ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ ೆ, ನವದ ಹಲಿ

ಕ ೊವಿಡ್-19
ಆತಂಕ ಬ ೀಡ,ಎಚ್ಚರಿಕ ಇರಲಿ
ಕ ೊರ ೊನಾ ಭೀತ ಕುರಿತಾದ್ ವದ್ಂತಗಳನುು ಹರಡದಿರಿ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತಯನುು
ಪಡ ಯಿರಿ ಮತುು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ ೆ(ಏಮ್ಸ್) ನವದ ಹಲಿ

ಕ ೊವಿಡ್-19 ಎಂದರ ೇನು?
ಕ ೊವಿಡ್-19 ಇತುೀಚ ಗ ಪತ ುಯಾಗಿರುವ ನಾವ ಲ್ ಕ ೊರ ೊನಾ
ವ ೈರಸ್ ಮೊಲಕ ಹರಡುವ ಒಂದ್ು ಸ್ಾಂಕಾಾಮಿಕ ರ ೊೀಗವಾಗಿದ .
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ಕ ೊರ ೊನಾ ಹರಡುವ ಬಗ ಹ ೀಗ ?
•

ಈ ಕಾಯಿಲ ಯಿಂದ್ ಬಳಲುತುರುವ ವಯಕುಯು ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ ಮಿಿದಾಗ
ಅಸಂಖ್ಾಯತ ಹನಿಗಳ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿಿ ಹರಡುತುವ ಅಥವಾ ನ ಲದ್ ಮೀಲ
ಮತುು ಹತುರದ್ ವಸುುಗಳ ಮೀಲ ೈಗಳ ಮೀಲ ಬೀಳುತುವ .

•

ಹತುರದ್ಲಿಿರುವ ಇನ ೊುಬಬ ವಯಕುಯು ಈ ಹನಿಗಳನುು ಶ್ಾಾಸದ್ ಮೊಲಕ
ಒಳಗ ಳ ದ್ುಕ ೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಹನಿಗಳ ಕಣಗಳಿರುವ ವಸುುಗಳ
ಮೀಲ ೈಗಳನುು ಸಪರ್ಶಿಸ ನಂತರ ತನು ಮುಖ,ಕಣುುಗಳು ಅಥವಾ
ಬಾಯಿಯನುು ಮುಟ್ಟಿಕ ೊಂಡಲಿಿ ಅವನಿಗ ಆ ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗಲುತುದ .

•

ಸ್ ೊೀಂಕು ಇರುವ ವಯಕುಯಿಂದ್ ಒಂದ್ು ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗಿನ ಅಂತರದ್ಲಿಿ ಇರುವ
ವಯಕುಗ ಈ ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗುಲುವ ಸ್ಾಧ್ಯತ ಹ ಚಾಚಗಿರುತುದ .
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ಈ ಕಾಯಿಲ ತಗುಲಿದ್ ವಯಕುಗ ಏನಾಗುತುದ ?
ಶ್ ೀ 80% ರಷ್ುಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಬಹುತ ೀಕರು ಯಾವ ಚಿಕತ ್ಯ ಅಗತಯವೂ
ಇಲಿದ ತಾವಾಗಿಯೀ ಗುಣಮುಖರಾಗುತಾುರ .
ಶ್ ೀ20%ರಷ್ುಿ ಜನರು ಆಸಪತ ಾಗ ದಾಖಲÁಗಬ ೀಕಾಗಬಹುದ್ು.
ಇವರಲಿಿ ಅತಯಲಪ ಪಾಮಾಣದ್ ಜನರು ( ಈ ಮೊದ್ಲ ೀ ಹಲವು ಆರ ೊೀಗಯ
ಸಮಸ್ ಯಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರುವವರು) ತೀವಾ ನಿಗಾ ಚಿಕತಾ್ ಘಟಕಕ ೆ ದಾಖಲಾಗಿ
ಚಿಕತ ್ ಪಡ ಯಬ ೀಕಾಗಿ ಬರಬಹುದ್ು.

