजार हिती हदवस चालतो? 

शिक्षि िोरोना सदु्धा अशाच प्रिारचा एि आजार आि ेअसे सांगतील िक्त श्वास घेयला थोडीशी जास्त अडचर् 

येऊ शिते असे सांगतील 

प्रश्न २) काही मािसे मास्क घातलेले का णदसून येत आहेत? 

 

मास्ि िा खासिरून त्या मार्सांसाठी बनवलेला असतो जे आजारी 

आिते आहर् त्यांच्या मािण त रोगजंत ू इतरांना पसरू नयेत. मास्ि िा 

हवहवि आरोग्य िमणचारी जसे हि डॉक्टर, नसण यांना सुद्धा असतो 

जेरे्िरून ते अशा आजारी मार्सांना व्यवहस्थत उपचार िरू शितात. 

तमु्िाला मास्ि वापरण्याची िािीिी गरज नािी. 

प्रश्न ३) मािसाुंना कोरोना आजार नेमका कसा होऊ शकतो, तो होऊ नये म्हिून आपि काय काळजी 

घेतली पाणहजे? 

 

एिदा आठवनू पिा हि जेव्िा तमु्िी ििी आजारी पडला असाल, तेंव्िा तमुच्या घरातील िोर्ी हिंवा 

हमत्र वगैरे तमुच्या आिी आजारी पडले िोते िा? िदाहचत त्यांपैिी िोर्ीतरी तुमच्या आिी आजारी पडले असेल 

आहर् तमु्िाला ते माहिती झाले नसेल. आहर् त्यांचा खोिला हिंवा हशंिेच्या माध्यमातून त्यांच्या शरीरातील 

रोगजंत ू  तमुचे नाि, तोंड हिंवा डोळ्याच्या माध्यमातनू तुमच्या शरीरात गेले असतील. नािीतर तमु्िी एखाद्या 

अश्या वस्तलूा स्पशण िेला असेल ज्यावर रोगजंत ूआिते आहर् तोच िात नंतर तमु्िी तुमच्या चेिऱ्यावर लावला 

असेल. त्या आजारी व्यक्तींचे रोगजंत ूएखाद्या वस्तवूर पडले असतील आहर् तमु्िी त्या वस्तलूा स्पशण िेला असेल 

आहर् तो िात तमु्िी तमुच्या चेिऱ्यावर लावला असेल आहर् या माध्यमातनू ते रोगजंत ूतमुच्या शरीरात गेले 

असतील. 

प्रश्न ४) आजारी मािसाने काय करायला पाणहजे? त्याने खोकताुंना णकुं वा णशुंकताना काय काळजी 

घेयला पाणहजे?  

 

हशंिरे् हिंवा खोिला या माध्यमातनू रोगजंतू 

िवेत पसरतात. ते एिदा िवेत पसरले हि सरासरी ६ 

िूट हिंवा २ मीटर पयंत पढुे जाऊ शितात 

म्िर्जेच तमुच्या उंचीपेक्षा जास्त अंतर िोय. त्यामुळेच 

अनोळखी व्यक्तीपासनू िमीतिमी ६ िूट अंतरावर दरू 

थांबावे जर तमु्िाला रोगजंत ूतमुच्या श्वासामिनू शरीरात 

जाऊ दयेचे नसतील तर. एखाद्या हनरोगी मार्साला 

त्याच्या िाताच्या माध्यमातनू दखेील रोगजंतूंचा संपिण  येऊ शितो. िारर् आजारी व्यक्तीच्या शरीराला स्पशण 

झाल्यास हिंवा त्याच्या हशिण्यानें एखाद्या वस्तूवर रोगजंत ूपसरल्यास आहर् त्याच वस्तलूा तमु्िी िात लावल्यास 

तमु्िाला दखेील ते रोगजंत ूबाहित िरू शितात म्िर्नूच आपलयािडून अशा िािी गोष्टी निळत घडल्यास 

आपर् िात साबर्ाने स्वच्छ ितुले पाहिजेत हिंवा सॅहनटायजर ने स्वच्छ िरून घेतले पाहिजेत. िात स्वच्छ 



िरण्यापवूी तमु्िी तमुच्या नािाला, तोंडाला हिंवा डोळ्याला िात नािी लावला पाहिजे िारर् याच द्वारे रोगजंत ू

तमुच्या शरीरात प्रवेश िरू शितात. खालील िािी मित्वाच्या सवयी लावून मलेु हनरोगी रािू शितात. 

