
COMMUNITY HEALTH  
WORK IS WORK !

समुदाय पातळीवरील आरोगय कम्मचायाां ना भारतात आशा (ASHA) म्हणून, पाककसतानमधयये लयेडी आरोगय कम्मचारी 
(लयेडी ्हयेल्थ वक्म र) म्हणून तर नयेपाळमधयये तयाांना समुदाय पातळीवर काम करणारी 

 किमयेल आरोगय सवयांसयेववका म्हणून ओळखलये जातये

दक्षिण आशशयातील समदुाय पातळीवर काम 
करणाया्मक आरोगय कम्मचायाांसचया सांयकु्त मागणया



कोक्््हड- 19 चया काळात सामुदाशयक आरोगय कम्मचा-याांचया सांयुक्त मागणया

1वयेतन वयेळयेवर अदा कये लये 
जाणये

2दयेशातील शनयमाांनसुार 
ओ््हरटाईम पये

ह्ा म्हामारीमधयये साव्मजशनक आरोगय 
कम्मचा-याांद्ारये सषिम असलयेलया भककम 
साव्मजशनक आरोगय प्रणालीचये म्हत्व समोर 
आलये आ्हये.
समदुाय पातळीवरील आरोगय कम्मचायाांनी 
(सी. एच.् डबलू.) कोववड-१९ (कोरोना 
म्हामारीचया काळात) सा्थीचया रोगाचया 
वयेळी, आरोगय यांत्रणयेतील एक प्रमखु घटक 
म्हणनू भार साांभाळला (प्रमखु घटक म्हणनू 
आपली जबाबदारी चोखपणये पार पाडली). 
परांत ुतरी्ही ब्ुहतयेक राजयाांची सरकारये तयाांना 
’साव्मजशनक आरोगय कम्मचारी म्हणनू 
मानयता दयेणयात अपयशी ठरलयाचये आपणाांस 
पा्हायला शमळयेल

3शषैिक्णक योगयता 
आक्ण सयेवाांचया 
वराांचया आधारये उचच 

वयेतन श्येणी

5अशतररक्त 
म्हामारी 
पयेमेंटस4तया तया दयेशातील 

श्म सांक्हतयेनसुार 
सामाक्जक 

सरुक्षितता 
अशधकार, पयेनशन 
पयेमेंटस, पालकतव/ 
दयेखभालकता्म/ रुगण 
रजा अशधकार

साव्मजशनक आरोगय  
कम्मचारी म्हणून मानयता

आमची मागणी आ्हये: 

आपण काय करतो:
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प्रा्थशमक वैद्यकीय 
आरोगय सयेवयेची तरतदू

जागरूकता शनमा्मण करा 
आक्ण माक्हती द्या

गशतशीलता आक्ण
साव्मजशनक आरोगय सयेवाांमधयये 

प्रवयेश करणयाची सोय

सरुक्षित रा्हा!
एक मखुवटा 
घालायला 
ववसरू नका!



1 शनण्मय प्रकरिययेमधील सामकु्हक 
प्रशतशनशधतवास्ह लोकशा्ही प्रकारातील 
स्थान

2कोक्््हड प्रशतसाद आक्ण ररक््हरी योजनाांमधील राष्टीय व धोरण शनमा्मण करणा-या 
सशमतयाांमधयये आमचया प्रशतशनधीांसाठी स्थान

जये््हा साव्मजशनक आरोगय 
कम्मचारी आरोगय धोरणात 
योगदान दयेतात, तये््हा ती धोरणये 
अशधक प्रभावी ्होतात

3समदुायाांमधील मुखय सयेवाांचया 
शनधा्मरणासाठी प्रतयषि 
शनददेशाांसांदभा्मत चचा्म

शनण्मय प्रकरिययेमधयये  
सामकु्हक प्रशतशनशधतव

आमची मागणी 
आ्हये: 

5 आरोगय काय्मरिम अांमलबजावणी व 
शनगराणी मदुद्याांचया शनराकरणासाठी 
बांधनकारक सामाक्जक सांवाद प्रकरिया 

4सीएचडबलय ू युशनयनसना सामाक्जक 
सांवाद भागीदार म्हणनू मानयता
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1डबलयएूचओ ककां वा सरकारी 
मानकये  ह्ामधील जी उचच 
असतील तयानुसार पुरयेशा 

प्रमाणात सरुक्षितता शनयम 
व परुयेसये ्यवक्तगत सांरषिक 
उपकरण (पीपीई)

2जागशतक आरोगय व 
सामाक्जक दयेखभाल 
कम्मचा-याांमधयये 70% 

असलयेलया मक्हलाांसाठी योगय 
अशा पीपीईज

3कोक्््हड- 19 दयेखभालीसाठी माग्मदश्मक सचूना 
व शनयम, ववशयेर प्रकारये सीएचडबलयजूसाठी 
शनधा्मररत कये लयेली ्यवक्तगत सरुक्षितता, 

