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'कोवव्हड-१९'ची साथ म्हणजे दसुऱ्या महायुद्धानंतरचे जगातील ि भारतातील सिाांत मोठे आरोग्य-संकट आह.े 

खरे तर 'कोवव्हड-१९'च्या ८० टके्क रुग्णांना सौम्य आजार होतो. बाकी २० टक्क्यांपैकी वनम्म्यांना म्हणजे फक्त सुमारे १० 

टके्क रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करािे लागेल. पण अत्यंत िेगाने िसार हा या साथीचा मोठा धोका असल्याने अशी 

साधार भीती आह े की येत्या काही मवहनयांत अशा रुग्णाचंी संख्या इतक्या िेगान े िाढेल की लाखो रुग्णांसाठी 

रुग्णालयांमध्ये जागा नसेल. लोकांचे अनवनित हाल होऊन हाहाकार माजून दंगे-धोपे होऊन अराजक माजू शकेल! ह े

टाळण्यासाठी या साथीचा िेग कमी करून येत्या काही मवहनयांत 'कोवव्हड-१९'च्या रुग्णांची संख्या कमीत कमी 

ठेिण्यासाठी आटोकाट ियत्न करायला हिेत. त्यानंतर मात्र स्िाइन-फ्लूिमाण ेही साथही वनसगगत: ओसरू लागले. तोपयांत 

िेळ काढण्यासाठी आज हातात लस नसल्याने साथ वनयंत्रणाच्या इतर तीन पलैूंची थोडक्यात चचाग केली आहे. 

पवहला पलै ूम्हणजे जास्तीत जास्त संशवयत 'कोवव्हड-१९'ग्रस्त रुग्णांची लिकरात लिकर चाचणी करून त्यांचे 

पके्क वनदान करून त्यांचे विलगीकरण करणे; तसेच या रुग्णांच्या घवनष्ट संपकागतील (दोन मीटरच्या आत, पंधरा 

वमवनटांपेक्षा जास्त िेळ संपकग ) व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांचा योग्य तो पाठपरुािा करणे. ह े 'शोधकाम' हा सिाांत 

पररणामकारक, कायगक्षम पैलू आह.े कारण करोनाग्रस्त दशेांतून आलले्या 'कोवव्हड-१९'बावधत व्यक्तींपासून इतरांना 

विषाणूची लागण होणे हा या साथीचा स्रोत आहे. त्याचा िेळेतपूणग बंदोबस्त केला असता, तर साथीचा बंदोबस्त झाला 

असता. 'कोवव्हड-१९'ग्रस्त देशांतून भारतात आलले्या 'कोवव्हड-१९'बावधत व्यक्तींचा शोध घेण्याचा ियत्न सरकारन े

उवशरा पण नेटान ेकेला. या रुग्णांच्या घवनष्ट-संपकागत आलेल्यांचा घरोघरी जाऊन शोध घतेला, नंतर पाठपरुािा केला. 

१० एविलपयांत ६९०० रुग्ण शोधून त्यांचे विलगीकरण, गरजेनुसार उपचार, त्यांच्या घवनष्ट संपकागतील व्यक्तींचा शोध 

आवण त्यांचा पाठपरुािा ह े केले. ह ेसिग काम एरिी दलुगवक्षत, कुपोवषत, बदनाम असलले्या सािगजवनक आरोग्य-सेिेच्या 

फौजेने केल.े केरळ-सरकारने ते सिाांत जास्त पद्धतशीरपण ेपररणामकारकपणे केल्यान ेवतथ ेसाथ आटोक्यात यऊे लागली 

आह.े 

मात्र, या शोधकामात काही 'कोवव्हड-१९'ग्रस्त व्यक्ती वनसटल्या. उदा. 'कोवव्हड-१९'ग्रस्त दशेांमधून भारतात 

येणाऱ्या लोकांना ताप आह ेका, ह ेविमानतळािर तपासले जात असल,े तरी 'कोवव्हड-१९'ग्रस्तांच्या यादीत सुरुिातीला 

दबुई हा देश नसल्यान ेकरोनाग्रस्त देशांतनू दबुई विमानतळामागे भारतात आलेल्या ििाशांची िैद्यकीय छाननी होत 

