ക ൊറ ൊണ വൈ സ് റ ൊഗം (COVID19) ക ൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉ റേശം:
അന്ധൈിശവൊസങ്ങകെ ക

ൊട്ടിച്ചു െയൊം

ല ോകോല ോഗ്യ സംഘടനയുടട ല ഖ
മ യോള വിവർത്തനം : ല ോ . ടെ ിക്സ് ബോസ്റ്റ് (അലസോസിലയറ്റ്
ട്രോെ. രഞ്ചോബ് ലക്ര സർവക ോശോ , ഇനയോ് അംഗ്ം.)

ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമോയ കോ ോവസ്ഥയുള്ള ്രലേശങ്ങളിൽ COVID-19
വവറ് രക ോം
ഇതുൈക യുള്ള
കതെിൈു

െിൽനിന്ന്മനസിലൊയത്

ചൂടുള്ളതും ഈർപ്പമുള്ളതുമൊയ
പ്

റേശങ്ങൾ ഉൾകപ്പകട എലലൊ

പ്

റേശങ്ങെിലും COVID-19 വൈ സ്
ൊംഎന്നതൊണ് .

ൊലൊൈസ്ഥ

ണക്കികലടുക്കൊകത, നിങ്ങൾ
തൊമസിക്കു
നട
COVID-19

ിറപ്പൊർട്ടുകചയ്യുന്ന ഒ ു പ്

ടി

യൊകണങ്കിൽ സം ക്ഷണ

ൾ സവീ

ിക്കു

റേശറേക്ക് യൊപ്ത കചയ്യു

നിങ്ങെുകട വ

ൾ

തിൈൊയി ൈൃേിയൊക്കു

നിന്ന് സവയം

ി ക്ഷിക്കൊനുള്ള ഏറ്റൈും നലല മൊർഗം. ഇത്

കചയ്യുന്നതിലൂകട നിങ്ങെുകട വ
ഇലലൊതൊക്കു
സ്

യും നിങ്ങെുകട

ർശിക്കുന്നതിലൂകട ഉണ്ടൊ

.

എന്നതൊണ് COVID-19 ൽ

െിലുള്ള വൈ സു
ണ്ണു

, അകലലങ്കിൽ

ൾ

ൾ, ൈൊയ, മൂക്ക് എന്നിൈയിൽ

ൊൈുന്ന അണുബൊധ ഒഴിൈൊക്കു

കചയ്യൊൻ സൊധിക്കും.

1

യും

തണുത്ത കോ ോവസ്ഥയും മഞ്ും രുതിയ ടകോലറോണ വവറസിടന ടകോ ലോൻ
കഴിയി ല.
തണുേ
ക

ൊലൊൈസ്ഥയ്ക്ക്ക്

ുതിയ

ൊറ ൊണ വൈ സികനറയൊ മറ്റ്

റ ൊഗങ്ങകെറയൊ ക

ൊലലൊൻ

ഴിയിലല . ബൊഹ്യ തൊ
ൊലൊൈസ്ഥറയൊ

നിലറയൊ

ിഗണിക്കൊകത

സൊധൊ ണ മനുഷ്യ ശ ീ

തൊ

നില

36.5 ° കസ. മുതൽ 37 ° കസ.
ൈക യൊണ് .
വൈ സിൽ നിന്ന് സവയം

ൈൃേിയൊക്കു

ൊറ ൊണ

ി ക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റൈും ഫലപ്

മൊർഗം ഈവതൽ ആൽക്കറഹ്ൊൾ
(സൊനിവറ്റസർ )ഉ

ുതിയ ക

േമൊയ

അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയുള്ള ഹ്ൊൻഡ്

റയൊഗിച്ച് നിങ്ങെുകട വ

ൾ

ബ്

തിൈൊയി

അകലലങ്കിൽ റസൊപ്പും കൈള്ളൈും ഉ

റയൊഗിച്ച്

ഴു

ു

എന്നതൊണ്.

ചൂടുടവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് രുതിയ ടകോലറോണ വവറ് ല ോഗ്ടത്ത
തടയുന്നി ല
ചൂടുകൈള്ളേിൽ

ുെിക്കുന്നത്

ിടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്

COVID-19

നിങ്ങകെ തടയിലല. നിങ്ങൾ
ുെിക്കുന്ന കൈള്ളേിന്ക
തൊ

നില

ണക്കികലടുക്കൊകത

നിങ്ങെുകട സൊധൊ ണ ശ ീ
തൊ

നില 36.5 ° കസ. മുതൽ 37 ° കസ.

ൈക യൊണ്. യഥൊർത്ഥേിൽ, ൈെക
ചൂടുകൈള്ളേിൽ
റേൊഷ്
നിങ്ങകെ ചുട്ടു

െയും. നിങ്ങെുകട വ

എന്നതൊണ് COVID-19 ൽ നിന്ന് സവയം

ൾ

സ്

ു

യും നിങ്ങെുകട

ർശിക്കുന്നതിലൂകട ഉണ്ടൊ

ണ്ണു

ൊ ണം ഇത്

തിൈൊയി ൈൃേിയൊക്കു

ി ക്ഷിക്കൊനുള്ള ഏറ്റൈും നലല

മൊർഗം. ഇത് കചയ്യുന്നതിലൂകട നിങ്ങെുകട വ
ഇലലൊതൊ

മൊണ്,

ുെിക്കുന്നത്

െിലുള്ള വൈ സു

ൾ, ൈൊയ, മൂക്ക് എന്നിൈയിൽ

ൊൈുന്ന അണുബൊധ ഒഴിൈൊ

കചയ്യൊൻ സൊധിക്കും.

2

ു

യും

ൾ

ടകോലറോണ വവറ് ടകോതുക്സ കടിയി ൂടട രക ോൻ കഴിയി ല.

ുതിയ ക
ക

ൊതു

ു

ൊറ ൊണ വൈ സ്
ൾ ൈഴി

ൊകമന്നതിന് ഇതുൈക
ൈിൈ ങ്ങറെൊ കതെിൈു

റെൊ ഇലല.

റ ൊഗബൊധിതനൊയ ഒ ൊൾ ചുമറയൊ
തുമ്മു

റയൊ കചയ്യുറപൊൾ

ഉണ്ടൊ

ുന്ന തുള്ളി

െിലൂകടറയൊ

അകലലങ്കിൽ ഉമിനീർ
തുള്ളി
മറ്റുള്ളൈ ിറലക്ക്

ട ുന്ന

വൈ സ്. സവയം

ശവസന വൈ സൊണ്

തിൈൊയി ൈൃേിയൊക്കു
റയൊഗിച്ച്

ഴു

ുതിയ ക

ൊറ ൊണ

ി ക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഈവതൽ ആൽക്കറഹ്ൊൾ

അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയുള്ള സൊനിവറ്റസർ
ഉ

െിലൂകടറയൊ

ു

.

ഉ

റയൊഗിച്ച് നിങ്ങെുകട വ

ൾ

അകലലങ്കിൽ റസൊപ്പും കൈള്ളൈും
ൂടൊകത, ചുമയും തുമ്മലും ഉള്ള ആ ുമൊയും

അടുേ ബന്ധം ഒഴിൈൊക്കു

.

രുതിയ ടകോലറോണ വവറസിടന ടകോ ലോൻ വക ഉണ്ടോക്കുന്ന യ്രം (ഹോൻഡ്
്

യറുകൾ) െ ്രേമോലണോ?
ഇലല. 2019-nCoV- കന ക
വ

ഉണ്ടൊക്കുന്ന യപ്രം (ഹ്ൊൻഡ്

പ്രയ ു
ക

ൊലലുന്നതിന്

ൾ)

ഫലപ്

േമലല.

ുതിയ

ൊറ ൊണ വൈ സ്. സവയം
ി ക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഈവതൽ

ആൽക്കറഹ്ൊൾ
അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയുള്ള
സൊനിവറ്റസർ
നിങ്ങെുകട വ
ൈൃേിയൊക്കു
റസൊപ്പും കൈള്ളൈും ഉ

റയൊഗിച്ച്

ൈൃേിയൊക്കിയ റശഷ്ം, റ

ഴു

പ്പർ ടൈലു

നന്നൊയി ൈ ണ്ടതൊക്കണം.