सांसगा्मचया जोखमीचये ्यवस्थापन आक्ण पीपीईचा 
वापर आक्ण ह्ा सवाांसाठी स्थाशनक भाराांमधयये 
उपलबध असलयेलये प्रशशषिण व साधनये जयामधयये 
कम्मचारी व समदुायाांमधील अशशक्षित कम्मचा-याांचा्ही 
समावयेश ्होऊ शकये ल

5घरये, आरोगय पदये, सयेवा दयेणयात ययेणारये 
समदुाय व ह्ा समदुायाांचया कठकाणचये 
पररव्हन ह्ा सवाांचा समावयेश “कामाचया 

जागयेमधयये” ्होईल अशा प्रकारये आमचया 
कामाचया जागयेचया ्याखययेचा ववसतार

सीएचडबलयसू्ह कामगाराांची सरुषिा 
आक्ण तयाांचये कलयाण याची खात्री 
करणयाचये सरकाराांचये कत््म य आ्हये

4कामाचया कठकाणी 
सीएचडबलयजूचया प्रशतष्येला 
कटकवनू ठयेवणयासाठी सरकारनये 

डबलयएूचओ माग्मदश्मक तत्वाांनसुार 
व आयएलओ ठराव 155, 161 आक्ण 
अनुरिमये 164, 171 आक्ण 194 
चया शनददेशाांनसुार कोक्््हड- 19 ला 
्यावसाशयक रोग म्हणून घोवरत करणये 
आक्ण आपलये कत््म य पार पाडताना 
आम्ही सांरिशमत झालयास मोबदलयाचा 
व पनुव्मसनाचा अशधकार

6पररव्हन सवुवधा ककां वा इांधन आक्ण 
पररव्हन खचा्मचा भत्ा

7कामानांतर सवयां- कवारांटाईनमधयये 
असताना योगय शनवास आक्ण 
पोरणयुक्त आ्हार

्यावसाशयक सरुक्षितता  
आक्ण आरोगय सांरषिण

8असरुक्षित 
कामाचया 

पररक्स्थतीमधयये 
भयेदभाव व बाधय 
करून करणयात 
ययेणारये काम 
ह्ाांचयापासनू 
आमचया 
सांरषिणाचये उपाय
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आमची मागणी 
आ्हये: 



1 क्हांसाचार व शोरण ह्ापासनू मकु्त 
असलयेलये कामाचये वातावरण 

4 ह्ा म्हामारीमधयये आम्ही करत असलयेलया 
कामासोबत जोडला जाणा-या कलांकाचया 
भावनयेला खोडणयासाठी कोक्््हड- 19 

प्रशतसादामधयये सीएचडबलयूज जी भशुमका पार 
पाडतात ती समदुायाला सपष्ट करणयासाठी सषिम 
मीकडया अशभयान

2आरोगय कम्मचा-याांसाठी ववशयेर ्हयेलपलाईन 
जयामधयये साव्मजशनक आरोगय तसयेच 
आमचयासमोरील समसयाांचया सांदभा्मत 

माक्हती व मदत आम्ही प्राप्त करू शकू

सरकारये सीएचडबलयूजना िक्त 
सवयांसयेवक म्हणनू मानत असलये 
व म्हत्वपणू्म आरोगय कम्मचारी 
म्हणनू बघत नसलये तरी तयाांना 
जोखीम, शोरण आक्ण दयुयम 
स्थान कदलये जाणयाची जासत 
शकयता असतये

कामाचया कठकाणची प्रशतष्ा

3 अडचणीांवर वयेळयेमधयये 
कारवाई ्होऊन तयाचये 
शनराकरण ्होणयाचया 

खात्रीसाठी तरिार शनराकरण 
यांत्रणा 

5मक्हला फ्ां टलाईन आरोगय दयेखभाल कम्मचा-
याांसाठी योगय प्रकारये माशसक पाळीशी सांबांशधत 
आरोगय ्यवस्थापन आक्ण मोित माशसक 

पाळी सवच्छता उतपादनये 

कोक्््हड- 19 चया काळात सामुदाशयक आरोगय कम्मचा-याांचया सांयुक्त मागणया 05

आमची मागणी 
आ्हये: 

तरिारी



सीएचडबलयजूना आरोगयाचा 
अशधकार आ्हये. आम्हाांला 
दयेखभाल व सांरषिण शमळयेल, 
ह्ाची खात्री घयेणयासाठी योगय 
उपाय कये लये जावयेत