04

ಈ ಕಾಯಿಲ ಯು ಯಾವ ವಯೀಮಾನದ್ವರಿಗ ಹರಡುತುದ ?
ಈ ಕಾಯಿಲ ಯು ಮಕೆಳಲೊಿ ಕಾಣಿಸಕ ೊಳಳಬಹುದ ?
•

ಈ ಕಾಯಿಲ ಯು ಎಲಿ ವಯೀಮಾನದ್ವರಲೊಿ ಕಾಣಿಸಕ ೊಳಳಬಹುದ್ು.

•

ಮನ ಯಲಿಿ ಈ ಕರ ೊನಾ ಪೀಡಿತರಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ, ಆ ಮನ ಯ ಮಕೆಳಲೊಿ ಈ ಕಾಯಿಲ
ಹರಡಬಹುದ್ು.

•

ಮಕೆಳಲಿಿ ಈ ಕಾಯಿಲ ಯ ಸ್ ೊೀಂಕು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅಲಪಪಾಮಾಣದಾದಗಿರುತುದ .

•

ವಯಸ್ಾ್ದ್ವರು, ಅಧಿಕ ರಕುದ ೊತುಡ, ಹೃದ್ಯಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲ ಗಳು, ಶ್ಾಾಸಕ ೊೀಶ
ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲ ಗಳು, ಕಾಯನ್ರ್,ಮಧ್ುಮೀಹ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಆರ ೊೀಗಯ ಸಮಸ್ ಯ
ಹ ೊಂದಿರುವವರು ಕ ೊರ ೊನಾದ್ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ ತುತಾುಗುವ ಅಪಾಯವಿದ .
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ಕರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ವಸುುಗಳ ಮೀಲ ಅಥವಾ ವಸುುಗಳ
ಮೀಲ ೈಗಳ ಮೀಲ ಎಷ್ುಿ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತುದ ?
•

ಕ ೊವಿಡ್-19ಗ ಕಾರಣವಾಗುವ ವ ೈರಸ್ ಮೀಲ ೈಗಳ ಮೀಲ ಎಷ್ುಿ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದ್ು

ಎಂಬುದ್ು ಖಚಿತವಾಗಿಲಿ, ಆದ್ರ ಅದ್ು ಇತರ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ಗಳಂತ ಯೀ ವತಿಸುವಂತ
ತ ೊೀರುತುದ .
•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ಗಳು ( ಕ ೊವಿಡ್-19 ವ ೈರಸ್ ಕುರಿತಂತ

ಲಭ್ಯವಾದ್ ಪಾಾಥಮಿಕ

ಮಾಹಿತಯೊ ಸ್ ೀರಿದ್ಂತ ) ವಸುುಗಳ ಮೀಲ ೈ ಕ ಲ ಗಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಬದ್ುಕಬಲಿವ ಂದ್ು ಅಧ್ಯಯನಗಳು
•

ಯಾವುದ ೀ ವಸುು ಸ್ ೊೀಂಕತವಾಗಿದ ಯಂದ್ು ನಿಮಗನಿಸದ್ಲಿಿ ವ ೈರಸ್ನುು ನಾಶಪಡಿಸ ನಿಮಿನುು
ಮತುು ಇತರರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು sಸ್ ೊೀಂಕುನಿವಾರಕಗಳನುು ಬಳಸ ಆ ಜಾಗವನುು ಶುದಿಧೀಕರಿಸ.

•

ಅಲ ೊೆೀಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ಾವಣದಿಂದ್ ನಿಮಿ ಕ ೈಗಳನುು ಶುಭ್ಾಗ ೊಳಿಸ ಅಥವಾ ಸ್ಾಬೊನು ಮತುು
ನಿೀರು ಬಳಸ ಕ ೈ ತ ೊಳ ಯಿರಿ.

•

ನಿಮಿ ಕಣುುಗಳು, ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೊಗನುು ಕ ೈಗಳಿಂದ್ ಮುಟುಿವ ಅಭಾಯಸವನುು ತಪಪಸ.

