ക ൊററൊണ വൈറസികെക്കുറിച്ചുള്ള
കെറ്റൊയ ൈിൈരങ്ങളുും ശരി ളുും
(റ ൊൈിഡ് -19)
കെറ്റ്: െിങ്ങൾക്ക് ആൻറിബറയൊട്ടിക്കു
ആൻറിമറലറിയ മരുന്നു
വൈറസ് ചി

ശരി: ക
റലൊ
ൈി

ൾ ഉപറയൊഗിച്ച് ക

ിത്സിക്കൊെൊ

സിപ്പികച്ചടുക്കുന്നെിന്

ുും

ർ ഈ വൈറസികെെിരൊയി ഒരു ൈൊക്സിൻ
ഠിെമൊയി പരിശ്ശമിക്കുന്നുകെങ്കിലുും അെിന്

രുെകപ്പടുന്നു.

സന്ധിൈൊെും, ആൻറിമറലറിയ, എച്ച്ഐൈി മരുന്നു
ൊററൊണ വൈറസികെ ചി

മരുന്നു
ക

ിത്സറയൊ ഇലെ.

ൊലകമടുക്കുകമന്ന് െമുക്ക് അറിയിലെ. 12 മുെൽ 18 മൊസും ൈകര

എടുക്കുകമന്ന്
ക

ൊററൊണ

ൊററൊണ വൈറസിന് ഇെുൈകര ൈൊക്സിറെൊ ചി

കമമ്പൊടുമുള്ള ഗറൈഷ

എശ്െ

ൾ അകലെങ്കിൽ

ൾ എന്നിൈയുൾകപ്പകട

ിത്സിക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്ന ൈിൈിധ

ളുകട ഉപറയൊഗൈുും ഗറൈഷ

ർ പരിറശൊധിക്കുന്നുെ്. അൈ

ൊററൊണ വൈറസ് റേദമൊക്കിലെ, എന്നൊൽ അത് വൈറസ് ബൊധിക്കുന്ന

ആളു

ളുകട എണ്ണൈുും റ

അെിെൊൽ, ക

സു

ളുകട െീശ്ൈെയുും

ുററച്ചക്കുും.

ൊററൊണ വൈറസിെുള്ള ൈൊക്സിറെൊ ചി

ിത്സയ്റക്കൊ

ൊത്തിരിക്കൊെിരിറക്കെെികലെന്നത് ശ്പധൊെമൊണ് - അെുക
ഓസ്റശ്ടലിയ ൈളകരയധി

കെറ്റ്:

ുട്ടി

ൾ ക

ും കപൊെുജെൊറരൊഗയ െടപടി

ൊെൊണ്

ൾ സവീ

രിച്ചത്.

ൊററൊണ വൈറസിൻകറ ‘സൂപ്പർ

സ്കശ്പഡർമൊർ’ ആണ്

ശരി: കപൊെുകൈ

ുട്ടി

ൾ അണുക്കളുകടയുും

ീടങ്ങളുകടയുും ‘സൂപ്പർ

സ്കശ്പഡർമൊർ’ ആകണന്ന് അറിയകപ്പടുറമ്പൊൾ െകന്ന, െീർച്ചയൊയുും
ഇൻഫ്ലുൈൻസയുകട
വൈറസിൻകറ

ൊരയത്തിൽ അങ്ങകെയൊ

ൊരയത്തിൽ അങ്ങകെ

ൊും, ക

ൊണുന്നിലെ.

ൊററൊണ
ുറഞ്ഞത്

ഇെുൈകരകയങ്കിലുും. ഈ വൈറസിൻകറ ശ്പധൊെ ൈയൊപെും
സുംേൈിച്ചകെന്ന്

ൊണിക്കുന്ന ഒരു ഡൊറ്റയുും റലൊ

ുട്ടി

ളിലൊണ്

കത്തൈികടയുും ഇലെ.
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െമ്മൾ അത് െള്ളിക്കളയുന്നിലെ. അെു സൊധയമൊണ്. എന്നൊൽ എലെൊ
കെളിൈു

ളുും അൈർ ക

ൊററൊണ വൈറസിൻകറ സൂപ്പർ സ്കശ്പഡർമൊർ

അലെ എന്നെൊണ്.