नव्हती. त्यामुळे त्यातील 'कोवव्हड-१९'ग्रस्त या छाननीतनू सुटले. विमानातून उतरताना जयांना ताप नव्हता पण घरी 

गेल्यािर दोन-तीन ददिसांनी जयांना दकरकोळ ताप येऊन गेला, अशा लोकांनी ही मावहती सरकारी अवधकाऱ्यांना 

कळिली नाही. कारण त्यांना तसे सांवगतले नव्हते ककंिा या ििाशांनी हलगजीपणा केला. त्यामुळे त्यांच्यातील 

रुग्णांपासून िसाराची साखळी न कळत िाढत गलेी. अशा ररतीने जयांनी स्ित: परदेश-ििास केलेला नाही ककंिा परदेश-

ििास केलेल्यांशीही त्यांचा घवनष्ट संपकग  आललेा नाही, अशांमध्येही 'कोवव्हड-१९'चा िसार झाला. हा 'कम्युवनटी 

स्िेड'(आयातजनय नव्ह,े तर समूहजनय िसार) सिगच देशात एका टप्पप्पयानंतर होतो. भारतात अजून 'कम्युवनटी स्िेड' होत 

नाहीय, अशी 'आयसीएमआर'ची भूवमका रावहल्याने िरील मागागने 'कम्युवनटी-स्िेड' झालेल्यांची 'कोवव्हड-१९-रुग्ण' 

अशी नोंद होत नव्हती.जयांना खोकला-ताप आह े पण परदशे-जनय केसशी काहीही संबंध नाही अशांचीही तपासणी 

करायची हा वनणगय खूप उवशरा, ४ एविलला घतेला. रुग्णांच्या भारतातील आकड्ांमध्ये अशा रुग्णांचा समािेश नाही. 

वशिाय त्यांना विलग केले गलेे नसल्याने विषाणूचा िसार होत रावहला. 



आधी म्हटल्यािमाण ेजास्तीत जास्त 'कोवव्हड-१९'ग्रस्तांचे लिकरात लिकर वनदान होऊन त्यांचे विलगीकरण 

होणे सिाांत महत्त्िाचे आह.े पण आतापयांत भारतात नेमके हचे कमी झाले आह.े विकवसत देशांइतके पैसे, संसाधने 

आपल्याकडे नाहीत. पण ४ एविलला घतेललेा वनणगय आधी घेता आला असता, तर तेिढी चाचणी करण्याची क्षमता 

आपल्याकडे होती. आपली क्षमता ३० टके्कच िापरली जात होती. आता तलुननेे स्िस्त ि लिकर ररपोटग दणेारी अँरटबॉडी-

रक्त-तपासणी उपलब्ध आह.े ती केव्हा करायची ि काय वनष्कषग काढायचा याबाबतचे शास्त्रीय वनयम पाळून ती मोठ्या 

िमाणािर िापरली पावहजे. भारतात ८ एविलपयांत दर लाख लोकांमागे फक्त ९ जणाचंी चाचणी झाली. बहुतांश 

विकवसत देशांमध्य ेह ेिमाण याच्या ३० त े११० पट आह.े आता तरी याबाबतीत िेगान ेसुधारणा व्हायला हिी. नाही 

तर एव्हढ्या गैरसोयी, नुकसान ि असंघरटत श्रवमकांची ससेहोलपट करून केलले्या लॉकडाउनमुळे जी काही साथ अशंत: 

रोखली जाईल ती पुरेशा चाचण्या न केल्याने परत जोरात उसळी मारू शकेल. 

दसुरा पलैू म्हणजे आपापल े व्यवक्तगत संरक्षण करायचे. एक म्हणजे हाताची स्िच्छता. रुग्णाच्या खोकल्या-

श्वासातून बाहरे पडललेे विषाण ूसभोितालच्या िस्तूंिर पडतात. ते आपल्या हातामाफग त आपल्या नाकात जाऊ शकतात. 

त्यामुळे हात साबणान ेिारंिार, विशेषत: बाहरेून आल्यािर धुण ेह ेअत्यािश्यक आहे. दसुरे म्हणजे मास्क घालायचा. 