ವ ೈರಾಣು ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗಲಿರುವ ವಸುುಗಳ ಮೊಲಕ ನಿಮಿ ಕ ೈಗಳು ಮತುು
ಮುಖ/ಬಾಯಿ/ಕಣುುಗಳು ಸ್ ೊೀಂಕಗಿೀಡಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದ್ು ಮುಖಯ ಉದ ದೀಶವಾಗಿದ .

ಸ್ಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವವು?
ಸ್ಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಂದ್ರ

ಜಾರ, ಗಂಟಲು ನ ೊೀವು,ಕ ಮುಿ ಮತುು ಉಸರಾಡಲು ಕಷ್ಿವಾಗುವುದ್ು
ಸ್ಾಮಾನಯ ನ ಗಡಿ, ಫ್ಲಿ ಮುಂತಾದ್ ವ ೈರಲ್ ಸ್ ೊೀಂಕನ ಕಾಯಿಲ ಗಳಲಿಿ ಕಂಡುಬರುವ
ಲಕ್ಷಣಗಳ ೀ ಇಲೊಿ ಕಂಡುಬರುತುವ .

07

ನಾನು ಯಾರನುು ಸಂಪಕಿಸಬ ೀಕು?
ಉಸರಾಟದ್ ಸಮಸ್ ಯಯ ಕಿನಿಕಲ್ ಚಿಹ ುಗಳು ಮತುು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೊ
ಸಮಸ್ ಯಗಳಿದ್ದಲಿಿ ನಿೀವು ನಿಮಿ ಕುಟುಂಬ ವ ೈದ್ಯರನುು ಸಂಪಕಿಸಬ ೀಕು:
•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಬಾಧಿತ ಪಾದ ೀಶಗಳಿಗ ಪಾಯಾಣ ಮಾಡಿದ್
ಇತಹಾಸವಿದ್ದಲಿಿ

•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಸ್ ೊೀಂಕುಪೀಡಿತ ವಯಕುಯಂದಿಗ ನಿಕಟ ಸಂಪಕಿಕ ೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ
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ಯಾವ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗಳನುು ಮಾಡಿಸಬ ೀಕು ಮತುು
ಅವುಗಳನುು ಎಲಿಿ ಮಾಡಿಸಬ ೀಕು?
ನಿಮಗ ಕ ೊರ ೊನಾ ಸ್ ೊೀಂಕನ

ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಲಿಿ,

ಯಾವುದ ೀ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿದಿದ್ದಲಿಿ

ಅಥವಾ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ ದ ೀಶಗಳಿಗ

ನಿೀವು ಕ ೊವಿಡ್-19 ರ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ

ನಿೀವು ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ, ಅಥವಾ

ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತಯವಿಲಿ.

ಸ್ ೊೀಂಕುಬಾಧಿತನ ಂದ್ು ಖಚಿತಪಟಿವರ
ಸಂಪಕಿದ್ಲಿಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ ತಕ್ಷಣವ ೀ ನಿಮಿ
ರಾಜಯದ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನುು ಸಂಪಕಿಸ
ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸಕಾಿರದ್ ಆರ ೊೀಗಯ
ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯದ್
24/7 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ ಯ
08046848600, 08066692000
ಮತುು ಟ ೊೀಲ್್ಾೀ ಸಂಖ್ ಯ

104 ನುು

ಸಂಪಕಿಸ.

ಸಹಾಯಕ ೀಂದ್ಾವು ನಿಮಿ ಸಂಪಕಿದ್ ವಿವರಗಳನುು ಸಂಗಾಹಿಸ
ಕ ೊವಿಡ್-19 ಪರಿೀಕ್ಷಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಂದಿಗ ನಿಮಿನುು
ಸಂಪಕಿಸುತುದ .
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ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಸ್ ೊೀಂಕಗ ಯಾವುದಾದ್ರೊ
ಚಿಕತ ್ ಇದ ಯ?
•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಸ್ ೊೀಂಕಗ ಇದ್ುವರ ಗ ಯಾವುದ ೀ ನಿದಿಿಷ್ಿ ಚಿಕತ ್ ಇಲಿ.

