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आज सकाळीच मला माक न लावता भाजी $यायला आले%या एक म'यमवयीन बाई *दस%या. ‘माक का नाह.
लावला?” असं 3वचारलं तर

पटकन उ5तर%या, “अहो, हे काय मी बाज7
ू याच तर 8ब%डींग म'ये रहाते. एव9या:या

अंतरासाठ< कशाला माक लावायचा?”
णभर मला आपण माक संदभा>त बोललो का हे %मेट संदभा>त हे च आठवेनासं झालं. ‘‘इथेच तर जातोय, एव9यात
काय होणारे ’, ‘गद
ु मरतं’, ‘अडचण होते’, ‘कुठे ते सांभाळायचं’; अशी कारणं पढ
ु े करत अनेक जण हे %मेट वापरत
नाह.त. अपघाती म5ृ यु आGण अपंग5व यांचा धोका आGण माण माह.त नसतं असं नाह., पण तर.ह.

हे घडतं.

आता 5याहुन अनेक पट.नी मोIया - को3वड7या संकटात सापडलो तेKहाह. परत एकदा तीच कारणं पढ
ु े केल.
जाताहे त. को3वड 3वषयक संदेश कंटाळा येईपयMत ऐकूनह. काह. जण माक वापरत नाह.येत, खरे द.7या, सामान
वाटपा7या वेळी एकमेकांना खेटून उभं राहताहे त, गदP करताहे त.
अशा संगी प*हल. QतRSया ‘हा तर शुT QनUकाळजीपणा आहे , लोकांना जीवाची पवा>च नाह.’ अशी होते. पण हा
मV
ु ा फXत QनUकाळजीपणाशी जोडून भागणार नाह.. समाजात को3वड आजाराची भीती मोIया माणात आहे .
मा*हतीचाह. अभाव नाह.. काळजी न घेणारे सगळे बेपवा>च असतात असह. काह. नाह.. मग तर.ह. असं का होत
असेल?
या कार7या वागणक
ु Yमागे असले%या अनेक कारणांपैकY मह5वाचं एक [हणजे आप%या वतः7या आरोयाला
असलेल. जोखीम समजन
ू घेता न येणं. काह.ना आजारा7या सारामागचं 3व]ान कळून $यायलाच अडचण येत.े
काह.ंना ते कळतं, पण तर.ह. वतः7या 5येक छो_या-मोIया कृतीम'ये लागणीची Rकती जोखीम आहे हे
आजमावताना गफलत होते. 5यामळ
ु े मा*हती असन
ू ह. 5य

कृतीत उतरत नाह.. कधी अQत-भीतीमळ
ु े Rकं वा

हतबलतेतन
ू ‘हे असं काह. आप%याला होणारच नाह.’ (denial) अशी भावना कaन घेतल. जाते, तर कधी ‘Kहायचंय
ते होणारच आहे मग कशाला काह. करा’ असा 3वचार. अजन
ू एक कारण [हणजे एकंदर.त आजाराकडे बघbयाचा
cUट.कोन. आजार [हणजे दवाखाना-औषध हे समीकरण आप%या मनात घe तलेलं असतं. आजार टाळता येतात,
नKहे ते टाळणं हा सगfयात वत आGण उपयX
ु त पया>य आहे ; आजार होणं Rकं वा न होणं हे अनेकदा आप%या
वागणक
ु Yशी, परसराशी, जीवन शैल.शी जोडलेलं असतं असा 3वचार आप%या समाजात अजन
ू परु े सा जलेला नाह..
साहिजकच Qतबंधक कृती करताना होणाhया छो_या–मोIया
ठर5तात. 5या-5या वेळची सोय कY

ऐन वेळ7या गैरसोयी, आजारापे ा जात मह5वा7या

पढ
ु .ल काळात संभावणारा आजार हा Qनण>य ऐन वेळी केला जातो jयात सोयीला

झक
ु तं माप kमळतं. अशा वेळी आणीबाणी [हणन
ू काह. Qनयम लादावे लागतात. पण Qनयमांचं मह5व न पट%यामळ
ु े
5यांना सहजपणे खुंट.वर टांगल जातं.

याचसाठ< को3वड सदभा>त%या Qतबंधक कृतींमागचा काय>कारण भाव सवाMनाच कळणं-समजणं मह5वाचं आहे .
5यासाठ< वै]ाQनक cUट.कोनाला पया>य नाह.. गाडी चालवताना होणाhया अपघाताची शXयता आपण कुठे Rकं वा
कशासाठ< जातोय यामळ
ु े फारशी बदलत नाह.. [हणन
ू च हे %मेट 5येक वेळी वापरायला हवं. तसंच आपला kमl असो
कY नेmमीचा भाजीवाला कY अनोळखी कुणी KयXती, को3वड काळात या 5येकाकडून असलेला लागणीचा धोका
सारखाच असणार आहे . 5यामुळे घराबाहे र7या सव> *ठकाणी आGण सवाMसाठ< माक ह. गोUट लागू आहे . :वासावाटे
बाहे र पडणाhया तष
ु ारां7या संपका>त आ%याने Rकं वा असे तष
ु ार पडलेल. जागा Rकं वा वतल
ू ा हात लागला आGण अशा
हाताचा संपक> नाक, तnड Rकं वा डोfयांशी आला तर को3वडची लागण होऊ शकते. 5यामळ
ु े नाक-तnड पण
ू > झाकेल
अशा पTतीनेच माक लावायला हवा. तो अधन
ू मधन
ू गfयाशी लटकवन
ू ठे वणार असू तर ते गाडी चालवताना
हे %मेट गाडी7या आरशाला लटकवbयासारखं होईल. 5याने आपल. सरु ा साधणार नाह.. काह. जणं भाजी/वाणसामान
3वकताना लोKmस वापरतात. लोKmस सकट हात नाकातnडाला लावले जातात. 5यामळ
ु े ते घालन
ू ह. जोखीम कमी
होतच नाह. उलट मळ
ू हे तल
ू ाच हरताळ फासला जातो. आGण दस
ु रं [हणजे आव:यक नसताना लोKmस वापन
आपण मया>*दत साधनांचा अपKयय करतो.
को3वडची जोखीम कमीत कमी ठे वायची असेल तर या आरोयदायी सवयी kशत [हणन
ू च अंगी बाणवाKया
लागतील. या सवयी पण
ू > समाजा7या अंगवळणी पड%या तरच समाजाचं आGण पया>याने 5येक KयXतीचं आरोय
*हत जपलं जाईल. पढ
ु 7या काह. *दवसांत ला◌ﬞ क-डाऊन हळूहळू सैलावेल. पण [हणजे को3वडची साथ पण
ू > संपलेल.
असेल असं नाह.. या पढ
ु 7या काळात माक वापरणे, हात धण
ु े, सामािजक अंतर या गोUट.चं मह5व आज7या इतकंच
Rकं वा 5याहूनह. अqधक जात असणार आहे . या काळjया घेbयात आपण कमी पडलो तर परत एकदा ला◌ﬞ कडाऊनला तर. सामोरे जावे लागेल Rकं वा को3वड मळ
ु े होणाhया जी3वतहानीला. [हणन
ू च जनजागत
ृ ीचे य5न वर.ल सव>
मr
ु यांना अनस
ु aन अqधक जोरकस पणे करत रहायला हवेत. एक सजग नागरक [हणन
ू जनजागत
ृ ी7या या
य5नात हातभार लावणं ह. आपल.सध
ु ा जबाबदार. आहे .