कारण मुख्यत: 'कोवव्हड-१९' रुग्णाच्या खोकण्यातनू बाहरे पडणाऱ्या तषुारांमध्ये ह े विषाणू असतात आवण ह े तषुार 

सहसा दोन मीटर अंतरापयांत ििास करून जिळ असलले्या व्यक्तीच्या श्वासात जाऊ शकतात. 

वतसरा पैल ूम्हणजे नागररकांनी आपल्यापैकी कोणालाही 'कोवव्हड-१९'ची लागण झाली अस ूशकते अस ेगृहीत 

धरून एकमेकांपासून शारीररक दरुी ठेिायची. शक्यतो घराबाहरे बाहरे पडायचे नाही, पडािेच लागल ेतर एकमेकांमध्य े

दोन मीटर अंतर राखायचे. म्हणजे विषाणूंच्या िसाराला िाि रहाणार नाही. पणूग लॉकडाउन ह े शारीररक अंतर 

राखण्याचे टोकाचे रूप. 

एकंदररत ह ेतीन पलैू आपण जया िमाणात राबिू त्या िमाणात येत्या िषगभरात 'कोवव्हड-१९' आटोक्यात येईल. 

लाखो केसेसची सुनामी एकदम, लगेच आदळू नय;े िाढत्या केसेसना तोंड दणे्याची आरोग्य-सेिेची क्षमता िाढिायला िेळ 

वमळािा ह ेमोठे काम लॉकडाउनमुळे व्हािे. तसे झाले तर यते्या िषगभरात येणाऱ्या लाखो रुग्णांना योग्य ती सेिा देता 

येईल. पण लॉकडाउनमुळे बहुसंख्य जनतलेा जगण े अिघड झाले आह;े असंघरटत श्रवमकांचे हाल अिणगनीय आहते. 

लॉकडाउन लांबिल्यािर श्रवमकांचे होणारे हाल एका बाजूला, तर लॉकडाऊन उठिल्यामुळे िाढणारे रुग्ण, त्यातील १० 

टके्क गंभीर रुग्णांना नीट आरोग्य-सेिा न वमळाल्याने होणारे हाल, हजारो मृत्यू दसुऱ्या बाजूला यामधली ही तारेिरची 

कसरत आह.े कारण दोनही पयागय अत्यंत क्लेशदायक, स्फोटक आहते. लॉकडाउनचे चटके कमी करण्यासाठी हातािर पोट 

असणाऱ्या कष्टकरी जनतेची सरकारकडून काय सोय लािली जाईल, त्यासाठी श्रीमंत, अवतश्रीमंत लोकांना सरकार दकती 

योगदान द्यायला लािेळ यािरही काही गोष्टी अिलंबून आहते. लॉकडाउन न करता दवक्षण कोररया, ससंगापूर, जपान, 

जमगनी यांनी वतनही मागग समग्र, संतुवलतपणे राबिून साथ तात्पुरती आटोक्यात आणली. त्यापासून वशकले पावहजे आवण 

स्िाइन फ्लूिमाणे ही साथ सुद्धा वनसगगत: ओसरू लागेपयांत पुढील धोरण ठरिले पावहजे. 

वजथे थोड्ाच भागात जास्त केसेस आहते अस े रुग्ण-िसाराचे काही 'हॉटस्पॉट' आहते. अशा िस्त्यांमध्ये ४ 

आठिडे पूणगपणे लॉकडाउन करायचा, बाहरे जायच्या सिग िाटा बंद करायच्या, कोणालाही घरातून बाहरेसुद्धा पडू द्यायचे 

नाही; त्यांना घरपोच जेिण परुिायचे असा मागग राजस्थानमधील वभलिाडा वजल्यात अवधकाऱ्यांनी िापरून वतथ ेही 

साथ आटोक्यात आणली. अस े इतर रठकाणी 'हॉटस्पॉट' असतील, वतथ े वभलिाडा मॉडेल राबिणे शक्य होईल. दसुरे 

म्हणजे उनहाळ्यामुळे साथीचा िेग मंदािेल ह ेकाही जणांचे साधार म्हणणे खरे ठरािे, अशीही आशा करू या! 

(लेखक िैद्यकीय तजञ आहते.) 

 