3

ു

.

ൾ ഉ

ഉ

റയൊഗിച്ച്
ൾ

തിൈൊയി

അകലലങ്കിൽ

നിങ്ങെുകട വ

ൾ

റയൊഗിച്ച് നിങ്ങൾ അൈകയ

ഒ ു അൾ്ടോവയ റ്റ് അണുനോശിനി വിളക്കിന് രുതിയ ടകോലറോണ
വവറസിടന ടകോ ലോൻ കഴിയുലമോ?
അൾപ്ടൊൈയലറ്റ് ൈി
ചർമ്മകേ ചുട്ടു
വ

ി ണം

െയുന്നതിനൊൽ

റെൊ ചർമ്മേിന്ക

മറ്റ്

ഭൊഗങ്ങറെൊ അണുൈിമുക്തമൊക്കൊൻ
യു.ൈി. ൈിെക്കു
ഉ

ൾ

റയൊഗിക്ക ുത്.

രുതിയ ടകോലറോണ വവറ് ബോധിച്ചവട

കടണ്ടത്തുന്നതിന് തോര

ര ിലശോധന യ്രം (ടതർമൽ ്കോനറുകൾ) എ്തലത്തോളം െ ്രേമോണ്?
ുതിയ ക

ൊറ ൊണ വൈ സ്

ബൊധിച്ചതിനൊൽ

നി ൈന്ന

ആെു

കെ (അതൊയത് സൊധൊ ണ

ശ ീ

തൊ

ഉയർന്നത്)
സ്

ൊന ു

നിലറയക്കൊൾ
കണ്ടേുന്നതിന് തൊ
ൾ ഫലപ്

േമൊണ്.

എന്നി ുന്നൊലും, റ ൊഗം
ബൊധിച്ചൈ ും എന്നൊൽ ഇതുൈക
നി ബൊധിക്കൊേൈ ുമൊയ
ആെു

കെ

കണ്ടേൊൻ ഇൈയ്ക്ക്ക്

ആെു

ൾ റ ൊഗി

െൊ

ൊനും

ഴിയിലല. റ ൊഗബൊധിത ൊയ

നി ൈ ൊനും 2 മുതൽ 10 േിൈസം ൈക

സമയകമടുക്കുന്നതിനൊലൊണിത്.

നിങ്ങളുടട ശ ീ ത്തി ുടനീളം മേയലമോ ലലോറിലനോ തളിക്കുന്നത് രുതിയ
ടകോലറോണ വവറസിടന ടകോ ലുലമോ?
ഇലല. നിങ്ങെുകട ശ ീ േിലുടനീെം
മേയറമൊ റലൊ ിറനൊ തെിക്കുന്നത്
നിങ്ങെുകട ശ ീ േിൽ പ്
വൈ സു
അേ ം

കെ ക

ൊലലു

റൈശിച്ച

യിലല.

േൊർത്ഥങ്ങൾ

തെിക്കുന്നത് ൈസ്പ്തങ്ങൾ
അകലലങ്കിൽ റലൊലമൊയ
ചർമ്മേിന് റേൊഷ്
(അതൊയത്
ഉ

ണ്ണു

മൊണ്

ൾ, ൈൊയ).

ിതലങ്ങൾ അണുൈിമുക്തമൊക്കൊൻ ഈവതൽ ആൽക്കറഹ്ൊെും
4

റലൊ ിനും ഉ

റയൊഗപ്

ഉചിതമൊയ ശു

ൊർശ

േമൊ

ുകമന്ന് മനസിലൊക്കു

ൾക്ക്

ീഴിൽ ഉ

റക്ഷ അൈ

,

റയൊഗിറക്കണ്ടതുണ്ട്.

