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प्रस्तावना
चीनने बडसें र ३१, २०१९ रोजी हु ेई प्रािं तातील वुहान शहरात अज्ञात कारिािं नी झाले ल् या न्यूमोबनयाच्या
प्रकरिािं ची माबहती जागबतक आरोग्य सिंघिनेला (डब्ल् यूएचओ) बदली. जानेवारी ९, २०२० रोजी
डब्ल् यूएचओने जारी केले ल् या बनवेदनात चीनी सिंशोधकािं नी नवीन कोरोनाव्हायरसचा “प्रािबमक बनधाज र”
केल् याचे सािं बगतले .
तेव्हापासून, माचज २०, २०२० पयंत जगभरात कोव्हीड-१९ (COVID- 19) मुळे ६,००० पेक्षा जास्त मृत्यूिंची नोिंद
झाली आहे . भारतासह १८० हून अबधक दे शािं तून बवषािू ची ाधा झाल् याची प्रकरिे उघडकीस आली आहे त.
जगभरात लॉकडाउन, कर्फ्ूज , मोठ्या प्रमािात बवमानतळावरील स्क्रीबनिंग्ज, बवलबगकरि आबि सामाबजक
अिंतर पाळले जात आहे .
या बचिंताजनक स्वथितीत, योग्य माबहती बमळिे अत्यिंत गरजेचे आहे . उच्चतम पत्रकाररता मानदिं डासह, बवज्ञान
आबि सुरबक्षतता हे च प्रािबमक लक्ष ठे वून द बहिं दू, या नवीन कोरोनाव्हायरसच्या जगभरातील उद्रे काच्या
प्रारिं भापासून पाठपुरावा करत आहे . आमच्या वाचकािं च्या फायद्यासाठी, आता या कव्हरे जचा महत्वाचा भाग
ई-पुस्तकाच्या स्वरूपात सिं कबलत करीत आहोत. आम्हाला आशा आहे की चािं गल् या आरोग्यासाठी तसेच
चुकीच्या माबहतीच्या बवरूद्ध लढा दे ण्यासाठी हे एक सुलभ मागजदशज क होईल.
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कोरोना र्वषािू आहे काय?
कोरोनाव्हायरस हा बवषािूिंचा (व्हायरसचा) एक मोठा गि आहे ज्यािं च्या प्रादु भाज वाने सौम्य सदी ते सासज
(SARS) आबि मेसज (MERS) सारखे गिंभीर श्वसनाचे रोग होतात. सासजचा प्रादु भाज व करिाऱ्या कोरोनाव्हायरस
आबि सासज-सीओव्ही-२ (SARS-CoV-2)१ मध्ये रीच समानता आहे .
पुष्कळसे कोरोनाव्हायरस झुनोबिक (पशुजन्य) असतात, म्हिजे ते प्राण्यािं पासून मानवात सिंक्रबमत होतात.
सासज कोरोनाव्हायरस ह्या प्रािी बवषािूने एका अबनस्वश्चत प्राण्यापासून ( हुदा वाघळािं पासून) दु सऱ्या प्राण्यािं ना
(उदमािं जर/ Civet cat) आबि २००२ मध्ये दबक्षिी चीनच्या ग्ािं गडोिंग प्रािं तातील मानवािं ना सिंक्रमि केल् याचे
मानले जाते. तर २०१२ मध्ये सौदी अरे ब यात मसज कोरोनाव्हायरसचे डरॉमेडरी उिं िािं कडून मानवािं ना सिंक्रमि
झाले . SARS-CoV-2 दे खील वाघळािं पासून सिंक्रबमत झाल् याचा पुरावा आहे .

१ द कोरोनाव्हायरस स्टडी ग्रु प ऑफ इिं िरॅ शनल कबमिी ऑन िॅ क्झॉनॉमी ऑफ व्हायरसे स, यािं नी मानवी रोगाजन्यते च्या नाबवन्याचे
मूल्यािं कन केले आबि बवषािू चे नाव “बसबवअर ॲक्यु ि रे स्वस्परे िरी बसिं डरोम कोरोनाव्हायरस 2”, बकिंवा “एसएआरएस-कोव्ही -२”
असे ठे वले आहे . हा कोरोनाव्हायरस अभ्यास गि बवषािूिं चे अबधकृत वगीकरि आबि कोरोनाबवरडे गिाच्या वै ज्ञाबनक नामकरिास
ज ा दार आहे .

3

“SARS-CoV-2” - पुनरावलोकन
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केंद्र रोग बनयिं त्रि आबि प्रबत िंध (सें िसज फॉर डीबसज किंिर ोल) द्वारा २९ जानेवारी, २०२० ला जारी केले ल् या एका बचत्रिात SARSCoV-2 ची अबतसू क्ष्म सिं रचनात्मक आकृती इिे प्रस्तु त केली
आहे . बचत्र साभार: रॉयिसज

इतर बवषािूिं सारखे SARS-CoV-2 चे कि गोलाकार
असून त्यािं च्या पृष्ठभागावर मशरूमच्या (अळिं ीच्या)
आकाराचे प्रोिीन (प्रबिने ) किंगोऱ्यासारखी डोकावत
असतात, त्यािं ना ‘स्पाईक’ म्हितात. त्यामुळे बवषािूिंचे
कि मुकुिा सारखे बदसतात. हे स्पाईक्स मानव
पेबशिंशी जोडून बवषािूिंचा आत बशरकाव करण्यास
मदत

करतात.