•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಸ್ ೊೀಂಕಗ ರ ೊೀಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಧಾರದ್ ಮೀಲ ಚಿಕತ ್
ನಿೀಡಲಾಗುತುದ .

•

ಇದ್ು ವ ೈರಲ್ ಸ್ ೊೀಂಕಾದ್ುದ್ರಿಂದ್, 80% ರಷ್ುಿ ಬಾಧಿತರು ಕ ಲದಿನಗಳಲ ಿೀ
ಗುಣಮುಖರಾಗುತಾುರ .

•

ಕಾಯಿಲ ಯ ತೀವಾಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಹ ೊಂದಿರುವ ಅತಯಲಪ ಪಾಮಾಣದ್ ಜನರು ಆಸಪತ ಾಗ
/ತೀವಾನಿಗಾಘಟಕಗಳಿಗ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕತ ್ ಪಡ ಯಬ ೀಕಾಗುತುದ .

10

ಕ ೊವಿಡ್ -19
ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಸ್ ೊೀಂಕನ ಚಿಕತ ್ಗ ಯಾವುದಾದ್ರೊ
ನಿದಿಿಷ್ಿ ಔಷ್ಧಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವ ಯೀ?
•

ಈ ಸ್ ೊೀಂಕನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ ಚಿಕತ ್ ನಿೀಡಲು ಸಧ್ಯಕ ೆ ಯಾವುದ ೀ ನಿದಿಿಷ್ಿವಾದ್ ವ ೈರಾಣು
ನಿರ ೊೀಧ್ಕ ಔಷ್ಧಿಗಳಿಲಿ. ಆದ್ರ ಸ್ ೊೀಂಕಗಿೀಡಾದ್ವರಲಿಿ ಬಹಳಷ್ುಿ ಜನರು ಇತರ ವ ೈರಲ್
ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲ ಗಳಂತ ಯಾವುದ ೀ ಸಮಸ್ ಯಗಳಿಲಿದ ಗುಣಮುಖರಾಗುತಾುರ .

•

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಸ್ ೊೀಂಕನ ಇತರ ಕಾಯಿಲ ಗಳಿಗ ಬಳಸುವ ಕ ಲವು ಔಷ್ಧಿಗಳನುು
ತೀವಾಸಾರೊಪದ್ ಬಾಧಿತರಿಗ ನಿೀಡಲಾಗುತುದ .

11

ನಾನು ನನುನುು ಮತುು ನನು ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರನುು
ಹ ೀಗ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ು?
ಕ ಲವು ಸರಳ ಮುನ ುಚ್ಚರಿಕ ಗಳನುು ಕ ೈಗ ೊಳುಳವ ಮೊಲಕ ನಿೀವು ಕ ೊರ ೊನಾ
ಬಾಧಿತರಾಗುವುದ್ನುು ಹಾಗೊ ಅದ್ು ಹರಡುವುದ್ನುು ತಡ ಗಟಿಬಹುದ್ು.
•

ಹ ೊರಗಿನಿಂದ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕ ೊರ ೊನಾ ಪೀಡಿತ ವಯಕುಯನುು ಭ ೀಟ್ಟಯಾದ್ ನಂತರ ಅಲ ೊೆಹಾಲ್
ಮಿರ್ಶಾತ ದಾಾವಣದಿಂದ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತುು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಿಮಿ ಕ ೈಗಳನುು ಸಾಚ್ಛಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕು
ಅಥವಾ ಸ್ ೊೀಪು ಮತುು ನಿೀರನುು ಬಳಸ ಕ ೈ ತ ೊಳ ಯಬ ೀಕು.

•

ಕ ಮುಿತುರುವ ಅಥವಾ ಸೀನುತುರುವ ವಯಕುಗಳಿಂದ್ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ು ಮಿೀಟರ್ (ಮೊರು ಅಡಿ)
ಅಂತರವನುು ಕಾಯುದಕ ೊಳಳಬ ೀಕು.

