
सामा य, गरीब माणसाचंा हा िनरथक छळ थाबंवा! 

‘करोनाशी तह करताना’ --- या टपणीत सोहोनी-केतकरांनी (लोकस ा ३१ म)े सरकार या लॉकडाऊ या 

संदभातील  आदेशांमाग ेआरो य-शा ीय िनकष दसत नाहीत; याबाबत पारदशकता नाही यावर नेमके बोट ठेवले आहे.  

लॉकडाऊनने साथ थांबत नाही तर फ  ितचा वेग कमी क न तयारी करायला वळे िमळतो असे आरो य-शा  

सांगते. लॉकडाऊन या काळात कोि हड-१९- ताचंी सं या सहाशे पासून दीड लाखांपयत वाढली असतांना आता रेड-

झोनम ये लॉकडाऊन चालू ठेव याचा स ला कोण या आरो य-त ांनी कशा या आधारे दला, का नोकरशहाच 

ठरवताहते आिण ते कशा या आधारे ह े कळल े पािहजे. ह े सव ुत आह े क  कोि हड-१९ साथीला त ड दे यासाठी 

सावजिनक आरो य-सेवेने खालील पंचसू ी पाळली पािहजे – िवशेषत: हॉट- पॉट या भागात संशियत णांचा व 

यां या घिन  संपकातील चा शोध घे यासाठी तपास या, काही दवस या णांचे यो य-प तीने िवलगीकरण, 

यां यावर गरजनेुसार कमी-जा त उपचार, यां या घिन  संपकात आले यांचे अलगीकरण, यांचा पाठपुरावा. 

यासोबत आरो य-सेवेची मता िवशेषत: हॉि पटल-खाटांची सं या वाढवायला हवी. नाग रकांनीही सहा फुटाच े

अंतर, मा क, हातांची व छता ही ि सू ी पाळणे हाच साथीचा वेग कमी कर याचा सवात चांगला माग आह.े हते ूहा 

क  गंभीर णांची सं या एकदम वाढून यां यासाठी हॉि पट सम ये जागाच नाही असे होऊ नये. हा गाभा ल ात न 

घेता सरकारने सव ापी, सवकष ‘लॉकडाऊन’ व तो लांबवणे यावर जोर दला. 

इतर काही  अिन   था पड या आहते - या इमारतीत कोि हड- ण आढळेल ती इमारत, सोसायटी, ग ली 

सील करण े कवा सोसाय ांनी सभासदांना सोसायटी या आवारात फरायला बंदी करणे, घरकामगार आ द 

मदतिनसांना कवा कोणाही पा यांना बदंी करणे, व या, सोसाय ा यां याम ये जंतुनाशक फवारणी करणे. ह ेसव 

थांबायला हवे.  

लॉकडाऊन उठ यावर वाढणा-या लागण-सं यमेुळे घाब  नय.े हॉि पटल-खाटांची सं या पुरेशी आह े का हा 

कळीचा मु ा आह.े यासंदभात लॉकडाऊन न ह े तर सुधा रत आरो य-सेवा हा उपाय आहे. तसेच ९५% ट या न 

अिधक कोि हड-१९- ण बरे होणारच अस यान े याबाबतचे आकड े सांगण े हहेी िनरथक आह.े लागणी-सोबत 

ितकारश  पसरत ेहहेी ल ात याला हव.े    
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