अमेररकेतील िे क्सास बवद्यापीठ आबि नॅशनल
इस्विट्युि ऑफ हे ल्ि, यू .एस. च्या सिंशोधकािं नी
SARS-CoV-2

च्या

स्पाईक

प्रोिीनचे

3-डी

मानसबचत्र तयार केले आहे . ह्यामुळे बवषािूिंच्या
मानवी पेशीला जोडून आत बशरकाव करण्याच्या
पद्धती समजण्यास मदत होईल. तसेच ह्या प्रोिीन्सची
रचना समजल् याने बवषािू बवरोधी लसी व औषधी
नवता येतील.
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सिंशोधकािं नुसार नवीन कोरोनावायरस आबि वाघळािं च्या कोरोनावायरस मध्ये ९८% साम्य आहे . ह्या शोधाचे
बनकाल सायन्स (Science) या सिंशोधक जनजल मध्ये प्रकाबशत केले आहे त.
यात असेही आढळू न आले आहे की सासज (SARS) कोरोनावायरस सारखेच कोबवड-१९ (COVID-19)२
प्रोिीनचे मानवी पेशीिंना जुडिारे ररसेप्टर समान आहे त. त्यािं ना एिं बजयोिे न्सीन कन्फ्व्हिींग एन्फ्झाईम २ (ACE2)
म्हितात. ह्या सिंवेदी/ररसेप्टसजद्वारे कोरोनाव्हायरस मानवी पेशीत प्रवेश करतात. नवीन कोरोनाव्हायरसच्या
स्पाईक प्रोिीन्सची मानवी पे शीिंना जोडण्याची क्षमता सासज (SARS) पेक्षा १० ते २० पि अबधक आहे .

२ नवीन आजारािं चे नामकरि करताना कुठल् याही मूळ अिवा धमाज च्या लोकािं वर लािं छन न ये ण्यासाठी, २०१५ ला डब्ल् यू एचओ
ने नवे बनदे श लागू केले . त्यानुसार, नवीन आजारािं चे नाव काही बवबशष्ठ सिं ज्ञा वापरूनच करता ये ईल. यात काही सामान्य विज नात्मक
सिं ज्ञािं चा वापर होऊ शकतो, जसे की नैदाब नक लक्षििं (श्वसन), शारीररक प्रबक्रया (अबतसार) आबि शारीरीक बकिंवा रोग सिं िं धी
सिं दभज . तसे च काही बवशेष विज नात्मक सिं ज्ञािं चा वापर होऊ शकतो, जसे की आजार कोिाला होतो (बशशु, बकशोर आबि माता), ऋतू
(उन्हाळा, बहवाळा) आबि गिं भीरता (हलका, गिंभीर). काही तथ्यात्मक सिं ज्ञािं चाही समावे श करता ये तो जसे की, पयाज वरि (महासागर,
नदी), रोगजनक कारि (कोरोनावायरस) आबि ज्या वषी हा आजार प्रिम आढळला, मबहन्यासहीत अिवा बवरबहत.
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उच्च रोर्प्रसार क्षमता
सासज कोरोनोव्हायरसच्या तुलनेत कोबवड -१९ बवषािूची मानवी पेशीिंना जोडण्याची आत्मीयता जास्त
असल् याने ,

मानवािं तील

प्रसाराची

क्षमताही

अबधक

असल् याचे

बदसून

येते.

सिंशोधकािं नी असे बलबहले आहे की 2019-एनसीओव्ही एस (2019- nCoV S) च्या मानवी एसीई-२ (ACE2) प्रती असले ल् या उच्च आत्मीयतेमुळेच 2019- nCoV ला मानवािं तील प्रसार सोपा झाला आहे . या
सिंभाव्यतेचे

परीक्षि

करण्यासाठी

अबतररक्त

अभ्यास

करिे

आवश्यक

आहे .

सासज कोरोनाव्हायरस आबि 2019 च्या नवीन कोरोनाव्हायरस या दोन्हीिंमध्ये रचना आबि मानवी पेशीिंना
जोडिारे ररसेप्टर यािं त समानता असल् याने , सिंशोधकािं नी सासज कोरोनाव्हायरस बवरोधी असले ल् या बवबशष्ट्
तीन मोनॉक्लोनल प्रबतबपिंडािं ची (मोनॉक्लोनल ॲिंिी ॉडी) नवीन कोरोनाव्हायरसला जोडण्याच्या क्षमतािं साठी
तपासिी केली. परिं तु तीनही अँिी ॉडी नवीन कोरोनाव्हायरसला मानवी एसीई-२ ररसेप्टरशी जुडण्यात िािं वू
शकले नाही, तसेच आजारही रा करू शकले नाही.

स्पाईक प्रोटीनची (प्रर्िनांची) रचना

स्पाईक (एस) प्रोिीनचे 3-डी मानसबचत्र सिंशोधकािं ना बवषािू बवरोधी (अँिीव्हायरल) औषधे तयार करण्यात
मदत करे ल जेिेकरून बवषािू पेशीिंना जोडून सिं क्रबमत करू शकिार नाहीत. सिं शोधकािं नी असे ही बलबहले
आहे की 2019-एनसीओव्ही एसची (2019- nCoV S) अिु -स्तरीय रचना कळल् याने , प्रोिीन
इिं बजबनअररिं गच्या साहाय्याने त्यािं ची प्रबतजन्यता (अँ िीजेबनबसिी) आबि अबभव्यक्ती (प्रोिीन एक्स्प्रेशन) सु धारू
शकतात,

ज्यामुळे

लसीच
िं ा

बवकास

सुलभ

होईल.

चीनी सिंशोधकािं नी स्पाईक प्रोिीनचा जीनोम अनुक्रम जागबतक डे िा ेसमध्ये सामाबयक केल् याने ,
सिंशोधकािं ना त्याची रचना बनस्वश्चत करिे शक्य झाले .