•

ಕಣುುಗಳು,ಮೊಗು ಮತುು ಬಾಯಿಯನುು ಮುಟುಿವುದ್ನುು ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ೊಿ ತಪಪಸಬ ೀಕು.

•

ಶ್ಾಾಸಕ ೊೀಶ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾಚ್ಛತ ಯನುು ನಿೀವು ಮತುು ನಿಮಿ ಸುತುಲಿನ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುವುದ್ನುು
ಖಚಿತಪಡಿಸಕ ೊಳಳಬ ೀಕು. ಅಂದ್ರ ಕ ಮುಿವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ನಿಮಿ ತ ೊೀಳುಗಳಿಂದ್ ಮುಖ
ಮುಚಿಚಕ ೊಳಳಬ ೀಕು ಅಥವಾ ಟ್ಟಶಯಯ ಬಳಸ ನಿಮಿ ಬಾಯಿ ಮತುು ಮೊಗನುು ಮುಚಿಚಕ ೊಳಳಬ ೀಕು. ಹಿೀಗ
ಬಳಸದ್ ಟ್ಟಶಯಯವನುು ತಕ್ಷಣ ಕಸದ್ಬುಟ್ಟಿಗ ಹಾಕಬ ೀಕು.

•

ನಿಮಗ ಹುಷಾರಿಲಿದಿದ್ದಲಿಿ ಮನ ಯಲ ಿೀ ಉಳಿದ್ುಕ ೊಳಿಳ. ನಿೀವು ಜಾರ, ಕ ಮುಿ, ಉಸರಾಟದ್
ತ ೊಂದ್ರ ಗಳಿಂದ್ ಬಳಲುತುದ್ದಲಿಿ ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹ ಯನುು ಪಡ ಯಿರಿ.
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ಮಾಸೆನುು ಯಾರು ಧ್ರಿಸಬ ೀಕು?
ಕಾಯಿಲ ಯ ಯಾವುದ ೀ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿದ್ವರು
ಮಾಸ್ೆ ಧ್ರಿಸಬಾರದ್ು.
ಕಾಯಿಲ ಯ ಯಾವುದ ೀ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿದಿರುವ ಆರ ೊೀಗಯವಂತ
ವಯಕುಗಳು ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಸೆನುು ಧ್ರಿಸಬಾರದ್ು.
ಏಕ ಂದ್ರ ಇದ್ು ಸುಳುಳ ಸುರಕ್ಷಾಭಾವವನುು ನಿೀಡಿ ಇತರ
ಅಗತಯ ಮುನ ುಚ್ಚರಿಕಾ ಕಾಮಗಳಾದ್ ಕ ೈತ ೊಳ ಯುವುದ್ು
ಮುಂತಾದ್ವುಗಳನುು ನಿಲಿಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದ್ು.

ಅಂಥ ಸಂದ್ಭ್ಿದ್ಲಿಿ ಹ ಚ್ುಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಮಗಳ ಂದ್ರ :
•

ಸ್ ೊೀಪು ಮತುು ನಿೀರನುು ಬಳಸ ಕನಿಷ್ಿ ಇಪಪತುು ಸ್ ಕಂಡುಗಳವರ ಗ ಕ ೈಗಳನುು
ತ ೊಳ ಯಬ ೀಕು. 70% ರಷ್ುಿ ಪಾಮಾಣದ್ಲಿಿ ಅಲ ೊೆೀಹಾಲ್ ಹ ೊಂದಿದ್ ಸ್ಾಯನಿಟ ೈಸರನೊು
ಕೊಡ ಬಳಸ ಇಪಪತುು ಸ್ ಕಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಕ ೈಗಳನುು ಶುದ್ಧಗ ೊಳಿಸಬಹುದ್ು. ಕ ೈಗಳು
ಕ ೊಳ ಯಾಗಿದ್ದಲಿಿ ಸ್ಾಯನಿಟ ೈಸರ್ ಬಳಸದ , ಸ್ ೊೀಪು ಮತುು ನಿೀರನುು ಬಳಸ ಕ ೈಗಳನುು
ಶುಚಿಗ ೊಳಿಸಬ ೀಕು.