കെറ്റ്: ഓസ്റശ്ടലിയക്ക് ആൈശയമൊയ കമഡിക്കൽ
ഉപ

രണങ്ങളുും അെുബന്ധ ൈസ്െുക്കളുും റെടൊെൊൈിലെ

(കൈന്റിറലറ്ററു

ശരി: റരൊഗി
ശ്പൈർത്ത

ൾ, മൊസ്

ു

ൾ, കടസ്റ്ിുംഗ്

ിറ്റു

ൾ)

ൾക്കുും അൈകര പരിപൊലിക്കുന്ന ആറരൊഗയ

ർക്കുും ഉള്ള ലളിെമൊയ സറേശും ഇെൊണ് - ഉെ്, ഈ

മഹൊമൊരികയ കചറുക്കൊൻ ഓസ്റശ്ടലിയയ്ക്ക് മെിയൊയ ഉപ

രണങ്ങൾ

ഉെ്. എന്നിരുന്നൊലുും, ആറഗൊള ഡിമൊൻഡ് ൈിെരണകത്തക്കൊളുും
ഉൽപൊദെ റശഷികയക്കൊളുും ൈളകര അധി

മൊയെിെൊൽ കടസ്റ്ിുംഗുമൊയി

ബന്ധകപ്പട്ട എലെൊ ൈസ്െുക്കൾക്കുും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉെ്.
എലെൊയ്റപ്പൊഴുും ൈയക്തിഗെ സുംരക്ഷണ ഉപ

രണങ്ങൾ ൈരുന്നുകെന്ന്

ജീൈെക്കൊർക്ക് ഉറപ്പുെൽ

ഴിയുും, അെിെർത്ഥും,

റരൊഗി

ൊൻ ഞങ്ങൾക്ക്

ൾക്ക് സൊധയമൊയ ഏറ്റൈുും മി

ച്ച പരിചരണും ലേിക്കുകമന്ന്.

ഉദൊഹരണത്തിന്, െൊഷണൽ കമഡിക്കൽ റസ്റ്ൊക്ക്വപലിൽ 10
മിലയണിലധി

ും മൊസ്

ു

ൾ ഉെ്. െൊഷണൽ കമഡിക്കൽ റസ്റ്ൊക്ക്വപൽ

െന്നൊയി റസ്റ്ൊക്ക് കചയ്യുന്നുകൈന്ന് ഉറപ്പുൈരുത്തുന്നെിെൊയി
മൊസ്

ു

ൂടുെൽ

ൾ സുംേരിക്കുൈൊൻ ഓസ്റശ്ടലിയൻ സർക്കൊർ ശ്പൈർത്തിച്ചു

ൈരുന്നു, ഈ മഹൊമൊരി പടരുറമ്പൊൾ െമ്മുകട കമഡിക്കൽ
കശ്പൊഫഷണലു
ഉപ

കള സഹൊയിക്കൊൻ ആൈശയമൊയ ൈയക്തിഗെ സുംരക്ഷണ

രണങ്ങൾ ഓസ്റശ്ടലിയയിലുെ്. ആേയന്തര ഉൽപൊദെ റശഷിയുും

അെിെുള്ള

ഴിൈുും ൈർധിപ്പിക്കുന്നെുും ഇെിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു.

ഓസ്റശ്ടലിയയിൽ സൊധൊരണയൊയി 2,200 കൈന്റിറലറ്റഡ് റഹൊസ്പിറ്റൽ
കബഡു
കമഷീെു

ളുെ്.

ഴിഞ്ഞ ആറ് ആഴ്ച

ളുും മറ്റ് ഉപ

ളൊയി അെസ്കെറ്റിക്

രണങ്ങളുും പുെശ്

െമുക്ക് 4,400 കൈന്റിറലറ്റഡ് കബഡു

മീ

രിക്കുന്നെിലൂകട, ഇറപ്പൊൾ

ളുെ്, അത് 7,500 ആക്കൊൻ ഞങ്ങൾ

ശ്ശമിക്കുന്നു. ഏശ്പിലിൻകറ െുടക്കത്തിൽ െീശ്ൈപരിചരണൈുും
കൈന്റിറലറ്ററു
റരൊഗി

ളുും ആൈശയമുള്ള ക

ൊററൊണ വൈറസ് ബൊധിച്ച

ളുകട എണ്ണും 20 ആയിരുന്നു.

