‘க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொவிட்-19)’ஐப் பற் றிய
தைறொன த ைல் ள் மற் றும்
உண்வம ள்
தைறு: ர ொகயதி ப
் ் பு மரு ் து ள் அல் லது மரல ியொ எதி ப
் ் பு
மரு ் து வள ் க ொண்டு ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’-இற் குச்
சிகிச்வச அளி ் லொம்
உண்வம: ‘க

ொர ொனொ வை ஸ்’-இற் ொன தடுப்பூசி அல் லது சிகிச்வச ஏதும்

இதுைவ இல் வல.
இந்த வை ஸ்-இற் ொன தடுப்பூசி ஒன்வற ்
ஆய் ைொள ் ள்
எை் ைளவு

ண்டுபிடி ்

உலக ங் கும் உள் ள

டும் முயற் சி வள ரமற் க ொண்டுைருகின் றன ,் ஆனொல் இதற் கு

ொலம் எடு ்கும் என்பது நம ்குத் கத ியொது. 12 முதல் 18 மொதங் ள் ைவ

ஆ லொம் என்று

ணிப் பீடு ள் கூறுகின்றன.

மூட்டு ரநொவு மருந்து ள் , மரல ியொ எதி ப
் ் பு மருந்து ள் மற் றும் இத
உட்பட, ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’ ரநொய் ்குச் சிகிச்வசயளி ்

மருந்து ள்

உதை ்கூடிய

கைை் ரைறு மருந்து ளின் பயன்பொட்வடப் பற் றி ஆய் ைொள ் ள் ஆ ொய் ச்சி
கசய் துைருகிறொ ் ள் . இந்த மருந்து ள் ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’ ரநொவய ்
குணப் படுத்தொது, ஆனொல் , இந்த வை ஸ் கதொற் று ஏற் படுபை ் ளது
எண்ணி ்வ வயயும் , ரநொயின் தீவி த்வதயும் இவை குவற ்

்கூடும் .

ஆ ரை, தடுப்பூசி ் ொ ரைொ, ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’ ரநொய் ் ொன
சிகிச்வச ் ொ ரைொ கைறுமரன

ொத்து க
்
ொண்டு இரு ்

்கூடொது என்பது

மு ்கியம் - இதனொல் தொன் கபொது சு ொதொ ம் குறித்த இத்தவன நடைடி ்வ
ஆஸ்திர லியொ ரமற் க ொண்டுள் ளது.

Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Tamil

வள

தைறு: ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’-ஐ அதிரை த்தில்
ப ப் புபை ் ள் குழ ் வத ரள
உண்வம: கபொதுைொ

, ரநொய் ்கிருமி வள அதி ம் ப ப் புை ் ள் குழந்வத ள்

என்று அறியப் படுகிறொ ் ள் , சளி-சு த்வதப் கபொறுத்தைவ இது உண்வமயொ
இரு ் லொம் , ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’-ஐப் கபொறுத்தைவ அப் படித் கத ியவில் வல.
குவறந்தபட்சமொ , இச் சமயம் ைவ அப் படித் கத ியவில் வல. குழந்வத ள்
மூலமொ த்தொன் இந்த வை ஸ் கபருமளவில் ப வியுள் ளது என்பவத ்

ொண்பி ்கும்

ஆதொ ங் ள் உலகில் எங் கும் கிவடயொது. இப் படி அறரை கிவடயொது என்று நொம்
அறுதியிட்டுச் கசொல் லவில் வல. இது சொத்தியம் . ஆனொல் , குழந்வத ள் ‘க ொர ொனொ
வை ஸ்’-ஐ அதிரை த்தில் ப ப் புபை ் ள் என்று இப் ரபொது உள் ள ஆதொ ங் ள்
ொண்பி ் வில் வல.

தைறு: ரபொதுமொன மருத்துை உப
கபொருட் வளயும் (கசயற் வ
மு

் ைசங்

ள் , ரசொதவன ்

ணங்

சுைொச ்

வளயும்

ருவி ள் (ventilators),

ருவி ள் ) ஆஸ்திர லியொ-

வினொல் கபற இயலொது
உண்வம: ரநொயொளி

ளு ்கும் , குறிப் பொ , அை ் வளப் ப ொம ி ்கும் சு ொதொ ப்

பணியொள ் ளு ்கும் நொங் ள் கசொல் லும் ஒர ைொ ்த்வத - ‘ஆம் ’ என்பரத. இந்தப்
கபருரநொவய எதி ப
் ்பதற் குப் ரபொதுமொன மருத்துை உப