•

ಕ ಮುಿವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ನಿಮಿ ಮುಖ ಮತುು ಮೊಗನುು ಕರವಸರ ಅಥವಾ
ಟ್ಟಶಯಯ ಪ ೀಪರಿನಿಂದ್ ಮುಚಿಚಕ ೊಳಳಬ ೀಕು. ತಕ್ಷಣಕ ೆ ಇವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲಿದಿದ್ದಲಿಿ
ತ ೊೀಳಿನಿಂದ್ ಮುಖವನುು ಮುಚಿಚಕ ೊಂಡು ಕ ಮಿಬ ೀಕು ಅಥವಾ ಸೀನಬ ೀಕು. ಬಳಸದ್
ಟ್ಟಶಯಯಗಳನುು ತಕ್ಷಣ ವಿಲ ೀವಾರಿ ಮಾಡಬ ೀಕು ಮತುು ಕ ೈಗಳನುು ತ ೊಳ ದ್ುಕ ೊಳಳಬ ೀಕು.

•

ಮುಖ,ಬಾಯಿ,ಕಣುು ಹಾಗೊ ಮೊಗುಗಳನುು ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ೊಿ ಮುಟಿಬಾರದ್ು.
▪

ಕ ಮುಿತುರುವ ಅಥವಾ ಸೀನುತುರುವ ವಯಕುಗಳಿಂದ್ ಕನಿಷ್ಿ ಒಂದ್ು
ಮಿೀಟರಿನಷ್ುಿ ಅಂತರ ಕಾಯುದಕ ೊಳಳಬ ೀಕು.

▪

ನಿಮಿ ದ ೀಹದ್ ಉಷ್ುತ ಯನುು ಆಗಾಗ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಕ ೊಳಳಬ ೀಕು.

13

ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಸ್ೆ ಗಳನುು ಯಾವಾಗ ಮತುು
ಯಾರು ಧ್ರಿಸಬ ೀಕು? (ಆರ ೊೀಗಯ ಸ್ ೀವಾ
ಕಾಯಿಕತಿರನುು ಹ ೊರತುಪಡಿಸ)
•

ಕ ಮುಿ ಅಥವಾ ಜಾರ ಇದಾದಗ, ಮೊರು ಪದ್ರಗಳುಳಳ ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಸ್ೆ ನಿಮಿಿಂದ್
ಇತರರಿಗ ಸ್ ೊೀಂಕು ಹರಡುವುದ್ನುು ತಡ ಗಟುಿತುದ . ಆದ್ರ ಇತರರಿಗ ಸ್ ೊೀಂಕು
ಹರಡದ್ಂತರಲು ನಿೀವು ಆಗಾಗ ನಿಮಿ ಕ ೈಗಳನುು ತ ೊಳ ಯುತುರಬ ೀಕು.

•

ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ನ ರವು ನಿೀಡುವ ಕ ೀಂದ್ಾಗಳಿಗ ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ.

•

ಕಾಯಿಲ ಪೀಡಿತರಿಗ ನಿೀವು ಶುಶಯಾಷ ಮಾಡುತುದ್ಲಿ
ದ .ಿ

•

ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗಲಿರುವ ಶಂಕ ಇರುವ/ಸ್ ೊೀಂಕು ತಗಲಿದ ಎಂದ್ು ಖಚಿತವಾಗಿರುವವರು
ಮನ ಯಲ ಿೀ ಆರ ೈಕ ಪಡ ಯುತುದ್ಲಿ
ದ ಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ್ ಸದ್ಸಯರು ಮೊರು ಪದ್ರಗಳ
ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಸ್ೆ ಧ್ರಿಸಬ ೀಕು.
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ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ಾಯನಿಟ ೈಸರು ಪಾತಾವ ೀನು?
•

