जोखमीची जाणीव आ ण कोवड

संजीवनी कु लकण , ीिनवास दरक
करोना वषाणू आ ण यामुळे होणाढया कोवड-19 आजाराशी जगाचा परचय होऊन आता वष! होत
आलं. जगभरात ह% कोवड-19 आजाराची महासाथ आजह% थैमान घालते आहे . या वष!भरात कोवड-19
आजाराब+ल काह% गो,ींची ःप, मा.हती समोर आली. करोना /हणजे सास! करोनावायरस-2 हा
अितशय वेगाने पसरणारा वषाणू आहे . तो मु2यवे नाकात3डातून बाहे र पडणाढया तुषारांमाफ!त पसरतो.
संसग! झाले6या अनेकांम7ये कोणतीह% ल8णे .दसत नाह%त;
नाह%त पण शर%रात वषाणू अस6याने
अस6याने अशा
:य;< दस
ु ढयाला संसग! माऽ दे ऊ शकतात. काह% >?णांम7ये ल8णे आढळतात. यात6या बहुतेकांना
सौ/य .कंवा म7यम आजार होऊन काह% .दवसात ते बरे होतात. आणखी एक लहान गट आप6याला
.दसतो तो /हणजे तीो ल8णांच ा. या गटात6या >?णांना माऽ इ ःपतळात भरती
भरती करावे लागते.
काह%ंना कृ ऽम ूाणवायू Hायला लागतो तर काह%ंना कृ ऽम Iसनाची मदत Hावी लागते.
स7यातर% हा आजार बरे करणारे औषध .कंवा लस उपलMध नाह% आ ण ह% साथ आणखी .कमान
7-8 म.हने आप6याभोवती तळ दे ऊन असणार आहे यात शंका नाह%. अशा पर ःथतीत 'सामा
सामा जक
लस'
लस हाच उपाय आहे . आप6याला संसग! :हायला नको यासाठO काळजी Pयावी लागणार आहे . सवाQनी
नाक-त3ड झाकणारा माःक वापरणे, हात वारं वार धुणे आ ण गदR न करणे , :य;<:य;<ंम7ये

‘दो

गज

.क दरू %’ सांभाळणे अशाूकारे Sा पर ःथतीत आप6या वागणूक<त आवँयक ते बदल करणे, /हणजेच
सामा जक लस घेणे असे /हणता येईल.
वागणुक<त बदल कधी घडतो,
घडतो कधी घडत नाह% याब+ल बरे च अVयास झाले आहे त. कुठलाह%
ठलाह% आजार
होऊ नये /हणून वागणुक<त
क<त बदल करायचा असेल तर 'मला
मला लागण होWयाची ँयXयता .कती?'
क<
.कती आ ण
'लागण
लागण झालीच तर तीो आजार होWयाची शXयता
शXयता .कती?'
.कती याची ूयेकाची ःवतःसाठOची समज
समज ह%
अयंत महवाची असते असं बढयाच अVयासांमधून िसZ झालं आहे . ह% समज आ ण वाःतवक आजार
होWयाची शXयता यात सा/य असेलच असं नाह%. कोवडचच उदाहरण घेऊ. अगद% सुरवाती[या काळात
संसग! झालेले लोक आसपास असWयाची शXयता कमी असूनह% लोकां[या मनात भीतीचे वादळ इतकं
घ3घावत असे क< काह% लोक नोटांनासुZा रोज इ\ी करत आ ण आता संसग! झाले6या लोकांची
/हणजेच यांचा संपक! येWयाची शXयता वाढलेली असताना,
असताना बरे च लोक माःक वापरणे .कंवा दो गज
क< दरु % पाळायला नाखूश असतात. भीती वाटली क< वागणुक<त यानु]प बदल घडतो असे Sातून
िनदान वरवर तर% .दसते. अथा!त घाब]न केलेले बदल कधीच सातयाने .टकत नाह%त हे ह% .दसते.
मा.हती[या अभावामुळे असं घडत असेल असं समजणंह% चुक<चं ठरे ल. कोवडब+लचे आपले
लह%
ंह% आहे . ते:हा,
हा एखाHा गो,ीत6या धोXयाची
मा.हती^ान सुरवाती[या काळाहून िन _त बरे च वाढले
वाढलेलं
जाणीव जेवढ% तीोपणे होते, िततका कुठ6याह% :य;<चा धोका टाळWयाचा ूय` असतो असं .दसतं.
आप6याला धोXयाची शXयता जाःत वाटत असली तर आपण तो टाळWयाचे जोरदार ूय` करतो.
फारसा धोका वाटतच नसला तर कुणीह% सांिगतले तर% आपण वागणूक<त बदल करायला जात नाह%.

