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‘आरो� हीच संप�ी’ हा सुिवचार आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत आिण या सुिवचाराचे खरे

मह� आज आप�ाला समजले आहे. एक सू� घातक िवषाणू ही आपले आरो� िबघडवू शकतो.

�ामुळे आपण आप�ा आरो�ाची काळजी घेणे खूप मह�ाचे आहे.

‘आरो� हीच संप�ी’ हा सुिवचार आपण लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत आिण या सुिवचाराचे खरे

मह� आज आप�ाला समजले आहे. एक सू� घातक िवषाणू ही आपले आरो� िबघडवू शकतो.

�ामुळे आपण आप�ा आरो�ाची काळजी घेणे खूप मह�ाचे आहे.

आज�ा धाव�ा जगाला पूण�पणे बंद क�न संपूण� दुिनयेची झोप �ाने उडवली असा �ायरस

�णजेकोरोना �ायरस. अितशय सू� आिण आप�ा डोळयांना ही न िदसणारा असा कोरोना

�ायरस. कोरोना �ायरस हा िदसायला सू� असला तरी अ�ंत घातक असा िवषाणू आहे.

WHO ने या िवषाणूला साथी�ा रोगाचा िवषाणू असे घोिषत केले आहे. या िवषाणूचा संसग� सव��थम

िडस�बर २०१९ म�े चीनमधील वुहान या शहरात झाला. हा संसग� वाढत जाऊन पुढे सव� देशांम�े

पसरला. आज संपूण� जग या रोगाचा सामना करत आहे.

आज पय�त मानवाने अनेक संकटांचा सामना केला आहे आिण �ा संकटातून मु� होऊन तो पुढे गेला

आहे. परंतु कोरोना हा िवषाणू इतका घातक आहे की �ामुळे माणसाचा मृ�ू ही होत आहे. �णूनच

सव�� भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
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ताप, सद�-खोकला, घ�ाम�े खवखव, डोकेदुखी, �ास घे�ास �ास, तोडंाची चव जाणे ही कोरोनाची

�मुख ल�णे आहेत. हा िवषाणू संसग�ज� अस�ामुळे एक ��ी दुस-या ��ी�ा संपका�त

आ�ामुळे या िवषाणूचा फैलाव होऊ शकतो.

�ामुळे लोकांना जा� खबरदारी घे�ाची गरज िनमा�ण झाली आहे. िदवस��िदवस या िवषाणूचा वाढता

�सार पा�न आपण �तःची काळजी घेणे आिण या िवषाणूचा �सार थांबिवणे हीच आपली जबाबदारी

आहे.

एखादया ��ीला या िवषाणूची लागण झा�ास �ाची ल�णे िदसन ये�ास काही िदवस लागतात. �ा

कालावधीत जर ती ��ी इतर लोकां�ा संपका�त आली तर �ा सव� लोकांना या िवषाणूची लागण

हो�ाची श�ता असते. �ामुळे आपण �तःची काळजी घेणे आिण लोकांशी संपक�  टाळणे आव�क

आहे.

मधूमेह, अ�थमा व आणखी काही आजार असणा-या ��ीनंा तसेच लहान मुले आिण वृ�द माणसांना

या िवषाणूची लागण लवकर होते. �ामुळे अशा लोकांनी काळजी घेणे आव�क आहे.

आप�ा देशाचे डॉ�र, नस�स, आरो� कम�चारी, पोिलस, सफाई कम�चारी कोरोना �ायरसिव��द

लढ�ासाठी रा�ं-िदवस �य� करत आहेत. भारत सरकारने अनेक िनयम सु� केले आहेत. खरोखरच
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जर आपणास या रोगाला संपवायच असेल तर आपण सरकार�ा िनयमांचे पालन केले पािहजे.

१) नेहमी बाहे�न आ�ानंतर आपले हात २०-३० सेकंद धुणे.

२) बाहेर जाताना नेहमी मा�चा वापर करणे.

३) आप�ा हातांचा �श� नाक, तोडं, डोळयांना होणार नाही याची काळजी घेणे.

४) साव�जिनक िठकाणी न जाणे.

५) आपले घर आिण घराचा प�रसर �� ठेवणे.

अशा िनयमांचे पालन करणे आव�क आहे. �ाचबरोबर आप�ा आहारात यो� ते बदल क�न,

पोषक आहार घेऊन आपली रोग�ितकारक श�ी वाढिवणे गरजेचे आहे. आपण आप�ा घरात

रा�नच सरकारला कोरोनापासून वाच�ासाठी मदत क� शकतो. जेणेक�न हा कोरोना �ायरस

देशातून आिण संपूण� जगातून मु� होईल.
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