ಕ ೊರ ೊನಾ ಬಾಧಿತರಿಗ ನಿೀವು ಶುಶಯಾಷ ಮಾಡುತುದ್ದಲಿಿ ಹಾಯಂಡ್ ಸ್ಾಯನಿಟ ೈಸರ್
ಬಳಸಬ ೀಕು

•

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಸ್ ೊೀಪು ಮತುು ನಿೀರನುು ಬಳಸ ಇಪಪತುು ಸ್ ಕ ಂಡುಗಳ ಕಾಲ
ಕ ೈತ ೊಳ ಯುವುದ್ು ಉತುಮ ಆಯೆಯಾಗಿದ .

•

ಕ ೈಗಳು ಕ ೊಳ ಯಾಗಿದ್ದಲಿಿ ಅಥವಾ ಮಣಾುಗಿದ್ದಲಿಿ, ಅಲ ೊೆೀಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ
ದಾಾವಕಗಳನುು ಬಳಸಬಾರದ್ು. ಬದ್ಲಿಗ ಸ್ ೊೀಪು ಮತುು ನಿೀರನುು ಬಳಸ ಕ ೈ
ತ ೊಳ ಯಬ ೀಕು.

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಬಾಧಿತರ ಚಿಕತ ್ಯಲಿಿ ನಿದಿಿಷ್ಿ
ಆಹಾರಗಳು/ಪಾನಿೀಯಗಳ ಪಾತಾವಿದ ಯೀ?
ಇದ್ಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಂತ ಯಾವುದ ೀ ನಿದಿಿಷ್ಿ
ರ್ಶಫಾರಸು್ಗಳಿಲಿ. ಆದ್ರ ಬಾಧಿತರು ತಮಿ ದ ೈನಂದಿನ
ಆಹಾರಕಾಮವನುು ಪಾಲಿಸಬಹುದ್ು ಮತುು ಆರ ೊೀಗಯ
ಪೂಣಿರಾಗಿರಲು ಹಣುುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳನುು ತಮಿ
ಆಹಾರದ್ಲಿಿ ಸ್ ೀರಿಸಕ ೊಳಳಬಹುದ್ು.

AIIMS, NEW DELHI

15

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಸ್ ೊೀಂಕಗ ೊಳಗಾದ್ವರಿಗ
ಯಾವುದಾದ್ರೊ ಲಸಕ ಯು ಲಭ್ಯವಿದ ಯೀ?
ಸಧ್ಯಕ ೆ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಸ್ ೊೀಂಕಗಿೀಡಾದ್ವರ ಚಿಕತ ್ಗ
ಯಾವುದ ೀ ಲಸಕ ಲಭ್ಯವಿಲಿ.
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ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಸಂಕಷ್ಿವನ ುದ್ುರಿಸಲು ನಾವು
ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಸನುದ್ಧರಾಗಿದ ದೀವ ಯೀ?
• ಕ ೊರ ೊನಾ

ವ ೈರಸ್

ಸ್ ೊೀಂಕಗಿೀಡಾದ್

ರ ೊೀಗಿಗಳಿಗ

ಆಸಪತ ಾಯ

ಶುಶಯಾಷ

ಅಗತಯವಾದ್ಲಿಿ ಆರ ೊೀಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಗತಯ ಚಿಕತ ್
ನಿೀಡಲು ಮತುು ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನ ೊುದ್ಗಿಸಲು ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಅಗತಯ ಕಾಮಗಳನುು ಕ ೈಗ ೊಂಡಿದ .
• ಪಾತ ಯೀಕವಾಗಿರಿಸುವಿಕ , ಗೃಹ ಆರ ೈಕ , ಮಾದ್ರಿಗಳ ಪರಿೀಕ್ಷ ,ಪಾಯೀಗಾಲಯಗಳ
ಸ್ೌಲಭ್ಯ,ಚಿಕತ ್ಗ