आप6याला जोखीम (रःक

)

.कती आहे याची जाणीव महवाची आहे च पण वागणु
वागणुक<तील बदल

घडWयासाठO तेवढं च पुरेसं नाह%. सुयो?य बदल करWयाची
ह% महवाचं
करWयाची 8मता आप6यात आहे असं वाटणंह%
आहे . उदारहणाथ!, मी गदR टाळू शकतो,
शकतो माःक वाप] शकतो असं वाटणं. जोखीम आहे पण आपण फार
काह% क> शकणार नाह% असं वाटणा
जे निशबात असेल ते होईल'
वाटणारे
णारे बरे च लोक,
लोक 'जे
होईल असा वचार करताना
.दसतात. जोखीमेची जाणीव आ ण 8मता या दोaह% घटकांचा वचार केला तर लोकांची चार गटाम7ये
वभागणी होते. उbम जाणीव आ ण उbम 8मता,
8मता उbम जाणीव आ ण कमी 8मता,
8मता कमी जाणीव आ ण
उbम 8मता,
8मता आ ण कमी जाणीव आ ण कमी 8मता. Sातील फ; प.हला गट हा ूितबंधासाठO यो?य
कृ ती करतो. दस
ु रा गट जाणीव असली तर% यो?य कृ ती करत नाह%. ितसरा गट चुक<[या गो,ी करत
राहतो आ ण चवथा गट काह%च करत
करत नाह% आ ण निशबा[या भरवँयावर सारे सोडू न दे तो. ूयास
आरो?य संःथेने या महासाथी[या काळात केले6या एका सवc8णात असे आढळले क< प.ह6या गटात
फ; ११ % , दस
ु ढया गटात ४६%, आ ण ितसढया आ ण चौgया गटात िमळू न ४३% :य;< होया. येथे हे
ह% ल8ात Pयायला हवे क< हे साथी[या सुरवाती[या टiयात केलेले मु2यतः शहर% आ ण िश 8त
लोकांमधील ऑनलाईन सवc8ण होते.

आपली धोXयाची जाणीव आ ण ूय8 धोका यात बर%च तफावत असू शकते. आपली ह% जाणीव
आप6याला या ूkाबाबतची- धोXयाब+लची ह% मा.हती जशी कशी कळली असेल याव]न तयार
झालेली असते. रोज अनेक लोक या कोवड आजारातून बरे होत आहे त, .कंवा रोज संसग! असले6या
.कती :य;< सापडत आहे त हे आपण वाचतो,
वाचतो ट%:ह%वर[या बात/यात ऐकतो,
ऐकतो याव]न आपण िनंकष!
काढतो. पण ूय8 पर ःथती थोड% वेगळ%च असते. आप6या आसपास .दसणार%
.दसणार% .कंवा ट%:ह%वर[या
बात/यांम7ये .दसणार% माणसे माःक वापरताना .दसत नसली तर आप6यालाह% वाटते क< आता
काळजी घेWयाची फारशी गरज नसावी. पण खरं
तर ती गरज आजह% खूप आहे . समजा आप6याला
खरं तर
संसग! झालाच तर .कती तीो ःव]पाचा आजार होईल याब+लह% आसपास[या लोकांकडे बघून .कंवा
घटना ऐकून आपले काह% मत बनते; आता हे मत यो?य असतेच असे नाह%,
नाह% पण आप6या वागणूक<वर
याचा परणाम होतो. यामुळे आप6याला नेमका .कती धोका वाटतो आ ण खरोखर धोका .कती आहे
यातले अंतर कमी होणे फारफार गरजेचे आहे . तसे झाले तरच बहुसं2यां[या वागणूक<त आव
आवँयक
ँयक ते
बदल घडतील आ ण आप6याला या महासाथीवर संपूण! िनयंऽण िमळवता येईल.