നയുലമോണിയയ്ക്ടക്കതി ോയ വോക്സസിനുകൾ രുതിയ ടകോലറോണ വവറസിൽ
നിന്ന് നിങ്ങടള സം ക്ഷിക്കുലമോ?
നയൂറമൊണിയയ്ക്കക്കതി ൊയ
ൈൊക്സിനു

ൾ, നയൂറമൊറ

ൊക്കൽ

ൈൊക്സിൻ, ഹ്ീറമൊഫിലസ്
ഇൻഫ്ലുൈൻസ വടപ്പ് ബി (ഹ്ിബ്)
ൈൊക്സിൻ എന്നിൈ
ക

ൊറ ൊണ വൈ സികനതിക

സം ക്ഷണം നൽ

ുന്നിലല. ഈ

വൈ സ് ൈെക
ൈയതയസ്തൈുമൊണ്, അതിന് പ്
2019-nCoV കനതിക
പ്ശമിക്കുന്നു, റലൊ

റതയ

മൊയ

ഒ ു ൈൊക്സിൻ ൈി

ുതിയതും

ൈൊക്സിൻ ആൈശയമൊണ്.

സിപ്പിക്കൊൻ ഗറൈഷ്

ർ

ൊറ ൊഗയ സംഘടന അൈ ുകട പ്ശമങ്ങകെ

ിരുണയ്ക്ക്കുന്നു. ഈ ൈൊക്സിനു
ഫലപ്

ുതിയ

ൾ 2019-nCoV- യ്ക്കക്കതിക

േമകലലങ്കിലും, നിങ്ങെുകട ആറ ൊഗയം സം ക്ഷിക്കുന്നതിന് ശവൊസറ

സംബന്ധമൊയ അസുഖങ്ങൾകക്കതി ൊയ പ്

തിറ ൊധ

ൊശ

ുേിൈയ്ക്പ്പ് ൈെക

ഉേമമൊണ്.

രതിവോയി നിങ്ങളുടട മൂക്ക് ഉപ്പുടവള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് രുതിയ
ടകോലറോണ വവറ് ബോധ തടയോൻ സഹോയിക്കുലമോ?
തിൈൊയി നിങ്ങെുകട മൂക്ക്
ഉപ്പുകൈള്ളേിൽ
ുതിയ ക

ഴു

ുന്നത്

ൊറ ൊണ വൈ സ് ബൊധ

തടയൊൻ സഹ്ൊയിക്കുറമൊ?ഇലല.
തിൈൊയി മൂക്ക് ഉപ്പുകൈള്ളേിൽ
ഴു

ുന്നത്

ുതിയ ക

ൊറ ൊണ

വൈ സ് ബൊധയിൽ നിന്ന്
ആെു

കെ സം ക്ഷിച്ചക്കുന്നു

എന്നതിന്
കതെിൈു
നിന്ന് റൈഗേിൽ സുഖം പ്
ഉ

റയൊഗിച്ച്

ഴു

എന്നി ുന്നൊലും,
അണുബൊധ

ുന്നത്

ൊ

കെൊന്നുമിലല.ജലറേൊഷ്േിൽ

ിക്കൊൻ മൂക്കും കതൊണ്ടയും ഉപ്പുകൈള്ളം
ിമിതമൊയ ചില കതെിൈു

തിൈൊയി മൂക്ക്

ഴു

ൾ തടയുന്നിലല.
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ുന്നത് ശവൊസറ

െുണ്ട്.
ൊശ സംബന്ധമൊയ

ടവളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് രുതിയ ടകോലറോണ വവറ് ബോധ തടയോൻ
സഹോയിക്കുലമോ?
ചില ആന് ിവമറപ്

ൊബയൽ

ഗുണങ്ങെുള്ള ആറ ൊഗയ

മൊയ

ഭക്ഷണമൊണ് കൈെുേുള്ളി.
എന്നി ുന്നൊലും, കൈെുേുള്ളി
ഴിക്കുന്നത്

ുതിയ ക

ൊറ ൊണ

വൈ സിൽ നിന്ന് ആെു

കെ

സം ക്ഷികചവക്കുന്നു കൈന്നതിന്
നിലൈികല ക
കതെിൈു

രുതിയ ടകോലറോണ വവറ് ്രോയമോയവട

ൊട്ടികേ ിയിൽ നിന്ന്

കെൊന്നുമിലല.