ணங் ள்

ஆஸ்திர லியொவிடம் உள் ளன. இருப் பினும் , கிவடப் வபயும் தொண்டிய உல ளொவிய
ரதவை மற் றும் உற் பத்தித் திறன் ஆகிய ொ ணங் வள முன்னிட்டு ரநொய் ச்
ரசொதவன ்குத் ரதவைப் படும் அவனத்துப் கபொருட் வளயும் கபொருத்தைவ ஒரு
கநரு ் ம் தற் ரபொது இரு ்கிறது.
தனிநப ் பொது ொப் பு சொதனங் ள் கதொட ந
் ்து நம ்கு ைந்துக ொண்ரட இரு ்கின் றன
என்பதில் பணியொள ் ள் உறுதியொன நம் பி ்வ

வை ் லொம் , மற் றும் ரநொயொளி ள்

இயலுமொன சிறந்த ப ொம ிப் வபப் கபறுைொ ் ள் என்பவத இது குறி ்கும் .
உதொ ணத்திற் கு, ‘ரதசிய மருத்துைப் கபொருள் கிடங் ’(National Medical Stockpile)கில்
10 மில் லியன் (1 ர ொடி)-

்கும் ரமற் பட்ட மு

் ைசங் ள் உள் ளன. இந்தப்

கபருரநொய் ப வும் சமயத்தில் ‘ரதசிய மருத்துைப் கபொருள் கிடங் கு’ நன் கு
நி ம் பியுள் ளவதயும் , நமது மருத்துைத் கதொழில ் ளு ்குத் ரதவைப் படும் பொது ொப் பு
சொதனங் ள் ஆஸ்திர லியொவிடம் ரபொதுமொன அளவிற் கு இருப் பவதயும்
உறுதிப் படுத்த கூடுதல் மு
் ைசங் வளப் கபறுைதற் கு ஆஸ்திர லியொ
கசயல் பட்டுைருகிறது. உள் நொட்டு உற் பத்தித் திறவன அதி
உள் ளடங் கும் .
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ிப் பது இதில்

ஆஸ்திர லியொவில் கசயற் வ

சுைொச சொதன ைசதி க ொண்ட மருத்துைமவனப்

படு ்வ

டந்த ஆறு ைொ ங் ளில் , மய ் மருந்து

ள் 2,200 இரு ்கும் .

இயந்தி ங் வளயும் , மற் ற உப

ணங் வளயும் ரைறு

ொ ணங் ளு ் ொ ப்

பி ரயொகிப் பதன் மூலம் இப் ரபொது நம் மிடம் 4,400 கசயற் வ
க ொண்ட மருத்துைமவனப் படு ்வ
அதி

ி ்

சுைொச சொதன ைசதி

ள் உள் ளன, மற் றும் இவத 7,500 ஆ

நொம் திட்டமிட்டு ைருகிரறொம் . ஏப் ல் மொதத் துை ் த்தில் , கசயற் வ

சுைொச சொதன ைசதி ரதவையுள் ள தீவி சிகிச்வசப் பி ிவில் இரு ்கும் ‘க ொர ொனொ
வை ஸ்’ ரநொயொளி ளின் எண்ணி ்வ

20 ஆ

இருந்தது.

அைசியப் படும் ரசொதவன ள் மட்டுரம கசய் யப் படுைவத உறுதி கசய் யும் கபொருட்டு,
ரநொய் ச் ரசொதவனத் ரதவைப் பொட்டு ைழி ொட்டல் வள மீள் மதிப் பீடு கசய் ைதற் ொ
‘ஆஸ்திர லியத் கதொற் று ரநொய் த் கதொட பு
் ைவல’ (Communicable Diseases Network

Australia) தினச ி சந்திப்பு வள ரமற் க ொண்டுைருகிறது.

தைறு: ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’

ொ ணமொ

அதி

ித்துைரும்

ரதவை வள ஆஸ்திர லிய மருத்துைமவன ளொல் சமொளி ்
இயலொது.
உண்வம: ‘க
அ சொங்

ொர ொனொ வை ஸ்’-இற் கு எதி ொன ரபொ ில் ஆஸ்திர லிய

மருத்துைமவன ளும் , தனியொ ் மருத்துைமவன ளும் கூட்டொ

ரச ந
் ்துள் ளன. ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’-ஐ எதி ் ்
மருத்துைமவனப் படு ்வ

ஒன்று

உதவுைதற் கு 34,000

வளயும் , 105,000 மருத்துை ஊழிய ் வளயும் ரதசிய

அளவில் ஏற் பொடு கசய் து க ொடுப் பதற் ொ

ை லொறு

ொணொத ஒத்துவழப் பு ஒன்றில்

ஆஸ்திர லிய அ சொங் மும் , மொநில, எல் வலப் பகுதி அ சொங் ங் ளும் , தனியொ ்
மருத்துைத் துவறயும் ஒன்றொ

இவணகின் றன.

