महवाची मा हती

नवी मंुबई महानगरपालका
कोिहड 19 उपाययोजना -

!णालय यव#थापन

कोह%ड 19 चा वाढता 'ादभ
ु ा*व रोख,यासाठ/ 0व0वध उपाययोजना कर,यासोबतच शासना3या
माग*दश*क सूचनां'माणे, महापालका आयु8त 9ी. अ,णासाहे ब मसाळ यां3या माग*दशा*नानुसार,
कोरोना बा=धतांवर यो!य उपचार कर,या3या >?ट%ने यां3या लAणांची तीBता लAात घेऊन
EF#तर%य आरो!य

!णालय यव#था केलेल% आहे .

***************************************************************************

HIयू ि8लनीक (FLU CLINIC)
कोणयाह% नागRरकाला सदS, ताप, घशात खवखव, Tवास घे,यास Fास अशी लAणे जाणवIयास
या3या तपासणीसाठ/ ने ळ, ऐरोल%, बेलापूर व तुभV अशी 4 महापालका
आरो!य क[\े

!णालये आXण 23 नागर%

या ठकाणी HIयू ि8लनीक सु0वधा उपल]ध क न दे ,यात आलेल% आहे . या ठकाणी

डॉ8टरांमाफ*त तपासणी केल% जात असून यो!य उपचार कर,यात येतात. तसेच कोरोना स>?य लAणे
दसIयास #वॅब कले8शन कर,यात येत.े
**********************************************************************************

कोह%ड केअर स[टर (CCC)
 कोह%ड केअर स[टर मaये 2 #वतंF कA (अ) कोणतीह% लAणे दसत नसलेIया / सौdय #व पाची लAणे असणा-या कोरोना पॉXझ टह
य8तींकRरता एक #वतंF कA.
(ब) कोरोना पॉXझ टह य8तीं3या थेट संपका*त आलेIया 8वारं टाईन क न राहणे गरजे3या असलेIया
य8तींकRरता एक #वतंF 8वारं टाईन कA.
 सgयि#थतीत काया*िhवत कोह%ड केअर स[टर मधील बेiस Aमता : 2092 बेiस.
 सgयि#थतीत वापरात कोह%ड केअर स[टर मधील बेiस संlया : 337 बेiस.
 आगामी काळातील कोह%ड केअर स[टरचे nनयोजन Aमता : 2242 बेiस.
 काया*िhवत कोह%ड केअर स[टर : बहुउgदे शीय इमारत, से8टर 14, वाशी (134 बेiस Aमता)
बहुउgदे शीय इमारत, से8टर 3, सी.बी.डी. बेलापूर (100 बेiस Aमता)
इंpडया बुIस, कोन, पनवेल (1008 बेiस Aमता)
Rरलायhस हे Iथकेअर स[टर, घणसोल% (65 बेiस Aमता)
*********************************************************************************

.. 2 ..

डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टर (DCHC)
 मaयम #व पाची लAणे दसत असलेIया कोरोना पॉXझ टह य8तींवर डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टर
मaये उपचार केले जातात.
 सgयि#थतीत काया*िhवत डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टर मधील बेiस Aमता : 535 बेiस.
 सgयि#थतीत वापरात डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टर मधील बेiस संlया : 289 बेiस.
 आगामी काळातील डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टरची nनयोजन Aमता : 1075 बेiस.
 काया*िhवत डेpडकेटे ड कोह%ड हे Iथ स[टर : डॉ.pड.वाय.पाट%ल हॉि#पटल, से.5, ने ळ (200 बेiस Aमता)
हरानंदानी फो ट* ज हॉि#पटल, से.10ए, वाशी (60 बेiस Aमता)
Rरलायhस हॉि#पटल, ठा.बे.रोड, कोपरखैरणे (100 बेiस Aमता)
*********************************************************************************

डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटल (DCH)
 तीB #व पाची लAणे दसत असलेIया कोरोना पॉXझ टह य8तींवर डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटलमaये
उपचार केले जातात.
 सgयि#थतीत काया*िhवत डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटल मधील बेiस Aमता : 774 बेiस.
 सgयि#थतीत वापरात डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटल मधील बेiस संlया : 168 बेiस.
 आगामी काळातील डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटल nनयोजन Aमता : 150 बेiस.
 काया*िhवत डेpडकेटे ड कोह%ड हॉि#पटल : नमुंमपा साव*. !णालय, से.10ए, वाशी (175 बेiस Aमता)
तेरणा हॉि#पटल, से.22, ने ळ (250 बेiस Aमता)
अपोलो हॉि#पटल, से.23,सीबीडी बेलापूर (25 बेiस Aमता)
*********************************************************************************

 सडको एि8झEबशन स[टर, से8टर 30 ए, वाशी येथे

!णालय उभारणी काम 'गतीपथावर.

*********************************************************************************
महवाचे :- शासना3या सुधाRरत माग*दश*क सूचनांनुसार कोणयाह% #व पाची कोरोना स>?य लAणे दसत
नसलेIया कोरोना पॉXझ टह य8तीं3या घरात, यांचा घरातIया इतर य8तींशी संपक* येणार
नाह% अशा'कारे #वतंF खोल%ची व #व3छतागह
ृ ाची यव#था असेल व यांचे वय 60 वषा*पेAा
अ=धक नसेल तसेच यांना मधम
ु ेह, ]लड'ेशर अशा'कारचे आजार नसतील तर अशा कोरोना
पॉXझ टह य8ती यां3या घरातच 0वलगीकरण क न राहू शकतात.

