
COVID பயிற்சி 3
சமூக ககோவிட ்பரோமரிப்பு மமயங்கள்



சமூக ககோவிட் பரோமரிப்பு மமயம் 

கண்கணோட்டம்

● COVID 19 இன் கேசோன அறிகுறிகமளக் கோண்பிக்கும் மற்றும் வீட்டிே் 

தனிமமப்படுத்திக்ககோள்ள அவரக்ளின் வீடட்ிே் கபோதுமோன இட வசதிகள் 

இே்ேோத நபரக்ளுக்கோன மமயம்.

● காய்சச்ல், இருமல், சளி பபான்றவற்றின் பலசான அறிகுறிகள் 

○ உடனடியோக தனிமமப்படுத்தப்பட கவண்டும் 

○ முடிந்தோே் கசோதமன கசய்வது

○ COVID கசோதமன கசய்யப்படோவிடட்ோே், COVID தனிமமப்படுத்தே் மற்றும் 

கமேோண்மம கநறிமுமறமய வீட்டிகேகய கதோடங்கவும் அே்ேது 

முடியோவிடட்ோே், சமூக COVID பரோமரிப்பு மமயத்திே் கதோடங்கவும் 



வசதி இடத்திற்கோன கண்கணோட்டம் 

● நே்ே கோற்கறோடட்த்துடன் கிரோமத்திே் பள்ளி அே்ேது 

பஞ்சோயத்து பவமன அமடயோளம் கோணவும்

● ஒரு அமறயிே் 5 - 10 படுக்மககள் கபோடும் ககோள்ளளவு 

● ஒவ்கவோரு படுக்மகயும் அமனத்து பக்கங்களிலிலும் 3

மீடட்ர ்இமடகவளியிே் தனித்தனியோக இருக்ககவண்டும். 

● முடிந்தோே் ககோசு வமே

● கவளிசச்ம், நே்ே கோற்கறோடட்ம், மின்சோரம், சீலிங் ஃகபன் 

மற்றும் விளக்குகள்

● சுத்தம். போதுகோப்போன குடிநீர ்கிமடக்ககவண்டும்

● கசயே்போடட்ிே் உள்ள சுத்தமோன கழிவமறகள் 

இருக்ககவண்டும்

● சோத்தியமோன இடங்களிே், கதோமேக்கோடச்ி 

● சோத்தியமோன இடங்களிே், கநோயோளிமய 

மருத்துவமமனக்கு ககோண்டு கசே்ே வோடமகக்கு ஒரு 

வோகனம்



பிகரக் அவுட் அமற 1

COVID பராமரிப்பு மமயம் ஏன் முக்கியமானது?

ஒரு கிராமத்தில் தனிமமப்படுத்த இடவசதி 

இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் 

நிமனக்கிறீரக்ள்?



கநோயோளி பரோமரிப்புக்கு கதமவப்படுபமவ

● பநாயாளிகமள கண்காணிப்பது

○ இன்ஃப்ரோ கரட் கதரம்ோமீட்டர ்ககோண்டு கவப்பநிமே 

கண்கோணிக்கப்படுவது

○ ஆக்ஸிஜன் நிமேமய கண்கோணிக்க பே்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர்