அ சொங்

மருத்துைத் துவற ்கு உதவுைதற் ொ , தனது மருத்துை உப

ணங் ள் ,

படு ்வ

ள் , கபொருட் ள் மற் றும் பணியொள ் வள அளிப் பதன் மூலம் தனியொ ்

மருத்துைத் துவறயொனது தனது மருத்துை ரசவை வள அ சு மருத்துைமவன
ரநொயொளி ளு ்கு அளி ்கும் .
‘ரதசிய உடலியலொவம ்

ொப் பீட்டுத் திட்ட’(National Disability Insurance

Scheme)த்தின் கீழ் அ சு மருத்துைமவன ளில் உள் ள நீ ண்ட ொல ரநொயொளி ள் ,
முதிரயொ ் ப ொம ிப்பு ரநொயொளி ள் மற் றும் கபொதுைொன ரதவை ள் உள் ள
ரநொயொளி ள் ஆகிரயொ து ரதவை ளு ்கும் இவை கதொட ந
் ்து ஆ வுதவியொ
இருந்துைரும் .
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இந்தப் கபருரநொய் நீ டி ்கும் ொலத்தில் ரதவை ளு ்ர ற் ப ரநொயொளி ளு ்குச்
சிகிச்வசயளிப் பதற் கு ஆஸ்திர லியொவின் உல த் த ம் ைொய் ந்த சு ொதொ
முவறவம ளின் மூலைளங் ள் தயொ ொ வும் முழு ரநொ ்ர ொடும் இருப் பதவன
இந்த ் கூட்டு ஒத்துவழப் பு உறுதி கசய் யும் .

தைறு: இ ண்டு ைொ

ொலத் தவடஉத்த வு ‘க ொர ொனொ

வை ஸ்’- இன் ப ைவல
உண்வம: இ

ிறுத்திவிடும் .

ண்டு அல் லது மூன் று ைொ ங் ளு ்கு ்

பிறகு அைற் வற நீ

்கி சொதொ ண ைொழ் ்வ

ட்டுப் பொடு வள விதித்து,

்குத் திரும் புைது ‘க ொர ொனொ

வை ஸ்’- இன் ப ைவல நிறுத்தொது.
இ ண்டு ைொ

ொலத்திற் கு மட்டுமொன தவடஉத்த வு என்பது, ‘க ொர ொனொ

வை ஸ்’- இன் ர ொ த் தொண்டைம் அரந மொ

முன்பு இருந்தவதவிட அதிதீவி த்

தொ ்குதலுடன் மீண்டும் தவல தூ ்கும் என்பவத ் குறி ்கும் .
மற் ற நொடு ள் கசய் துள் ளவத ரபொல ‘முழு அவடப் பு’ (blanket lockdown) ஒன்வற
நொம் ஏன் விதி ் வில் வல என்று சில ் ர ட்டுள் ளன .் இத்தொலி, ஸ்கபயின் மற் றும்
இ ொன் ரபொன்ற நொடு ள் மற் றும் , இந்த ரநொய் கைடிப்புத் ரதொன்றிய சீனொவிலுள் ள
வுஹொன் ரபொன்ற ந
து ிதமொ

ங் ள் ஆகியைற் வற விட இந்த விடயத்தில் நொம் அதி

கசயல் பட்டிரு ்கிரறொம் என்பது இதற் ொன பதில் ஆகும் .

நடந்துக ொண்டிருப்பது என்ன என்று இந்த நொட்டிலுள் ள சு ொதொ
உணரும் ரைவளயில் ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’ ஏற் னரை

ைல் லுந ் ள்

ட்டுப் பொடின்றியும் ,

ொட்டுத் தீ ரபொலவும் ப வி ்க ொண்டிருந்தது. இந்த ரநொயொல் தீவி மொய் ப்
பொதி ் ொப் பட்டிருந்தை ் வளச் சமொளி ்
மருத்துைமவன ள் திணறியதற் கு இதுரை

இயலொமல் இந்த நொடு ளிலுள் ள
ொ ணம் .

