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तिवसािून ३ -४ वेळा

पल्स ऑक्सीतमटरने

ऑक्क्सजनची पािळी

िपासा

िाप आल्यास औषधे घ्या

(पॅरातसटामोल /
एतसटातमनोफेन)

मास्क लावा व

घरािील सिस्ांना

संसगि टाळण्यासाठी

त्ांनाही मास्क

लावण्यास सांगा

हवा खेळिी

राहण्यासाठी

क्खडक्या उघडा

घरी तवलतगकरणाि

आराम करा भरपूर पाणी प्या

िाप आल्यास औषधे घ्या

(पॅरातसटामोल / 
एतसटातमनोफेन)

फुफु्फसांची क्षमिा

वाढतवणीसाठी शक्य होईल

िेवढे पोटावर झोपा

डॉक्टरािंचा सल्ला घ्या ि हॉक्सिटलमधे्य उपचार घ्या

ऑक्क्सजनचा वापर

पोटावर झोपणे
तिवसािून ४ -६

वेळा ऑक्क्सजनची

पािळी िपासणे

रेमडेवसिीर लक्षणांचा कालावधी कमी होऊ शकिो परिं तु कोविड-१९ पासून मृतू्यचा धोका कमी होत नाही. ऑक्क्सजन पािळी कमी

असलेल्या रूग्ांमधे्य, आजारपणाच्या सुरुवािीच्या तिवसाि, फक्त डॉक्टरांच्या िेखरेखेखालीच तिले पातहजे.

टोसीलीजूमॅब अतिशय गंभीर व रुग्ालयाि उपचार घेणारे रुग्, ज्ांना क्िरॉइडची औषधे चालू आहेि व ऑक्क्सजनची वाढिी गरज

आहे, अशांना फक्त डॉक्टरांच्या िेखरेखेखालीच तिले पातहजे.

अन्यउपचार, ज्ािंचा
वनयवमतपणे सल्ला विला

जात नाही*

आयवरमेक्क्टन, हायडर ोलोरोक्वीन, कॉन्व्हॅलेसेंट प्लाझ्मा, क्हटॅतमन सी आतण डी, तझंक, बॅरीतसटीतनब, इटोतलझुमब, 

बेवॅसीझुमब, लोपीनॅतवर-ररटोनॅवीर, फॅतवतपरावीर, फू्लहोक्सामीन, इंटरफेरॉन अल्फा-२बी, एतझथ्रोमाइतसन, 

डॉक्सीसाइक्लन तकंवा इिर ितिजैतवके

+ https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

लक्षणे कमी होई पयंि

बू्यडसोनाईड (क्िरॉइड) चे िररोज

िोन पफ घ्या

(एकूण 1600 एमसीजी / तिवस)+

डॉक्टरािंना भेटा ि तपासणी करून घ्या

शास्त्रीयिॢष्ट्या वसद्ध झालेले खालील उपचार िैद्यकीय
वनरीक्षणाखाली करण्याची वशफारस करण्यात येत

आहे

* डेिावमथेसोन उपलब्ध नसेल तर, 
हायडर ोकोतटिसोन ५० तमलीग्राम िोडंावाटे तकंवा तशरेच्या आि (IV), िररोज िीन वेळा,

५-१० तिवसांसाठी

मेतिलिेडतनसोलोन ३२ तमलीग्राम िोडंावाटे तकंवा तशरेच्या आि (IV), िररोज एकिा, 
५-१० तिवसांसाठी

िेडतनसोलोन ४० तमलीग्राम िोडंावाटे, िररोज एकिा, ५-१० तिवसांसाठी

िेडतनसोन ४० तमलीग्राम िोडंावाटे, िररोज एकिा, ५-१० तिवसांसाठी

ऑक्सिजनची गरज नसेल तर क्सिरॉइड औषध ५ वििसािंनी बिंि करू शकता

लक्षणे: ताप, घसा िुखणे, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास, डोकेिुखी,
अिंगिुखी, िास वकिं िा चि न येणे

डेक्सातमिेसोन* (क्िरॉइड) 6 तमलीग्राम, िोडंावाटे

िररोज एकिा, ५ – १० तिवसांसाठी

अस्वीकरण : सिर पत्रक हे फक्त मावहतीसाठी आहे ि कुठल्याही प्रकारे आरोग्य
कममचाऱयािंचा क्सिवनकल वनणमयासाठी पयामय होत नाही . 
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कोविड-१९ (कोरोनाविषाणू) रुग्ािंसाठी सूचना
प्रौढािंसाठी - घरात काळजी कशी घ्यािी

भरपूर पाणी प्या

अवधक मावहतीसाठी
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