आमची दयेखभाल

1शनयशमत मोित चाचणी, मोित उपचार, 
दयेखभाल आक्ण कोक्््हड- 19 झालयेलया 
सीएचडबलयजूची दयेखभाल व तयाांना स्हायय 

3ह्ा कोक्््हड- 19 सांकटामधील अशतशय जासत कामाचा 
ताण व तयातनू उद्भवणारा मोठा मानशसक व शारीररक 
्थकवा व असवस्थता ह्ावर मात करणयासाठी शनयशमत 

मानशसक आरोगय तपासणया, स्हायय व समपुदयेशन सत्राांस्ह 
मानशसक व मानसशास्तीय स्हायय 

4आम्ही क्ज्थये काम करतो तया 
समदुायाांमधयये पाळणाघर व बाल 
दयेखभालीची ्यवस्था 

7आरोगय पदाांचया कठकाणी 
पोरणयुक्त खाद्य/ जयेवण ककां वा 
खाद्य भत्ा6जये््हा लस उपलबध ्होईल तये््हा 

प्राधानयानये कोक्््हड- 19 लसीकरण आक्ण 
लसीकरण उपरिमामधयये समाववष्ट ्होणा-या 

सीएचडबलयजूसाठी कठोर शनयम व माग्मदश्मक 
सचूना

2्यवस्थापन 
करता ययेईल 
अशा प्रकारचा 

कामाचा भार 
व असये कामाचये 
वयेळापत्रक जयामधयये 
साप्ताक्हक तासाांची 
सांखया कायद्यानुसार 
अशधकतम सांखययेपयांत 
असयेल आक्ण 
अशतररक्त वयेळयेसाठी 
मोबदला 

5गभ्मवती, सतनदा व ववशशष्ट वयातील 
ककां वा ववशशष्ट आरोगय जोखमीतील 
सीएचडबलयजूसाठी कोक्््हड- 19 

दाशयतवामधून सटू 
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आमची मागणी 
आ्हये: 

  मोित उपचार



कोक्््हड- 19 चया काळात सामुदाशयक आरोगय कम्मचा-याांचया सांयुक्त मागणया

आपलया दयेशाांमधयये योगय प्रकारये 
साव्मजशनक आरोगय दयेखभाल 
प्रणालीला शनधी दयेणयामधयये 
सरकाराांना आलयेलये अपयश ह्ा 
कोक्््हड म्हामारीमधयये समोर 
आलये आ्हये

लोक- कें करित आरोगय  
दयेखभाल यांत्रणा

1दयेशाचया सकल घरगुती उतपादनामधयये (जीडीपी) 
ककमान 5 टककये पयांत इतकये  वाढीव अांदाजपत्रकाचये 
आवांटन साव्मजशनक षियेत्रासाठी झालये पाक्हजये

3सीएचडबलय ू मनषुयबळ वाढवणयासाठी, अशनक्चित प्रकारचया 
भरती प्रकरिययेवरील शनगराणी व सधुारणयेसाठी परुयेशा प्रमाणात 
अांदाजपत्रकामधयये तरतदू आक्ण मधयस्थ भरती गटाांना रद्द करणये

2 सव्म लोकाांची दयेखभाल घयेता ययेऊ शकतये व अशनवाय्म प्रकारये 
घयेतली गयेली पाक्हजये, ह्ा सांकलपनयेभोवती कें रिीत असलयेलया 
कोक्््हड ररक््हरी योजना बनवा्यात

4आपलया सामकु्हक क्हताला ्हानी पो्हचवणा-या व असमानताांना 
प्रोतसा्हन दयेणा-या ववसकळीत झालयेलया कर प्रणालीांना सरकाराांनी 
सु् यवक्स्थत करावये
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आमची मागणी 
आ्हये: 



UNIONS IN INDIA
Mumbai Mahanagar Karmachari  

Mahasangh (MMKM)
Hind Mahila Sabha (HMS)

Nagpur Municipal Corporation 
Employees Union (NMCEU)

Karnataka State Government 
employees Association (KSEGA)

Indian National Municipal & 
Local Bodies Workers Federation 

(INMLWF)
Tamil Nadu Government Officials 

Union (TNGOU) 

UNIONS IN NEPAL
Nepal Health Volunteers 

Association (NEVA) 
Health Volunteer Organisation of 

Nepal (HEVON)

UNIONS IN PAKISTAN
All Sindh Lady Health Workers 

and Employees Union 
(ASLHWEU) 

Punjab Ladies Health Workers 
Union (PLHWU)

ILLUSTRATED BY NIRUPAMA VISWANATH

COMMUNITY HEALTH WORK IS WORK

आशा आक्ण अांगणवाडी 
कम्मचायाां ना  पाकठांबा द्या !