ज्यावेळी तमु्िी िात ितुले नसतील त्यावेळी तुमचे िात तमुच्या चेिऱ् या पासनू दरू ठेवा 

आज तुम्ही कोरोना णवषयी काही उपक्रम आणि पे्रसेंटेशन च्या माध्यमातून अणिक माणहती घेिार आहात 

एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाल्यास काय होते? 

 बिुतांश व्यक्ती िोरोना झाल्यास त्यातनू बरे िोतात िक्त इतर आजारापेक्षा िोरोना मिून बरे व्िायला थोडासा 

जास्त वेळ लाग ूशितो एवढेच. 

 

 “डॉक्टर प्रत्येक व्यक्तीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि प्रत्येक आजारी व्यक्तीला मदत णमळावी 

यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत कोरोना चा प्रसार थाुंबावा आणि प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मदत 

णमळावी असा त्याुंचा प्रयत्न आहे” 

 

 तमु्िाला ज्या गोष्टी आवडतात त्या िरत रिा आहर् िोरोना नावाच्या रोगजंत ूला हबलिुल घाबरू निा जर तमु्िी 

तमुच्या आवडत्या गोष्टी िरत रािाल आहर् आहर् वर सांहगतलेल्या गोष्टी चे पालन िरीत रािाल तर तमु्िाला 

िोरोना ला घाबरायची गरज नािी उलट िोरोना तमु्िाला घाबरेल 

 

 

हात िुतल्याने रोग जुंतू कसे नष्ट होतात हे दाखविारा उपक्रम: 

 

● एिा वाटीमध्ये थोडेस े पार्ी घ्या आहर्             

त्यामध्ये िाळीहमरी हमसळा  

● दसुऱ्या वाटीमध्ये साबर्ाचा िेस िरून 

भरून ठेवा  

● हवद्याथी पहिल्या वाटीमध्ये िात घालतील आहर् थोडेसे िात सगळीिडे हिरवनू बािरे िाढतील िात 

बािरे िाढल्यानंतर त्यांच्या िाताला िाळी हमरी हचिटलेली असेल जसे िी रोगजंत ूआपल्या िाताला 

हचिटतात  

१) हशंिताना हिंवा खोिलतांना शक्य असल्यास तोंडासमोर एखादा हटश ूपेपर िरावा, आहर् नंतर तो हटशू 

पेपर िेिून द्यावा. हिंवा अचानि हशंि हिंवा खोिला आल्यास आपल्या िाताच्या िोपरामध्ये तोंड 

िरावे. असे िेल्यास रोगजंत ू िवेत उडर्ार नािीत आहर् आपर् आपल्यामुळे इतरांना आजारी 

पडण्यापासनू वाचव ूशितो. 

२) तमुची िात साबर्ाने स्वच्छ िुवा जसं िी तमु्िी नेिमीच िवुत असता ते म्िर्जे बाथरूम मिनू आल्यावर 

जेवर् िरण्याच्या आिी, नािाला िात लावल्यानंतर.. आर्खी एि गोष्ट लक्षात अस ू द्या िात ितू 

असताना एि ते वीस पयंत मनातल्या मनात मोजत रिा (पालि त्यांच्या मलुांसाठी एखाद ं20 सेिंदाचे 

गारं् गरु्गरु् िरू शितात जेरे्िरून मुले ज्यावेळी िात िुर्ार असतील त्यावेळी त्या गाण्याच्या नादात 

ते 20 सेिंद िात ितुील)  



● आता दसुऱ्या वेळी हवद्याथी आपला स्वच्छ आिात आिी साबर्ाच्या िेसात बुडवतील आहर् नंतर 

िाळी हमरी मिील वाटीमध्ये घालतील  

● हवद्यार्थयांना हदसनू येईल िी साबर्ाच्या िेसामळेु िाळी हमरी िाताला हचिटून न रािता घसरून पडत 

आि े 

● हवद्यार्थयांना हवचारा त्यांनी यातनू िाय हनरीक्षर् िेले आहर् साबर्ाने िात ितुल्यामुळे िाय िोऊ शिते? 