● பநாயாளி கற்கபவண்டியமவ

○ கநோயோளிக்கு மூசச்ுப்பயிற்சி மற்றும் கதமவப்படுமகயிே் 

குப்புறப்படுக்கச ்கசோே்லிக்ககோடுப்பது 

○ ஒவ்கவோரு 8 மணி கநரத்திற்கு ஒரு முமற மோஸ்க்மக அகற்றுவது 

குறிதத்ு கநோயோளிகளுக்குச ்கசோே்லிக்ககோடுப்பது

○ இரடம்ட மோஸ்குகள்

○ மருதத்ுவருடன் கதோமேப்கபசி ஆகேோசமன

● பநாயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பசமவகள்

○ கநோயோளிகளுக்கு ஒரு நோமளக்கு மூன்று சத்தோன உணவு வழங்கப்பட 

கவண்டும்

○ வீட்டிலிருந்து உணவு வரேோம்

○ இே்மேகயன்றோே், சமூக சமமயேமற அமமக்கவும்

○ கநோயோளிகளுக்கு சுத்தமோன மற்றும் போதுகோப்போன நீர ்வழங்கப்பட 

கவண்டும்

○ கநோயோளிகளுக்கு சரஜ்ிக்கே் மற்றும் துணி மோஸ்குகள் வழங்கப்பட 

கவண்டும்

○ கதோமேப்கபசி வழி அறிவுமற கபறவும் கதோமேப்கபசி வழி

ஆகேோசமன கபறவும் மருதத்ுவரக்ளுக்கோன அணுகே்  

○ ஒவ்கவோரு கநோயோளிக்கும் தினசரி கசக்-இன் 



சமூக சமமயேமற

குடும்பங்களினால் உணவு வழங்க முடியாத பட்சத்தில், கிராமத்தில் ஒரு சமூக 

சமமயலமற அமமக்கப்படும் 

● தனிமமப்படுத்தும் மமயத்திற்கு அருகிே் சமூகத்மதச ்கசரந்்த தன்னோரவ்ேரக்ள் 

மற்றும் தமேவரக்ளோே் ஒரு சமூக சமமயேமற அமமக்கப்பட கவண்டும்

● தனிமமப்படுத்தும் மமயங்களிே் உள்ள கநோயோளிகளின் ஊடட்சச்த்து கதமவகமளப் 

பூரத்்தி கசய்ய அவரக்ள் உணமவத் தயோரிக்க கவண்டும்

● கநோயோளிகளுக்கு அவரக்ளுக்கோன தடட்ுகளிே் உணவு வழங்கப்பட கவண்டும் கமலும் 

கநோயோளிகள் பயன்படுத்தும் தடட்ுகள் மற்றும் பிற போத்திரங்கமள தனித்தனியோக 

சூடோன நீரிே் கழுவ கவண்டும் 

● உணவிமன பரிமோறுவதற்கு கநோயோளிகள் தங்கியிருக்கும் அமறகளுக்குள் 

சமூகத்தின் எந்த உறுப்பினரும் நுமழயக்கூடோது 

● CSOக்கள் துமண ஊடட்சச்த்து கதமவகளுக்கு (முடம்ட, போே், தோே், சன்னோ 

கபோன்றமவ) ஆதரவளிக்க முடியும்



தனிமமப்படுத்தே் மமய கதோடர ்

விளக்கப்படம்



காய்சச்ல்/

இருமல்

வீட்டிே் 

தனிமமப்ப

டுத்திக் 

ககோள்வதற்

கோன 

ஏற்போடு

வீட்டிகேகய 

இருக்கவும்

ஆம்

பரிந்துமரக்கப்பட்ட

தனிமமப்படுத்தே் 

மற்றும் பரோமரிப்பு

மமயம்

இே்மே

அறிகுறி

கள் மற்றும் O2 

கசறிவூட்டமே

க் வனியுங்கள், 

கசோதமனக்கு

பரிந்துமரக்

கவும்

நிமேமம 

கமோசமமடகிறது-

கோய்சச்ே் 

குமறயவிே்மே

அனுப்பவும்/ 14

நோடக்ளுக்கு வீட்டிே் 

தங்கவும்

நிமேமமயிே்

முன்கனற்றம்

பரிந்துமர