जीनोम (जनुकीय) अनुक्रमांकन

डीएनए आबि आरएनए ही चार रसायबनक घिके बकिंवा ेसेस यािं च्या बवबशष्ठ अनुक्रमाने नले ली असतात.
या अनुक्रमािं तील फरकाने दोन जीवातली बभन्नता कळते . हा बवबशष्ठ अनुक्रम सिंपूिज जीनोमच्या
अनुक्रमािं कनामुळे
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सिंशोधकािं ना

समजण्यास

मदत

होते .

एसएआरएस-कोव्ह -२ च्या जीनोमचे अनुक्रमािं कन व्हायरसचा उगम आबि प्रादु भाज व हे समजण्यास मदत
करे ल. उदाहरिािज , बवषािू ाधीत भारतीय रूग्णातून बमळाले ल् या बवषािूचे बजनोम अनुक्रमािं कन करून, हा
बवषािू चीन अिवा अन्य कुठल् या दे शातून आलाय हे माबहती करिे शक्य होईल. भारतात, पुिेस्वथित नॅशनल
इस्विट्यूि ऑफ व्हायरोलॉजी (एनआयव्ही)३ या सिंथिे ने केरळ मधील दोन रूग्णािं कडून गोळा केले ल् या
सासज-कोव्ह

-2

जीनोमचे

अनुक्रमािं कन

केले

आहे .

३ एनआयव्ही ही एकमेव सिं शोधन सिं थिा आहे बजिे जैव सु रक्षा स्तर-४ ( ायो-से फ्टी ले व्हल -4: ीएसएल -4) ची योजना आहे . इिे
रोगजनक, नवीन बवषािूिं चे सिं वधज न आबि त्यािं च्या उगमाचा अभ्यास करता ये तो. तसे च सिं पूिज जीनोम अनुक्रमािं कनाने बवषािूिं चे
बवश्ले षि केले जाऊ शकते .
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कोर्वड-१९ या आजाराला समजून घेिे
जागबतक आरोग्य सिंघिनेने (डब्ल् यूएचओ) कोबवड-१९ ला बवश्वव्यापी सािीचा रोग म्हिून जाहीर केले
आहे ४. कोबवड-१९ ची लक्षिे रोगाची लागि झाल् यापासू न २ ते १४ बदवसात बदसू लागतात. यािं त ताप, खोकला,
सदी, नाक गळिे आबि श्वास घेताना त्रास होिे ही लक्षिे बदसून येतात.

हा आजार कसा पसरतो?

प्रिमतः, सिंसगज झाले ल् या लोकािं च्या श्वसनाच्या उत्सजज नातून हा आजार पसरतो. एखाद्या व्यक्तीने बवषािू ने
दू बषत अश्या पृष्ठभागाला वा वस्तूला स्पशज केल् यास आबि तद्निं तर स्वतःच्या तोिंड, नाक व डोळ्ािं ना स्पशज
केल् यास त्याला या आजाराचा प्रादु भाज व होतो.

हा आजार कोिाला होऊ शकतो?

कोबवड-१९ मुळे बवबवध वयोगिातील व्यक्तीिंना सिंसगज होऊ शकत असला तरी चीन आबि दबक्षि कोररयातील
रोग बनयन्त्रि व प्रबत िंध केंद्रािं नी केले ल् या बवश्ले षिाच्या अहवालानुसार, कोबवड-१९ मुळे वय वषे ८० पेक्षा
जास्त असिाऱ्या व्यक्तीिंच्या जीवाला अबधक धोका सिंभवतो. हृदयरोग आबि मधुमेह अश्या पूवजवती वैद्यकीय
अवथिा असिाऱ्या आबि बवषािूच्या माऱ्याला ळी पडले ल् या व्यक्तीिंचा मृत्युदर अबधक आहे . सेवाबनवृत्त
व्यक्ती िंमध्येही हा दर अबधक सापडला आहे .

४ बवश्वव्यापी सािीचा रोग म्हिजे असा सािीचा रोग जो वै स्वश्वक स्तरावर पसरला आहे आबि ज्यामुळे मोठ्या सिं ख्येने लोक ाबधत
झाले आहे त. सवज साधारिपिे जागबतक आरोग्य सिं घिना (डब्ल् यू एचओ) बनयबमतपिे सािीच्या रोगािं वर लक्ष ठे वू न जेिे प्रमािा ाहे र
सिं सगज आढळे ल, अश्या प्रािं तािं मध्ये 'सवज व्यापी सािीचा रोग' म्हिून घोषिा करते . सािीचा रोग म्हिजे मोठ्या प्रमािात एखाद्या
प्रािं तात मोठ्या जनसिं ख्येला सिं सगज होिे होय. बवबशष्ट् बठकािी अचानक झाले ली सिं सगाज ची वाढ म्हिजे रोगाचा उद्रे क होय.
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या आजाराची लक्षिे कोिती?

केंद्रीय आरोग्य मिंत्रालयाने बदले ल् या मागजदशजक तत्वािं नूसार५ कोबवड-१९ ग्रस्त रुग्णािं ची लवकर ओळख
पिबवण्यासाठी परदे शवारी केले ल् या, एखाद्या कोबवड-१९ ग्रस्त रूग्णाच्या सम्पकाज त आले ल् या आबि तीव्र
स्वरूपाचे शवसानाचे आजार (SARI) असिाऱ्या व्यक्ती सिंभाबवत म्हिून बवचारात घ्याव्यात. या व्यस्वक्त सौम्य,
मध्यम अिवा न्यू मोबनया, ARDS, बचघळले ल् या अिवा पू असिाऱ्या जखमा यािं सारख्या तीव्र स्वरूपाच्या
आजारािं नी ग्रस्त असू शकतील.

