
 

 

 

 

 

 

कोविड – १९ िेळा जाणट्या नागरीका खातीर सुचनािळ 

 

सेन्सस २०११ एज-कॉहोर्त डाटाचो आधार, अशे दरशेर्ा कक देशार् सरासरी १६ कोटी जाणटे नागररक (६० 
वसात पेक्षा चढ आशील्ले) आस ुंक येर्ा .  

 

६०-६९ वसातच्या आय  घटा मदले जेष्ठ नागररक ८.८ कोटी 
७०-७९ वसातच्या आय  घटा मदले जेष्ठ नागररक ६.४ कोटी 

जाणटे  जाका आधाराची गरज लागर्ा (८० वसातच्या आय  घटा वयले वा याया लोकाुंक    

वैजकी आधाराची गरज लागर्ा ) 

 

२.८ कोटी 

धनराशी नाशशल्ले जाणटे (आधार नाशशल्ले जे बेघर आसा  वा क ट ुंबान पैस केला) ०.१८ कोटी 
 

 

जेष्ट नागररक ६० वर्ातच्या वयर आसा र्ाुंका कोववडच्या वेळार खत्रो वाडडल्लो आसा. जेष्ठ नागररकाुंक 
आनी र्ाुंची काळजी घेर्ा र्ाुंका हह एक सूचनावळ जी साुंगर्ा कक र्ुंच्यानी ह्या वाडडल्ल्या आरोग्याच्या 
खत्र्याच्या वेळार कशे र्रेन वाचप.   

 

हे कोणा खातीर आसा?  

 
● ६० वयाच्या वयर चडकरून जेन्का खालचे वैजकी परीस्र्ीर्ी आसा 

 

o बळावल्ले (चड काळ उरील्ले) स्वासाचे द येंस, जशे कक दमो , बळावल्ले आडखळेचे छात्येचे 
द येंस (COPD) ,फ फ साुंक सूज येवप ,पोस्ट ट्य बरक लस सेक्यलेू, फ फ साची द येंर्ा . 

o बळावल्ले काळजाचे द येंस ,जशे कक हाटत फेलीअर  

o बळावल्ले मतू्रवप ुंडाचे द येंस 

o बळावल्ले कफग्दाचे द येंस, जशे  कक सोरयाचे द येंस,आनी फ फ साुंचो रोग    

o बळावल्ले न्य रोलोगगक परीस्र्ीर्ी, जशे कक आुंग शशरशीरपाचे द येंस,जटको येवप 

o मध मेह 

o हायपरटेनशन   

o केन्सर 
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जेष्ठ नागररक जे बोितात ताांच्या खातीर सूचनािळ  

 
 

 करचे करप ना 
● सगळो वेळ घरान रावचे. 
● घरान पावणयाुंक टाळचे  

● जर सभा गरजेची आसा जाल्यार १ 
शमटरचो अुंर्र दवरचो 

● एकटोच रवर्ा जाल्यार, र्ाच्या घरान 
गजेच्यो गजाली सेजायात कडल्यान हाडू 
येर्ा जर र्ाुंची भलायकी बरी आसा 
जाल्यार.  

● बारीक आनी मोठी सभा खयच्या 
परीस्र्ीर्ीन टाळार्.  

● घरार्ल्या घरान भोवर् रावचे. 
● घरान सध्यापणान व्यायाम आनी योगा 

करच्यो  

● हार् ध वन भलायकेची ननवळसान दवरार्. 
चाड करून जेवच्या आदी आनी वोशरूम 
वापरल्या उपराुंर्. हे र् मी र् मचे २० 
सेकें द्स पयरं् शाब  लावन हार् द वन करू 
येर्ा.  

● सर्र् स्पशत करर्ा त्यो गजाली ननवळ 
करच्यो जशे कक चस्मो. 

● शशको आनी खोकल्यो हटश ूपेपर/रुमालान 
काडच्यो. शशको वा खोकून जाल्या उपराुंर् 
हटश ूपेपर धावपल्ल्या डब्यान 
उडोवचो/र् मचो रुमाल आनी हार् द वचे . 

● खाणपान  सारके जावचे हाची काळजी 
घरान शशजैल्ले र्ाजे गरम जेवण करून 
,सर्र् हायडे्रटेड रवून आनी र्ाजे यायूस 
वपय न इम्यनूीटी वाडोवची 

● र् मची सधाची वखदा साुंगल्या त्याच 
पद्र्ीन घेवची  

● याया मनशाक कोरोना वयरसाची रोगाची 
लक्षणा (जोर / खोकली / स्वास घेवपाक 
त्रास) हदसर्ा र्ाुंच्या लागीच्याुंच्या सुंपकातर् 
रावप. 

● इष्टाुंक आनी र् मच्या लागच्या कडे हार् 
मेळोवप वा वेंगेर् घेवप 

● गदी आशशल्या जाग्यान वचप जशे पाकत , 
बाजारान आनी धाशमतक जाग्याचेर 

● उकत्या हार्र खोकाप आनी शशको काडप 

● दोळ्याक, र्ोंडाुंक  आनी नाकाक स्पशत 
करप. 