க்க 

முடியுமோ

குப்புறப்படுப்பமத

கதோடரவும்

பரிந்துமரக்கப்பட்ட

மருந்துடன் வோய்வழி

கடக்ஸோகமதோகசோன்

இே்மே
மருத்துவமமனக்குப் 

பரிந்துமரக்கவும்

ஆம்

மூசச்ுத் திணறே், SpO2

<92, மோரப்ு வலி, 

சுவோசிப்பதிே் சிரமம்

எந்த 

முன்கனற்றமும் 

இே்மே

3

நோடக்ளிே்

கநோயோளி 

நேமமடகி

றோர்

அறிகுறிகள் வந்த 14

நோடக்ளுக்குப் பிறகு & 10

நோடக்ளுக்கு கோய்சச்ே் 

இே்மே என்றோே் 

வீட்டிற்கு அனுப்புங்கள்

ஆம்



ஆக்ஸிஜன் கண்கோணிப்பு

● கசறிவோனது பே்ஸ் ஆக்ஸிமீடட்ர் ககோண்டு கண்கோணிக்கப்படுகிறது. தனிமமப்படுத்தே்
மமயங்களிே் பே்ஸ் ஆக்ஸிமீடட்ரக்ள் இருக்ககவண்டும் (ஒரு மமயத்திற்கு குமறந்தபடச்ம் 2-3)
இமத கநோயோளிகள் ஒவ்கவோரு 6 மணிகநரத்திற்கும் அவரக்ளின் சோசச்ுகரஷன் அளமவ
கண்கோணிக்கப் பயன்படுத்த கவண்டும்.

சாசச்ுபரஷன் எடுக்கப்பட பவண்டிய நடவடிக்மக

95 மற்றும் அதற்கு கமே் கதோடரந்்து கண்கோணிப்பதுடன் சுவோச பயிற்சிகள் கசய்யவும்

<-94 கீகழ கோண்பிக்கப்பட்டவோறு கநோயோளி குப்புறப்படுத்திருக்கும் நிமேயிே் 

இருக்ககவண்டும், கமலும் ஆழ்ந்த மூசச்ுப் பயிற்சி கசய்துககோண்டு இருக்ககவண்டும்

குப்புறப்படுத்திருக்க கவண்டும்

கோே் அமசவுகள் இே்ேோமே் இருக்ககவண்டும்

கபோதுமோன நீரச்ச்தத்ு

ஆக்ஸிஜன் உள்ளது

உள்ளிழுக்கப்பட்ட ஸ்டீரோய்டுகள் (புகடகசோமனட்) - ஸ்கபசர ்அே்ேது கநபுமேசர ்

மூேமோக தினமும் இரு முமற 800மமகி மருந்தளவு

மருத்துவரிடமிருந்து பரிந்துமரக்கப்பட்ட ஸ்கடரோய்டுகள் (கடக்ஸோகமதோகசோன் 6 மிகி)

ஒவ்கவோரு மணி கநரமும் சோசச்ுகரஷமனக் கண்கோணிக்கவும்

உடனடியோக தன்னோரவ்ேர ்அே்ேது தனிமமப்படுதத்ே் மமய ஒருங்கிமணப்போளமர 

அணுகவும்

ஆம்புேன்ஸ் / வோகனம் ஏற்போடு கசய்து கநோயோளிமய மருதத்ுவமமனக்கு அனுப்புங்கள்



குப்புறப்படுப்பது 



கவப்பநிமேமய கண்கோணிப்பது 

● ஒவ்கவோரு 6 மணி கநரத்திற்கு ஒரு முமற கவப்பநிமே

சரிபோரக்்கப்படட்ு கதோமேகபசியிே் தன்னோரவ்ேர ்/ ASHAவுக்கு 

கதரிவிக்க கவண்டும். 

● கோய்சச்ே் கதோடரந்்தோே் ஒவ்கவோரு எடட்ு முதே் ஆறு மணி 

கநரத்திற்கு 1 கிரோம் போரோசிடட்மோே் கடோஸ்

பரிந்துமரக்கப்படுகிறது

● கவப்பநிமே 100 க்கு கமே் இருந்தோே் உடனடியோக மருத்துவமர 

கேந்தோகேோசிக்கவும்

● இமணக்கப்பட்ட கடம்ப்கேடட்ிே் ஒவ்கவோரு கநோயோளியும் 

கவப்பநிமே மற்றும் சோசச்ுகரஷன் பற்றிய பதிமவ பரோமரிக்க 

கவண்டும்.