कोरोना चा प्रादु भागव झाला आहे, हे कसे कळे ल?

आरिी-पीसीआर (ररव्हसज िर ान्सबक्रप्टेज- पॉलीमरे ज चे न ररऍक्शन) नावाच्या डीएनए वर आधाररत अशा
पिकन बनकाल दे िाऱ्या एका पररक्षिाच्या मदतीने एखाद्याला या बवषािूचा प्रादू भाज व झाला आहे की नाही ते
कळू शकते ६. भारतीय आयु बवजज्ञान अनुसिंधान पररषदे च्या (आईसीएमआर) बवषािूबवषयक सिंशोधन व बनदान
करिाऱ्या ५२ प्रयोगशाळा, नॅशनल सेंिर फॉर बडसीज किंिर ोल या सिंथिेच्या १० प्रयोगशाळा आबि राष्ट्रीय
बवषािू बवज्ञान सिंथिा (एनआयव्ही) या बठकािी सदर पररक्षि केले जाते .

५. स्वक्लबनकल मॅनेजमें ि ॲाफ कोबवड-१९ च्या मागजदशजक तत्वािंनूसार
६. द नॅ शनल ह्यूमन बजनोम ररसचज इस्विट्यू ि ऑन पीसीआर: “मोले क्युलर फोिोकॉपीबयिंग “अशा नावाने सिं ोधले जािारे पीसीआर हे असे
जलद व स्वस्त तिंत्र आहे ज्यायोगे डीएनए चें लहान लहान तुकडे बवस्तृत करुन त्याच्या प्रती करता येतात. आस्विक (मोले क्युलर) आबि
अनु वािंबशक बवश्ले शिासाठी डीएनए चे नमू ने लक्षिीय प्रमािात उपलब्ध असिे अत्यावश्यक आहे . उपलब्ध नमु न्यातील लहान लहान डीएनए
च्या तुकड्ािंवर असा अभ्यास करिे अशक्य असल् याने पीसीआर हे तिंत्र वापरात आिावे लागते. आस्विक जीवशास्त्रामधील महत्वपूिज वैद्याबनक
शोधािंतील एक अग्रदू त म्हिू न पीसीआर या तिंत्राला मान्यता बमळाली आहे . या तिंत्राने डीएनए बवषयक अभ्यासात व्यापक. क्रािंती घडवून
आिल् याने या शोधाचे प्रवतजक कॅरी ी म्युबलस यािंना १९९३ साली रसायनशास्त्रात नो ेल पाररतोबषकाने सन्माबनत करण्यात आले .
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या आजारावर उपाय काय?

कोित्याही प्रायोबगक बनयिंबत्रत चाचण्यािं च्या आधारे सिं भाव्य वा सिंसगज झाले ल् या कोबवड-१९ ग्रस्त रूग्णािं च्या
उपचारासाठी बवबशष्ट् उपचारपद्धतीचे पुरावे अद्याप हाती आले ले नाहीत. अपुऱ्या वैद्यकीय दस्तावेजािं मुळे,
श्वसनरोगािं नी ग्रस्त अशा रूग्णािं च्या उपचाराकरीता बवबशष्ट् बवषािूबवरोधी औषधोपचारािं ची बशफारस
करण्यात आले ली नाही.
भारतात केंद्रीय आरोग्य मिंत्रालयाने नवीन करोनाबवषािू ग्रस्त रुग्णाच्या पररस्वथितीच्या गािं भीयाज नुसार, अँिीएचआयव्ही वापर करण्यात येिाऱ्या लोबपनवीर आबि रोिोनवीर या औषधािं च्या सिंयोजनाचा उपयोग
करण्याचे सिंकेत बदले आहे त.
वय वषे ६० पेक्षा अबधक असिारे ज्येष्ठ नागररक, मधुमेह असिाऱ्या, मुत्राशयासिं िंबधत बवकार असिाऱ्या,
फुफ्फुसाचे जुनाि आजार असिाऱ्या आबि रोगप्रबतकारक शक्ती कमी झाले ल् या उच्च धोका गिातील
व्यक्ती िंकररता आरोग्य मिंत्रालयाने वरील औषधािं च्या वापराची बशफारस केली आहे . परिं तु , या औषधािं चे
लक्षिीय प्रबतकूल पररिाम पाहता अनेकदा यािं चा वापर िािं वावा लागतो हे लक्षात घ्यावे लागेल.
तीव्र स्वरूपाचे श्वसनाचे सिंसगजजन्य आजार असिाऱ्या रुग्णािं वर बवशेष लक्ष ठे वण्याची सूचना उपचार
करिाऱ्या डॉक्टरािं ना दे ण्यात आली आहे . त्याच रो र उत्तरोत्तर खालाविारी श्वसनसिंथिा, पू होिाऱ्या
जखमा (सेप्सीस) आबि त्यायोगे होिारा तब्येतीचा ऱ्हास यासारख्या लक्षिािं वर ारकाईने भर दे ऊन रुग्णाला
तात्काळ आधारभूत सुश्रूषा दे ण्यात यावी अशी सूचना कायाज त आली आहे .
"योग्य वेळी केले ल् या प्रभावी, सुरबक्षत आबि सहाय्यक अशा रोग बनवारिाच्या पद्धती हा कोबवड-१९ च्या
तीव्रतेला आळा घालण्यासाठीच्या प्रयत्ािं चा पाया/आधार स्तिंभ आहे ."