ஆஸ்திர லியொவில் ஒை் கைொரு நொளும் புதிதொ ப் பொதி ் ப் படுபை ் ளின்
எண்ணி ்வ வயயும் ரநொய் ப் ப ைல் எங் கு ஏற் படுகின்றன என்பவதயும் நமது
சு ொதொ

ைல் லுந ் ள் ஒை் கைொரு நொளும்

ண் ொணித்து ைருகின் றன .் புதிய

விதிமுவற ள் அல் லது ட்டுப் பொடு வள எவதயும் ஏற் படுத்தத் ரதவைப் படும்
ஆதொ ங் வள அடிப்பவடயொ
் க ொண்டு பிறகு அை ் ள் ப ிந்துவ
வள
ஏற் படுத்துைொ ் ள் . www.australia.gov.au எனும் ைவலத்தளத்திற் குச் கசன்று
நடப் புநொளில் உள் ள ்

ட்டுப் பொடு ள் யொவை என்பவதத் கத ிந்துக ொள் ள

ரைண்டும் .

தைறு: ஒை் கைொருைவ யும் ரசொதிப் பது ‘க ொர ொனொ
வை ஸ்’-இன் ப ைவல

ிறுத்திவிடும்
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உண்வம: ஒை் கைொருைவ

யும் ரசொதிப் பது ‘க ொர ொனொ வை ஸ்’-இன் ப ைவல

நிறுத்தொது
எந்த ஒரு வை ஸ்-ஐயும் ரபொல, ‘ர ொவிட்-19’ ஒருை ிடமிருந்து இன் கனொருைரு ்குப்
ப வுகிறது. அவனத்துரைவள ளிலும் சமூ

ீதியொ

விலகியிருப் பது, மற் றும் நீ ங் ள்

சு வீனமுற் றிருந்தொல் வீட்டிற் குள் உங் வளத் தனிவமப் படுத்தி ்க ொள் ைது
ஆகியைற் றொல் மட்டுரம இந்த வை ஸ்-இன் ப ைவல நிறுத்த இயலும் .
அறிகுறி ள் உள் ள ஒருைரு ்கு ‘ர ொவிட்-19’ இரு ்கிறதொ என்பவத
உறுதிப் படுத்துைதற் ொன ரசொதவனவய ரமற் க ொள் ைது இந்த ரநொய் ப வுைவத ்
ண்டுபிடி ் வும் ப ைவல ்

ட்டுப் படுத்தவும் நம ்கு உதவும் . இந்த ரநொய்

ஒருைரு ்கு இரு ்கிறது என்று கத ிந்தொல் , அந்த நப ் தம் வமத்
தனிவமப் படுத்தி ்க ொள் ளலொம் , மற் றும் அை ் யொர ொடு கதொட பி
் ல் இருந்தொ ்
என்பவத ்

ண்டுபிடித்து இந்த ரநொய் ரமற் க ொண்டு ப வுைதற் ொன ஆபத்வத நொம்

குவற ் லொம் .
இருப் பினும் , ‘ர ொவிட்-19’ உங் ளு ்கு இல் வல என்று ரசொதவனயில்
கத ியைந்தொல் , இது ஏற் படுைதற் ொன ஆபத்து உங் ளு ்கு இல் வல அல் லது
உங் ளொல் மற் றை ் ளு ்கு ஆபத்து இல் வல என்ற அ ்த்தம் அல் ல. ‘ர ொவிட்-19’-ஐ
நீ ங் ள் எதி க
்
ொண்ட பிறகு, ஆனொல் ரநொயறிகுறி ள் ரதொன்றுைதற் கு முன்பு,
உங் ளு ்கு ்‘ர ொவிட்-19’ இல் வல என்று ரசொதவன முடிவு ள் கசொல் லலொம் .
‘ர ொவிட்-19’ உங் ளு ்கு இல் வல என்று ரசொதவன முடிவு ள் கூறிய அடுத்த
நொரள ‘ர ொவிட்-19’ கதொற் று உங் ளு ்கு ஏற் படலொம் . நல் ல சு ொதொ ப்
பழ ் ங் வளயும் , சமூ

வில வலயும் நீ ங் ள் பின் பற் ற ரைண்டியது மி

மு ்கியம்

என்பதற் கும் , அத்தியொைசியத் ரதவை வளத் தவி நீ ங் ள் வீட்டில் இரு ் ரைண்டும்
என்பதற் கும் இதுரை

ொ ணம் . ‘ர ொவிட்-19’-இன் ப ைவல மட்டும் அல் லொமல்

மற் ற ரநொய் ளின் ப ைவலத் தடு ் வும் , நமது சு ொதொ ரசவை ளின் மீது ஏற் படும்
அழுத்தத்திவன ் குவற ் வும் இது உதவும் .