ബോധിക്കുന്നുലണ്ടോ, അട ങ്ക
ല ിൽ

ടചറുപ്പക്കോർക്കും ഇത് ബോധിക്കുലമോ?
എലലൊ പ്
ആെു

ൊയേിലുമുള്ള

ൾക്ക്

ുതിയ ക

ൊറ ൊണ

വൈ സ് (2019-nCoV) ബൊധിക്കൊം.
പ്

ൊയമൊയൈ ും, മുപുണ്ടൊയി ുന്ന

കമരിക്കൽ അൈസ്ഥ
(ആസ്മ, പ്
റ

െുള്ളൈ ും

റമഹ്ം, ഹ്ൃറപ്േൊഗം

ൊലുള്ളൈ) വൈ സ് ബൊധിച്ച്
ൂടുതൽ റ ൊഗബൊധിത ൊ

സൊധയതയുണ്ട്.എലലൊ പ്
സവയം

ൊയേിലുമുള്ള ആെു

ി ക്ഷിക്കൊനുള്ള നട

സംഘടന ഉ

ടി

ൾ സവീ

കെയും വൈ സിൽ നിന്ന്
ിക്കൊൻ റലൊ

റേശിക്കുന്നു, ഉേൊഹ് ണേിന് നലല വ

ശവസന ശുചിതവൈും

ൊലിക്കു

.
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ൊൻ

ൊറ ൊഗയ

ശുചിതവൈും നലല

രുതിയ ടകോലറോണ വവറസിടന തടയുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും
ആൻറിബലയോട്ടിക്കുകൾ െ ്രേമോലണോ?
അലല, ആൻ ിബറയൊട്ടിക്കു
വൈ സു
പ്

ൾ

ൾകക്കതിക

ൈർേിക്കുന്നിലല,

ബൊക്ടീ ിയകക്കതിക
ക

മൊപ്തം.

ുതിയ

ൊറ ൊണ വൈ സ് (2019-nCoV) ഒ ു

വൈ സൊണ്, അതിനൊൽ,
ആൻ ിബറയൊട്ടിക്കു
തടയുന്നതിറനൊ ചി

ിത്സിക്കുന്നതിറനൊ ഉ

നിങ്ങൾ 2019-nCoV- യിൽ ആശു
ആൻ ിബറയൊട്ടിക്കു
ഇതിന്ക

ൾ

റയൊഗിക്ക ുത്.എന്നി ുന്നൊലും,

പ്തിയിലൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക്

ൾ ലഭിറച്ചക്കൊം,

ൊ ണം ബൊക്ടീ ിയ അണുബൊധ

ൂകട സൊധയമൊണ്.

രുതിയ ടകോലറോണ വവറ് തടയുന്നതിലനോ ചികിത്സിക്കുന്നതിലനോ
എടരങ്കി ും ്രലതയക മ ുന്നുകൾ ഉലണ്ടോ?
ഇന്നുൈക

ുതിയ ക

ൊറ ൊണ

വൈ സ് (2019-nCoV) തടയുന്നതിറനൊ
ചി

ിത്സിക്കുന്നതിറനൊ പ്

മ ുന്നു

കെൊന്നും ശു

റതയ

ൊർശ

കചയ്ക്തിട്ടിലല.എന്നി ുന്നൊലും, വൈ സ്
ബൊധിച്ചൈർക്ക് റ ൊഗലക്ഷണങ്ങൾ
ിഹ് ിക്കുന്നതിനും
ചി

ിത്സിക്കുന്നതിനും ഉചിതമൊയ
ിച ണം ലഭിക്കണം,

അസുഖമുള്ളൈർക്ക്
ചി

ിത്സ

ിരുണൊ

ിച ണം ലഭിക്കണം. ചില നിർദ്ദിഷ്ട

ൾ അറനവഷ്ണേിലൊണ്, ലിനിക്കൽ

ീക്ഷിക്കകപ്പടും. ഒ ു റപ്ശണി അകലലങ്കിൽ
ൈി

ഠിനമൊയ

സന പ്ശമങ്ങൾ തവ ിതകപ്പടുേൊൻ റലൊ

സഹ്ൊയിക്കുന്നു.
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ീക്ഷണങ്ങെിലൂകട അൈ
ങ്കൊെി

െുമൊയി ഗറൈഷ്ണ-

ൊറ ൊഗയ സംഘടന