कोर्वड-१९ र्वरोधी लस र्नमागि करिे शक्य आहे का?

श्री रमि आर गिंगाखेडकर, बवभागप्रमुख, रोग पररस्वथिती बवज्ञान व सिंसगजजन्य आजार, भारतीय आयुबवजज्ञान
अनुसिंधान पररषद (आईसीएमआर) यािं च्या मते , कोबवड-१९ बवरोधी लस दोन मागां नी बवकबसत करता येईल.
एक म्हिजे बवषािूचा जीन बसक्वेन्स अभ्यासून त्याच्या अनुषिंगाने अँिी ॉडीज बवकबसत करिे अन्यिा खुद्द
बवषािूचा वापर करून लस तयार करिे . बवषािू बवलग करिे ही कोित्याही प्रकारच्या बवषािूचा अभ्यास
करण्यासाठी व यापासून लस बनमजि करण्यासाठी प्रािबमक गरज आसते . भारतीय शास्त्रज्ञािं नी कोबवड-१९
चे ११ बवषािू बवलाबगत केल् याने लस-बनबमजतीचा दु सरा मागज सुकर झाला आहे .
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आिं तरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक सिंशोधन सिंथिा आबि औषधोत्पादन किंपन्या वेगवेगळ्ा स्तरािं वर,
लसबनबमजतीच्या अनेक िप्प्ािं वर काम करीत आहे त. त्यातील काही लवकरच स्वक्लबनकल चाचण्यािं साठी तयार
असतील७.

७ बदनािं क १९ माचज २०२० रोजीच्या द गाबडज यन च्या अहवालानुसार, द ऑक्सफडज यु बनव्हबसज िी वॅ क्सीन म्हिजे च ChAdOx१ हे
जगातील पबहल् या पाच लशीम
िं धील अग्रिी आहे . या आठवड्ाच्या सु रुवातीला यू एस ायोिे क, मोडे नाज यािं नी बसएिल ये िील
व्यक्तीला प्रिमच अशी लस बदली. इनोस्वव्हओ ही अशीच एक अमेररकन किंपनी लवकरच त्यािं च्या अशा एका लसीची चाचिी
करिार आहे , बक जी बवबशष्ट् प्रकारच्या उपकरिािं च्या साहाय्याने त्वचेखाली दे ण्यात ये ईल. क्यु अर व्हॅ क ही किंपनी जमजनी मध्ये
आबि इतर अनेक किंपन्या चीन मध्ये लस बवकबसत कारण्यासाठी प्रयत्शील आहे त.
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कोर्वड-१९ पासून स्वतःचा बचाव करा
जागबतक आरोग्य सिंघिनेने बनदे शीत केल् यानुसार अल् कोहोल पासून नबवण्यात आले ल् या हात धुण्याच्या
द्राविाने (सॅबनिायझर) बकिंवा सा ि व पाण्याने हात बनयबमतपिे आबि सातत्याने धुतल् याने सिंसगाज चा धोका
िाळता येईल. हा बवषािू अनेक प्रकारच्या पृष्ठभागािं वर तासिंतास बजविंत राहू शकत असल् याने , आबि अशा
पृष्ठभागािं ना हातािं चा सतत स्पशज होत असल् याने , बनयबमतपिे हात धुिे अत्यिंत महत्वाचे आहे .

साबिाने हात धुिे

आपल् या हाताच्या मळले ल् या तळव्यािं वर असिं ख्य जीवािू आबि बवषािू बचकिले ले असतात. केवळ पाण्याने
हात धुवून त्यािं ची सिंख्या कमी होते परिं तु त्यातील रे चसे धुवून बनघून जात नाहीत. सा िाचा वापर अशावेळेस
अबधक प्रभावी ठरतो. कोरोना बवषािू , लू चा बवषािू , इ ोला, बझका इत्यादी बवषािूिंचे जीवद्रव्य मेदयुक्त
िराने आच्छादले ले असते . सा िाचे रे िू िाचिी सदृश बदसिाऱ्या दोन भागािं चे नले ले असतात. त्याचे अग्र
हे जलबप्रय आबि पुच्छ हे तैलबप्रय असते. पररिामी तैलबप्रय भाग बवषािूच्या मेदयुक्त आवरिाशी ओढ
दशजबवतो. बवषािूिंना एकत्र ठे विारे रासायबनक

िंध खूप मज ूत नसल् याने , सा िाच्या रे िूचा लािं

शेपिासारखा भाग पहारीसारखा बवषािूच्या मेदयुक्त आवरिात घुसतो. यामुळे बवषािूचे आवरि उचकिते .
हाच भाग बवषािूच्या आरएनएला बचकितो व त्याला बनकामी करतो, ज्यामुळे बवषािूचे आवरि बवरघळते
व तो बछन्न-बवस्वच्छन्न होतो. पाण्याच्या वापराने मृत बवषािू चे कि धुवून िाकले जातात.