ದಾಖ್ಾಲಾದ್

ರ ೊೀಗಿಗಳ

ಬಡುಗಡ

ಮುಂತಾದ್ವುಗಳಿಗ

ಸಂಬಂಧಿಸದ್ಂತ ಪಾಮಾಣಿೀಕೃತ ಮಾಗಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತುದ್ುದ, ಇವುಗಳ
ಮಾಹಿತಯು ಆರ ೊೀಗಯ ಮತುು ಕುಟುಂಬಕಲಾಯಣ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ವ ಬಸ್ ೈಟ್ಟನಲಿಿ
ಸ್ಾವಿಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ .
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ಕ ಲವು ಸ್ಾಮಾನಯ

ತಪುಪಕಲಪನ ಗಳು?

1. ಈ ಕಾಯಿಲ ಯು ಆಹಾರದ್ ಮೊಲಕ ಅದ್ರಲೊಿ ವಿಶ್ ೀಷ್ವಾಗಿ ಕ ೊೀಳಿ,
ಮೊಟ ಿಗಳು ಮತುು ಮೌಂಸ ತನುುವುದ್ರಿಂದ್ ಹರಡುತುದ ಯೀ?

ಸರಿಯಾಗಿ ಬ ೀಯಿಸಲಪಟಿ ಆಹಾರವು ಈ ಕಾಯಿಲ ಯನುು
ಹರಡುತುದ ಎನುಲು ಯಾವುದ ೀ ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧಾರಗಳಿಲಿ.
2. ಸ್ಾಕುಪಾಾಣಿಗಳ ಮೊಲಕ ಈ ಕಾಯಿಲ ಹಬುಬತುದ ಯೀ?
ಸ್ಾಕುಪಾಾಣಿಗಳ ಮೊಲಕ ಈ ಕಾಯಿಲ ಹರಡುವುದ್ು
ಕಂಡುಬಂದಿಲಿ.
3. ಈ ಕಾಯಿಲ ಯಿಂದ್ ಮೃತನಾದ್ ವಯಕುಯ ಶವದಿಂದ್ ಈ ಕಾಯಿಲ
ಹರಡುತುದ ಯೀ?

ಈ ಸ್ ೊೀಂಕನಿಂದ್ ಬಾಧಿತನಾಗಿದ್ದವನ ಮೃತದ ೀಹದಿಂದ್ ಕ ೊರ ೊನಾ
ವ ೈರಸ್ ಹರಡುವುದಿಲಿ

ಈ ಕಾಯಿಲ ಯನುು ತಡ ಗಟಿಲು
ನಾನ ೀನು ಮಾಡಬಹುದ್ು?
• ಉತುಮವಾದ್ ವ ೈಯುಕುಕ ಸಾಚ್ಛತ , ಕ ೈತ ೊಳ ಯುವಿಕ ಮತುು ಕ ಮುಿವಾಗ
ಕ ಲ ರ್ಶಷಾಿಚಾರಗಳ ಪಾಲನ ಯಿಂದ್ ನಿೀವು ಕಾಯಿಲ ಯ ಪಾಸರಣವನುು
ತಡ ಗಟಿಬಹುದ್ು.
• ಅನಗತಯವಾದ್ ಪಾಯಾಣ/ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಮಾರಂಭ್ಗಳಿಂದ್ ದ್ೊರವಿರುವ
ಮೊಲಕ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಅಂತರವನುು ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಂಡು ಕಾಯಿಲ ಯ
ಪಾಸರಣವನುು ತಡ ಗಟಿಬಹುದ್ು.
• ಇದ್ರಿಂದ್ ಪಾಸರಣದ್ ಸರಪಳಿಯನುು ಮುರಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತುದ .
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ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವ ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ ೆ (ಏಮ್ಸ್) ನವದ ಹಲಿ

ಅಗತಯ ಬದಾದಗ ಸಂಪಕಿಸಬಹುದಾದ್
ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ ಯ ಯಾವುದ್ು?
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080-46848600, 080-66692000
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