கண்கோணிப்பு விளக்கப்படம்

பநாயாளியின் பபயர் வயது பாலினம்

உறவினரின் பபயர் உறவினரின் பதாடர்பு எண்

பததி பநரம் பவப்பநிமல சாசச்ுபரஷன் 



கடுமமயோன அறிகுறிகள்

● கடுமமயான அமடயாளங்கள் அல்லது அறிகுறிகள் 

பதான்றினால் உடனடியாக மருத்துவ சிகிசம்ச பபற 

பவண்டும். அமவ

○ கதோடரந்்து கோய்சச்ே்> 7 நோடக்ள்

○ டிஸ்ப்னியோ (மூசச்ுத்திணரே்)

○ ஆக்ஸிஜன் சோசச்ுகரஷன் < 94%

○ நோடிதத்ுடிப்பு விகிதம் >120/நிமிடம்

○ BP <90 mm Hg

○ சிறுநீர ்கவளிகயற்றம் குமறவது

○ நிமனனவுடன் இருப்பதிே் மோற்றம்

● உயர் மமயத்திற்கு மாற்றுவது - மாவட்ட மருத்துவமமன 

கருத்தில் பகாள்ளப்பட பவண்டும்
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யோர ்தனிமமப்படுத்தப்பட கவண்டும், ஏன்?

உங்கள் சமூகத்திே் ஒரு பரோமரிப்பு மமயத்மத அமமக்க 

முடியுமோ?

நீங்கள் அமமக்க இருக்கிறீரக்ள் என்றோே், உங்களுக்கு என்ன 

வமகயோன ஆதரவு கதமவ? 



பரோமரிப்போளர ்கநறிமுமறகள் 

● ஒவ்கவோரு கநோயோளிக்கும் தினமும் மருதத்ுவமர சந்திக்ககவண்டும் 

● எே்ேோ கநரங்களிலும் இரடம்ட மோஸ்க் அணியகவண்டும்

● போதுகோப்பு உமட மற்றும் மகயுமறகள் அணியகவண்டும் 

● எே்ேோ கநரங்களிலும் மக சுகோதோரத்மதப் பரோமரிக்ககவண்டும் 

● கண்கள், மூக்கு மற்றும் வோமயத் கதோடுவமதத் தவிரக்்கவும்

● கநோயோளியின் உடம்பிே் இருந்து வரும் திரவங்கமள கநரடியோகத் 

கதோடரம்பத் தவிரக்்கவும்

● பரிந்துமரக்கப்பட்ட சிகிசம்சமய கநோயோளி  பின்பற்றுவமத உறுதி 

கசய்யவும்

● கதமவப்படும் கபோகதே்ேோம் கடலி கவுன்சிலிங் மூேம் ஆகேோசமன 

கசமவகமள உறுதி கசய்யுங்கள் 

● அறிகுறிகளுக்கோன சுய கண்கோணிப்பு 



பகயோகமடிக்கே் கழிவு கமேோண்மம

● மோஸ்குகள், மகயுமறகள் கபோன்ற இன்னபிற பயன்படுத்தப்பட்ட அமனதத்ு 

கழிவுகளும் மூடி உள்ள கதோட்டியிே் கபோடப்படட்ு, அருகிலுள்ள மருதத்ுவமமன 

அே்ேது PHC யிடம் ஒப்பமடக்ககவண்டும்

● கழிவுகமள அகற்றுவதற்கு முன்போக 1% மைகபோகுகளோமரட் கமரசே் / 

சோனிடம்டசர ்/ ப்ளசீச்ிங் கமரசலிே் சுத்தம் கசய்யுங்கள்