८ सगळ्ा बवषािूिं ना मेदयु क्त आवरि असते का?
नाही. काही बवषािूिं ना मेदयु क्त आवरि नसते . त्यािं ना अनावृ त्त बवषािू म्हितात. गिं भीर अबतसार बनमाज ि करिारा रोिा व्हायरस,
पोबलयो व्हायरस, न्यूमोबनयाचा एडे नो व्हायरस आबि ह्यूमन पॅबपलोमा व्हायरस (एचपीवी) यािं ना असे मेदयु क्त आवरि नसते .
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अल् कोहोल पासून बनर्वण्यात आले ले हात धु ण्याचे द्रावि (हँ ड सॅर्नटायझर) वापरिे

सा िाप्रमािेच, हँ ड सॅबनिायझर मध्ये असिारे अल् कोहोल बवषािूचे मेदयुक्त आवरि बवरघळवते आबि
बवषािूला बनस्विय करते . यासो तच मेदावरिाच्या ाहे र डोकाविारी मशरूमच्या (अळिं ीच्या) आकाराची
प्रोिीन्स (प्रबिने ) मानवी पे शीिंवरील बवबशष्ट् रचना असिाऱ्या जागािं वर बवषािूिंना बचकििे व त्यायोगे
बवषािूिंचा पेशीतील बशरकाव सोपा करतात. या प्रबिनािं ची सिंरचना दे खील अल् कोहोल मोडकळीला
आिते. कोितेही हँ ड सॅबनिायझर प्रभावी ठरण्यासाठी त्यात बकमान ६०% अल् कोहोल असिे अबनवायज
आहे .
सा िाच्या फेसाप्रमािे अल् कोहोल हातावर सवज त्र पसरू शकत नाही. त्यामुळे पुरेश्या प्रमािात
असे सॅबनिायझर वापरिे गरजेचे आहे . सा ि लावल् यावर हात धुताना वापरले ल् या पाण्याने मृत बवषािू
आबि त्यािं चे अवशेष धुतले जातात. ही धुण्याची बक्रया अल् कोहोलने घडत नाही. सॅबनिायझरच्या वापराने
सूक्ष्मजीवािं ची सिंख्या झपाट्याने कमी होते परिं तु समस्त प्रकारचे जिंतू याद्वारे सिंपू शकत नाहीत. अस्वच्छ आबि
तेलकि हातावर याचा प्रभावी पररिाम होत नाही.

मास्कचा वापर करिे

कोरोना बवषािूचा सिंसगज िाळण्यासाठी वैद्यकीय वापराच्या मास्कची मदत होते . व्यवस्वथित वापर केल् यास
अशा मास्कमुळे रोगाचा प्रसार प्रभावीपिे िािं बवता येतो. अमेररकन मेबडकल असोबसएशनच्या
बनयतकाबलकात प्रबसद्ध झाले ल् या एका ले खानुसार, बनरोगी व्यक्तीिंनी मास्क वापरल् याने सिंसगज िाळला जाऊ
शकतो असा पुरावा उपलब्ध नाही. परिं तु , २०१० सालच्या अभ्यासानुसार मास्कचा वापर करून रोगाचा दु य्यम
प्रसार कमी करता येतो. प्रामुख्याने रोगाचा उद्रे क झाले ल् या प्रदे शात मास्कच्या अशा वापराला प्रोत्साहन
बदले जावे.
रोगव्याप्त प्रदे शात वैद्यकीय वापराचा मास्क उपयोगात आििे हा प्रबत िंधात्मक उपायािं पैकी एक असून
त्यायोगे श्वसनाशी बनगबडत आजार व कोरोना बवषािू यािं चा प्रसार िािं बवता येईल असे जागबतक आरोग्य
सिंघिनेचे म्हििे आहे .

खोकिे अिवा बशिंकिे यामधून बवषािू सिंसगज सवाज बधक होते . मास्कचा योग्य पद्धतीने वापर केल् यास
श्वासोच्छवासातून होिारा बवषािूचा प्रादु भाज व िाळता येईल. नॉवेल कोरोना बवषािू सिंसगज झाल् याची लक्षिे
बदसण्यापूवी सिंक्रबमत व्यक्ती हा बवषािू पसरवू शकतात असे अभ्यासािं ती बनदशज नास आले आहे . समाजात
असा बवषािूचा प्रसार सुरु असताना योग्य प्रकारे मास्कचा वापर करिे शहािपिाचे ठरते .
लक्षिे बदसू लागण्यापूवीच, सिंक्रबमत व्यक्ती कोि आहे हे ओळखून एक मीिर अिंतर
भारतासारख्या दे शात एक मोठे च आव्हान आहे .
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ाळगिे हे

सामार्जक अंतर राखिे

डब्ल् यूएचओ च्या बनदे शानुसार खोकिाऱ्या वा बशिंकिाऱ्या व्यक्तीपासून बकमान एक मीिर (तीन फूि) अिंतर
ाळगावे. खोकिाऱ्या अिवा बशिंकिाऱ्या व्यक्तीच्या तोिंडातून बकिंवा नाकातून बवषािू उत्सबजजत होऊ
शकतात व ते तु मच्या श्वासावािे शरीरात जाऊ शकतात.

डोळे , नाक व तोंडाला स्पशग टाळिे

अनेक पृष्ठभागाशी हातािं चा सिंपकज येतो. अशा पृ ष्ठभागावरील बवषािू हाताच्या स्पशाज वािे डोळे , नाक, तोिंड
याद्वारे शरीरात प्रवेश करून तुम्हाला आजारी करू शकतात.

श्वसनाशी संबंर्धत स्वच्छते च्या सवयी ंचा अवलं ब करिे

खोकताना अिवा बशिंकताना कोपराने तोिंड व नाक झाका बकिंवा बिश्यू पेपरचा वापर करा. वापरले ल् या बिश्यू
पेपरची तात्काळ बवल् हे वाि लावा.
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काही सवगसामान्य प्रश्नांची उत्तरे ९
फ्लू आर्ि कोर्वड -१९ या आजारांमुळे उद्भविार् या लक्षिांमध्ये काही फरक आहेत
का?