தைறு: ரசொதவன உப
உண்வம: மி

ணங்

ள் துல் லியமொனவை அல் ல

வும் துல் லியமொன ‘நியூ ்ளியி ் அமில உருப் கபரு ் ம்

(ரபொலிகமர ஸ் கதொட ் விவன (PCR)’ (nucleic acid amplification (Polymerase chain

reaction (PCR)) எனும் முவறவயத் தற் ரபொவதய ‘ர ொவிட்-19’ ரசொதவன
பயன்படுத்துகிறது. இந்தச் ரசொதவனயின்ரபொது, சு ொதொ த் கதொழில ் ஒருை ் ஒரு
நபருவடய கதொண்வட மற் றும் நொசியில் இருந்து சிறிது ‘மொதி ி’(specimen)வய
ஒத்தி எடுப் பொ .் தற் ரபொது அவனத்து ரசொதவன ்
கபரும் பொன்வமயொ

ருவிப் பொ ங் ளும்

ஐர ொப் பொ மற் றும் ஆசியொவில் தயொ ி ் ப் படுகின்றன.
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மொநிலங் ள் மற் றும் எல் வலப் பகுதி ளிலும் அைற் றிற் கு இவடரயயும் உள் ள பல
ரசொதவன ் ருவிப் பொ ங் வள ைழங் குரைொரும் ஆய் வு ்கூடங் ளும் கைை் ரைறு
பொ ங் வளப் பயன்படுத்தும் அரத ரைவளயில் ஒர மொதி ியொன ரசொதவன
முவற வள அை ் ள் பின் பற் றுகிறொ ் ள் என்பது மு ்கியமொன விடயமொகும் .
ைழங் கு-திறன் மற் றும் உற் பத்தித் திறவனயும் ரப ளவு தொண்டிய உல ளொவிய
ரதவை இருப் பதொல் ரசொதவன சம் பந்தப்பட்ட அவனத்துப் கபொருட் ளு ்கும்
கநரு ் டி ஏற் பட்டுள் ளது. ‘சிகிச்வசத் தள ரநொகயதி ப
் ்பி ரசொதவன ள் ’ (point of

care antibody tests) துல் லியமொனவை அல் ல, ஆ ரை, ரநொயறிவு ்
அவை ப ிந்துவ

ொ ணங் ளு ் ொ

் ப் படுைதில் வல.

‘க ொர ொனொ வை ஸ்’ ரசொதவன வள ரமற் க ொள் ைதற் ொன ைல் லவமவயயும்
திறவனயும் ஆஸ்திர லியொ க ொண்டுள் ளது என்பவத உறுதிப் படுத்தும் ைவ யில்
ரதவைப் படும் கபொருட் வளப் கபறவும் , இதற் ொன மொற் றுைழி வள ஆ ொயவும்
‘கபொது சு ொதொ ஆய் வு ்கூடத் கதொட பு
் ைவல’ (Public Health Laboratory Network)
மற் றும் ைழங் குந ் ளுடன் ஆஸ்திர லிய அ சொங் ம் கநரு ் மொ ச்
கசயலொற் றிைருகிறது.

‘ர ொவிட்-19’-இற் கு எதி ொன ஆஸ்திர லிய அ சொங் த்தின் மு ்கிய
நடைடி ்வ

வளப் பற் றித் கதொட ந
் ்து கத ிந்துக ொள் ள இந்த ைவலத்தளத்திவனத்

தைறொமல் பொ ்த்துைொருங் ள் .
‘ர ொவிட்-19’-ஐப் பற் றி உங் ள் கமொழியில் உள் ள பலைவ ப் பட்டத் த ைல் ள்

SBS-இடமும் உள் ளன. அ சொங் த் த ைல் வள கமொழிகபய ் ்

‘கமொவபல்

கதொவலரபசிப் பயன் பொடு ’( mobile phone apps)வளயும் ‘ைவலத்ரதடல்
நீ ட்டிப் பு ’(browser extensions)வளயும் நீ ங் ள் பொவி ் லொம் . உங் ளுவடய
ரதவை ்கு ஏற் றது எது என் பதற் ொன ரதடவல ரமற் க ொள் ளுங் ள் .
ஆங் கிலத்திலுள் ள ரமலதி த் த ைல் வளப் கபற www.australia.gov.au எனும்
ைவலத்தளத்திற் குச் கசல் லுங் ள் .
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