● स्वर्ा उपचार करप 

● रुग्णालयार् सदीच्या र्पासणणक वचप. 
जार्ा त्या प्रमाणे र् मची हेल्थकेर प रवोनी 
करर्ा र्ाच्या कडे टेली-कनसलटेशन करा   

● घरान सयांक आनी इष्टाुंक आपोवप 

 



 

● स्वर्ाचे आरोग्याचेर लक्ष दवारचे. जर 
र् मका जोर,खोकली,आनी/वा स्वास 
घेवपाक त्रास जार्ा वा द सरो कसलो 
भलायकी ववशी प्रश्न आसा जाल्यार 
रोक््याच लागगच्या हेल्थ केर स ववदेक 
कळोचे आनी वैजकी सल्लो पाळचो.  

● र् मच्या क ट ुंबाच्या सदस्याकडे (जे 
र् मच्या बरोबर रावनार्) , सयांकडे, 

इष्टाुंकडे कोल वा ववडीऑ कोनफरनशसुंग 
करून उलोवचे, गरज पडल्यार क ट ुंबार्ल्या  
सदस्याुंची मदर् घेवची.  

● गमेचे हदस आशील्ल्या कारणाक लागून शरीरान उदकाची मात्रा कमी जावपाक हदव नाका . 
जार्ार्ीर्ले उदक वपवचे . (जेन्का पयलीच काळजाचे आनी ककडनीचे द येस आसा र्ाुंका हह 
शशटकावणी ) 



 

 

 

अिलमभीत जैष्ट नागररकाांची काळजी घेता ताांच्या खातीर सूचनािळ  

 

करचे करप ना 
● जाणट्याची मदर् करच्या पयली हार् 

ध वार् 

● जैष्ट नागररकाचे मदनर्क वर्ा र्ेंना हटश ू
वा कापडो वापरून नाक आनी र्ोंड सारके 
धापचे 

● जज थळा सर्र् वापरर्ा र्ी ननवळ करची. 
हारू्न चलपाक वापरर्ा र्ी बडी, वोकर 
,व्हील-चेर , बेडपण आदी हाचो आस्पाव 
आसा 

● जाणट्याच्या वाुंगडा रावचे आनी र्ाचे 
/नर्चे हार् ध वपाक मदर् करची 

● जैष्ट नागररक जेवण आनी उदक सारके 
घेर्ा हाची जर्नाय घेवची 

● र्ाच्या / नर्च्या आरोग्याकडे लक्ष आसचे 

 

● जैष्ट नागररक जाका 
जोर/खोकली/स्वास घेवपाक त्रास 
जार्ा जाल्यार र्ाुंच्या लागी वचप 

● जैष्ट नागररकाक साम्को खाटीर 
दावरप 

● जैष्ट नागररकाुंक हार् ध य नसर्ाना 
स्पशत करप 

● जर जाणट्याुंक सकेल हदल्ली गचन्ना आसा जाल्यार हेल्प-लायनीचेर सुंपकत  साधा   

o जोर, आुंगाक द ख आसू वा नासू 
o नव्यान स रवार्, चालू खोकल्यो ,धाप मारप 

o असाधारण भूक ,खावपाक असक्षम  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

जैष्ट नागररकाांक मानससक भलायके बद्दल सुचोिणी  
 

करचे करप ना 
● घरान आशशल्या साययांकडे सुंवाद करा   

● समाजजक अुंर्राचे पालन करून आनी 
लोकाुंची गदी करपाक दी नास्र्ाना, 
सेज्रायातकडे सुंवाद साधप . 

● वार्ावरण शाुंर् दवरप 

● पयलीचे छुंद पररू्न जागे करप जशे सुंगीर् 
आयकप, गचत्रा काडप ,वाचप   

● खात्री करा कक जाचेर ववशवास दवरु येर्ा 
त्याच सोत्राची म्हायर्ी वापरची   

● र्ुंबाकू ,सोरो आनी हेर ड्रग्स एकलेपण पयस 
करपाक वा वाज येर्ा म्हण घेवप ना 

● जर र् का पयली सावन मानशसक रोग आसा 
जाल्यार, (08046110007) ह्या हेल्प 
लायननचेर सुंपकत  करा 

● स्वर्ाक वेगळोवप  

● एकल्याक एके क डीन दवरप 

● खयचीय बार्म्या वा सोशल मेडडया 
पोस्ट्साुंचे पालन करप 

● याया बार्म्याची वा म्हायर्ीची  
काय खरेपण ना र्ी पसरप. 

● ह्या हेल्पलायनीर सुंपकत  साधा जर  

o मानशसक स्र्ीर्ीन बदल घडला जशे कक हदसाचे त्रास जवाप  , प्रनर्साद ना हदवप  
,नाका रे् उलोवाप  

o याया लागगच्या साययांक पयली वाळखार्ाले र्ाुंका आर्ा वाळखपाक त्रास जावप 

 
     Translated by 
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