खोकला आबि सदी होिे ही लक्षिे एलजीमुळे असू शकतात. खोकला आबि सदी रो र ताप येिे हे लू
च्या सिंसगाज चे लक्षि आहे . जर तुम्हाला खोकला आबि तापासह श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, दम बकिंवा
धाप लागत असेल, तर ते कोरोनाव्हायरसच्या सिंसगाज चे लक्षि आहे , आबि तुम्हाला खात्री करण्यासाठी
आपल् या डॉक्टरािं ना सिंपकज करिे आवश्यक आहे .

नवीन कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झाले ल् या लोकांना शोधण्यासाठी िमगल स्कॅनसग र्कती
प्रभावी आहे त?

नवीन कोरोनाव्हायरसच्या सिंसगाज मुळे ज्यािं ना ताप आला आहे (म्हिजेच ज्यािं च्या शरीराचे तापमान शरीराच्या
सामान्यतः असिाऱ्या तापमानापेक्षा जास्त आहे ) त्यािं ना शोधण्यासाठी िमजल स्कॅनर प्रभावी आहे त. परिं तु ,
ज्यािं ना सिंसगज झाले ला आहे , पि जे अजून तापाने आजारी नाहीत, अशा लोकािं ना ते शोधू शकत नाहीत. याचे
कारि असे आहे , की सिंसगज ाबधत लोकािं ना ताप येण्यास व आजारी पडण्यास २ ते १० बदवस लागतात.

९ ही उत्तरे प्रख्यात डॉक्टरािं च्या प्रबतसादातू न तसे च जागबतक आरोग्य सिं घिने ने पुरबवले ल् या साबहत्यातू न सिं कबलत केले ली आहे त.
ही उत्तरे दे िारे डॉक्टरस् : डॉ. के. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, एबशया आबि ओबशबनयाचे कन्फेडरे शन ऑफ मेबडकल असोबसएशन,
आबि माजी अध्यक्ष, इिं बडयन मेबडकल असोबसएशन; डॉ. रवी सिं तोषम्, पल् मोनोलॉबजस्ट; डॉ. व्ही. रामसु ब्रमण्यन, सल् लागार,
सिं क्रमक रोग, अपोलो रुग्णालये ; डॉ. जे. यु फ्राबसया लािा, हे ड, इस्विट्यू ि ऑफ मायक्रो ायोलॉजी, मद्रास मेबडकल कॉले ज; डॉ.
पी. कुगनानिम्, भारतीय सावज जबनक आरोग्य फाउिं डेशनचे सिं थिापक-अध्यक्ष आबि चेन्नईचे माजी आरोग्य अबधकारी.
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कोरोनाव्हायरसच्या संपकागत आले ल् या एखादया व्यक्ती ने जर स्वस्वर्मंर् पू ल वापरला,
तर तो संसर्ग इतरांना संक्रर्मत होऊ शकतो का?

अशी शक्यता फार कमी आहे . कोरोनाव्हायरस चा सिंसगज िें ातून/ बशिंतोड्ातू न होतो. िें ातील बवषािू
(व्हायरस) श्वासा रो र शरीरात बशरला तरच आजार होतो. स्वस्वबमिंग पूलचे (जलतरि तलाव) बनधाज ररत
केले ल् या पातळीवर क्लोरीनेशन केले ले असेल, तर कोबवड -१९ सह कोिताही बवषािू बनस्वश्चतपिे बनस्विय
होऊ शकतो.

संसर्ग रोखण्यासाठी लोकांनी मांस खािे टाळावे का?

हा एक श्वसन बवषािू आहे आबि आहारातून याचा सिंसगज होत नाही. त्यामुळे कोरोनाव्हायरसचा पाळीव
प्रािी बकिंवा कोिं डी आबि मिि खाण्याशी काहीही सिं िंध नाही. लोक त्यािं ना हवे ते खाऊ शकतात आबि हवे
तेवढे खाऊ शकतात.

एखाद्या व्यक्तीची प्रर्तकारशक्ती आर्ि कोर्वड -१९ चे प्रे षि/प्रसार यांच्यामध्ये काही
दु वा/संबंध आहे का?

सवज प्रकारच्या बवषािू (व्हायरस)मध्ये कोरोनोव्हायरस हा तसा एक कमकुवत गि/कुिुिं

आहे . आतापयंत

झाले ले मृत्यू बकिंवा प्रभाबवत लोक हे (मुले बकिंवा वृद्धािं सारखे ) रोगप्रबतकारक शक्ती कमी असिारे असू
शकतात. कधीकधी, बवषािू एखाद्या व्यक्तीच्या फुफ्फुसात प्रवेश करतो आबि न्यूमोबनयास कारिीभूत ठरतो.
कमकुवत रोग-प्रबतकारशक्ती असले ले वृद्धािं सारखे लोक याला ळी पडतात. चािं गली रोग-प्रबतकारशक्ती
असले ल् या तरुिािं साठी या बवषािूचे पररिाम फार तीव्र असू शकत नाहीत, परिं तु जर आपल् याला मधुमेह
बकिंवा ह्रदयाचा रोग यासारखे इतर (को-मॉब जड) आजार असतील, बकिंवा आपल् यावर रोग-प्रबतकारशक्ती
कमी करिाऱ्या (इम्युनोसप्रेबसव) औषधािं चा उपचार चालू असेल, तर सिंसगज होण्याचा धोका तीव्र आहे .

कोर्वड -१९ चा उपचार करण्यासाठी काही घरर्ुती उपाय आहेत का?