आता आपल्याला आपल्या िुटंुबाला िोरोना पासनू सरुहक्षत ठेवण्यासाठी एि प्लान बनवायचा आि े

आपल्याला आपल्या घरच्यांना सरुहक्षत ठेवण्यासाठी िािी गोष्टींवर हवचार िरावा लागर्ार आि ेआहर् त्या गोष्टी 

िरताना िाय िाळजी घ्यायची याची एि याहद बनवावी लागर्ार आिे 

णकरािा सामान खरेदी करताना णवद्यार्थयाांकडून खालील माणहती येिे अपेणक्षत आहे 

 

● आपल्याला ज्या गोष्टींची खरेदी िरायची आि े त्याची यादी बनवा (शक्यतो एि ते दोन 

आठवड यांची यादी असावी)  

● घरातील एिाच मार्साने हिरार्ा आर्ण्यासाठी जावे (मािेटमध्ये जेवढे िमी मार्से जातील तेवढे 

चांगले)  

● ज्या गोष्टी खरेदी िरावयाच्या नािीत त्या गोष्टींना िात लावर्े टाळावे  

● इतर व्यक्ती पासनू सरुहक्षत अंतर ठेवावे िोर्त्यािी व्यक्तीला अलींगर् हिंवा िातात िात देऊ नये 

                    तमुच्या चेिऱ्याला िाताचा स्पशण िोऊ दऊे नये 

 

बाहेरून खरेदी करून घरी परत आल्यावर आपि काय करावे: 

● आपर् बािरेून परत आल्यावर प्रथम आपले बटू बािरे िाढून वीस सेिंद िात साबर्ाने स्वच्छ िवुावीत  

● हिरार्ा सामानाच्या हपशव्या घराबािरेच सोडाव्यात आहर् वरच्या हपशव्या शक्यतो नष्ट िराव्यात 

आर्लेले सवण सामान स्वच्छ िऊुन घ्यावी 

 
आता पि तुम्ही तुमच्या कुटुुंबाला कोरोना पासून कसे दूर ठेवू शकता हे णशकिार आहात 
 

1) आता तमुच्या िुटंुबासाठ एि हनयमावली तयार िरायची आि ेि ेहनयम िोरोना सोशल हडस्टंहसंग 

च्या िाळात पाळायचे आिेत 

      हशक्षिांनी हवद्यार्थयांसोबत हनयमा संदभाणत त्यांच्या हवहवि आयहडया वर चचाण िरावी 

मुदे्द 
घराबाहेर पडताना पाळावयाचे णनयम 
घरामध्ये परत आल्यानुंतर पाळावयाचे णनयम 
हात िुण्याचे प्रात्यणक्षक 
 
 
 
 
 
 



घराबाहेर पडताना वापरायचे णनयम बनणवण्याचा तक्ता खालील प्रमािे करता येईल 

नियम चॅम्पियि शिक्षा क िं वा दिंड 

   

   

   

 

प्रत्येि हनयमांसाठी एि चॅहम्पयन ठरहवण्यात यावा जो या हनयमांची व्यवहस्थत अंमलबजावर्ी िोत आि ेिी 

नािी िी ि ेतपासनू पाहिल आहर् आहर् जर िोर्ी हनयम पाळला नािी तर त्यास िािीतरी हशक्षा हिंवा दडं 

ठरहवण्यात यावा. 

 

हवद्याथी त्यांनी तयार िेलेले हनयम हशक्षिांना दाखवतील  

आवश्यि बाबी :  

त्या शीट मध्ये आवश्यि ती सवण माहिती असावी  

हनयमांमध्ये रोगजंतूंचा संसगण िोऊ शिर्ाऱ्या सवण गोष्टींचा उल्लेख असावा  

ठरवलेली हशक्षा हिंवा दडं िा परू्ण िरण्याजोगा असावा आहर् हनयम शक्यतो मोडले जार्ार नािीत याची शाश्वती 

असावी 

हनयमांचा तक्ता िा स्पष्ट आहर् आिषणि असावा  

हशक्षिांनी त्यांचा अहभप्राय सांगावा आहर् िािी मित्वाचे बदल अपेहक्षत असतील तर तसे सचुवावे जेरे्िरून 

घरातील सवण सदस्यांचे हनयमांच्या बाबतीत एिमत िोईल. 

हशक्षिांना हनयमांमध्ये िोर्त्या बाबी हवशेष आवडल्या ?  

हशक्षिांच्या मते त्यामध्ये अर्खी िाय बदल िरता येईल? (हशक्षि या बाबतीत हवद्यार्थयांना मदत दखेील िरू 

शितील) 

सवण हवद्याथी हशक्षिांना िात िणु्याचे प्रात्यहक्षि िरून दाखवतील  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

िात िणु्याच ेप्रात्यहक्षि 

हात िुताुंना कमीतकमी २० सेकुं द वेळ घ्यावा 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