अ ॅ लोपॅिी व्यबतररक्त घरगुती औषधे आबि उपचार हे बवज्ञान-बसद्ध नाहीत. सावधबगरी ाळगिे हीच सवाज त
योग्य गोष्ट् आहे . खोकला आबि बशिंका येिाऱ्या रुग्णापासू न आपि दू र रहािे आवश्यक आहे . जर आपल् याला
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खोकला येत असेल तर आपि आपला चेहरा मास्क लावून झाकून घ्यायला हवा, आबि बशिंतोडे इतरत्र पसरू
दे ऊ नयेत. कोबवड -१९ बवषािू (व्हायरस) या बशिंतोड्ातून पसरतो.

नवीन कोरोनाव्हायरसला प्रर्तबंर्धत करण्यात आर्ि त्यावर उपचार करण्यात
प्रर्तजैर्वके प्रभावी आहे त का?

नाही, प्रबतजैबवके केवळ बजवािू ( ॅक्टरीया) बवरूद्ध कायज करतात, बवषािूबवरुद्ध नाही. नवीन
कोरोनाव्हायरस (कोबवड -१९) हा एक बवषािू आहे . म्हिूनच, त्यावर प्रबत िंधक बकिंवा उपचारािं चे साधन म्हिून
प्रबतजैबवके वापरू नयेत. तिाबप, जर आपि कोबवड -१९ साठी रुग्णालयात दाखल असाल तर आपल् याला
प्रबतजैबवके बदली जाऊ शकतात, कारि बतिे बजवािू चा सिंसगज होऊ (को-इन्फेक्शन) शकतो.

न्यूमोर्नयार्वरूद्ध असले ली लस नवीन कोरोनाव्हायरसपासून तुमचे रक्षि करू शकते
का?

नाही. न्यूमोबनया बवरूद्ध असले ली लस, जसे की न्यूमोकोकल लस आबि हे मोबफलस इन्फ्लूएिं झा िाइप ी
(एचआय ी) लस नवीन कोरोनाव्हायरसपासून सिंरक्षि दे त नाही. हा व्हायरस इतका नवीन आबि वेगळा
आहे की त्याला स्वतिंत्र लसीची आवश्यकता आहे . मात्र, जरी या लसी कोबवड -१९ बवरूद्ध प्रभावी नसल् या,
तरी आपल् या आरोग्याचे रक्षि करण्यासाठी श्वसनाच्या आजारािं बवरूद्ध लसीकरि करण्याची बशफारस
योग्य आहे .

कोर्वड -१९ र्वषयीच्या भ्रामक/चुकीच्या समजुती

कोबवड -१९ सिंदभाज त अनेक भ्रामक/चुकीच्या समजुती आहे त, जसे की लसूि, कढीपत्ता, बकिंवा गोमूत्र सेवन
केल् यास एखाद्याचा आजार होण्यापासून चाव होतो. जागबतक आरोग्य सिंघिनेने अशा बदशाभूल करिार् या
दाव्यािं चा पदाज फाश केला आहे . लसूि खाण्याबवषयी जागबतक आरोग्य सिंघिनेने (डब्ल् यूएचओ) म्हिले आहे
की हे एक बनरोगी अन्न आहे ज्यात काही प्रबतजैबवक गुिधमज असू शकतात. परिं तु याचा पुरावा नाही की याने
लोकािं ना कोबवड -१९ च्या सिंसगाज पासून सुरबक्षत केले आहे .

19

अन्य काही चुकीच्या समजुती आर्ि त्यार्वषयी डब्ल् यूएचओ चा प्रर्तसाद पु ढीलप्रमािे
आहे ः

समजूत: "कोबवड -१९ बवषािू गरम आबि दमि हवामान असले ल् या भागात सिंक्रबमत होऊ शकत नाही.”
आतापयंतच्या पुराव्यािं वरून, कोबवड -१९ बवषािू गरम आबि दमि हवामान असले ल् या क्षेत्रासह सवज क्षेत्रात
सिंक्रबमत होऊ शकतो. हवामानाचा बवचार न करता, आपि कोबवड -१९ चा प्रादु भाज व असिाऱ्या भागात
राहात असल् यास, अिवा अशा भागात प्रवास करत असल् यास, सिंरक्षिात्मक उपायािं चा अवलिं

करा. स्वत:चे

सिंरक्षि करण्याचा उत्तम मागज म्हिजे वारिं वार हात स्वच्छ करिे . असे केल् याने आपि आपल् या हातात
असले ले बवषािू (व्हायरस) काढून िाकू शकता, आबि निंतर आपल् या हाताने डोळे , तोिंड आबि नाकाला
स्पशज केल् यास उद्भवू शकिारे सिंक्रमि िाळू शकता.

समजूत: "नवीन कोरोनाव्हायरस डासािं च्या चाव्याव्दारे प्रसाररत केला जाऊ शकतो."
अद्याप कोरोनाव्हायरस डासािं द्वारे सिंक्रबमत केला जाऊ शकतो असे सूबचत करण्यासाठी कोितीही माबहती
बकिंवा पुरावा नाही. नवीन कोरोनाव्हायरस हा एक श्वसन बवषािू आहे . त्याचा प्रसार हा प्रामुख्याने
सिंसगज ाबधत व्यक्तीच्या खोकला बकिंवा बशिंकेतून उडाले ल् या िें ातून, बकिंवा लाळ वा नाकातील स्त्रावाच्या
िें ािं मधून होतो. स्वतःला सु रबक्षत ठे वण्यासाठी, आपले हात वारिं वार अल् कोहोल-आधाररत सॅबनिायझरने
चोळा, बकिंवा सा िाने आबि पाण्याने धुवा. तसेच, ज्याला खोकला आबि बशिंका ये त असतील, त्याच्याशी
जवळचा सिंपकज िाळा.
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