കടസ്റ്ിുംഗ് ആൈശയ

െ

കളക്കുറിച്ചുള്ള മൊർഗ്ഗെിർറേശും ൈീെുും

ൈിലയിരുത്തുന്നെിെൊയി

മ്മയൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കെറ്റ്ൈർക്ക്

ഓസ്റശ്ടലിയ ദിൈറസെ റയൊഗും റചരുന്നു, അെിെൊൽ അൈശയമൊയ
പരിറശൊധെ മൊശ്െറമ െടത്തു

യുള്ളൂ.
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കെറ്റ്: ക ൊററൊണ വൈറസ് മൂലും ൈർദ്ധിച്ച
ആൈശയ

െകയ റെരിടൊൻ ഓസ്റശ്ടലിയയികല

ആശുപശ്െി

ശരി: ക

ഴിയിലെ

ൊററൊണ വൈറസികെെിരൊയ റപൊരൊട്ടത്തിൽ ഓസ്റശ്ടലിയയികല

കപൊെു, സവ
ക

ൾക്ക്

ൊരയ ആശുപശ്െി

ൾ ഒത്തു റചർന്നു ശ്പൈർത്തിക്കുന്നു.

ൊററൊണ വൈറസികെെികരയുള്ള റപൊരൊട്ടകത്ത സഹൊയിക്കൊൻ

ഓസ്റശ്ടലിയൻ സർക്കൊരുും, സുംസ്ഥൊെ, ശ്പൊറദശി
സവ

സർക്കൊരു

ളുും

ൊരയ ആശുപശ്െി റമഖലയുും െമ്മിലുള്ള ചരിശ്െപരമൊയ പങ്കൊളിത്തും

റദശീയെലത്തിൽ 34,000

ിടക്ക

ളുും 105,000 കമഡിക്കൽ ജീൈെക്കൊകരയുും

ലേയമൊക്കുും.
സവ
െൽ

ൊരയറമഖല കപൊെുജെങ്ങളൊയ റരൊഗി
ു

യുും അൈരുകട ഉപ

രണങ്ങൾ,

ൾക്ക് ആശുപശ്െി റസൈെങ്ങൾ
ിടക്ക

ൾ, സവൈസ്, സ്റ്ൊഫ്

എന്നിൈ കപൊെു സുംൈിധൊെത്തിന് അെുബന്ധമൊയി ലേയമൊക്കു

യുും

കചയ്യുും.
റലൊങ്ങ്-റസ്റ് പബ്ലിക് റഹൊസ്പിറ്റൽ െൊഷണൽ ഡികസബിലിറ്റി
ഇൻഷുറൻസ് സ്
റരൊഗി

ീും പങ്കൊളി

ളുകടയുും, റരൊഗി

ളുകടയുും, ശ്പൊയമൊയ ക

യർ

ളുകട കപൊെു ആൈശയങ്ങകളയുും

പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അൈർ െുടരുും.
ഈ പങ്കൊളിത്തും ഓസ്റശ്ടലിയയുകട റലൊറ

ൊത്തര ആറരൊഗയ

സുംൈിധൊെത്തിൻകറ മുഴുൈൻ ൈിേൈങ്ങളുും ഈ മഹൊമൊരി
മുറഖെയുെൊ

ുന്ന റരൊഗി

അെിൽ ശ്ശദ്ധ റ

ശ്േീ

കള ചി

ിത്സിക്കുൈൊൻ െയ്യൊറൊകണന്നുും

രിക്കുന്നുകൈന്നുും ഉറപ്പൊക്കുും.

കെറ്റ്: രെൊഴ്ചകത്ത റലൊക്ക്കഡൌൺ ക

ൊററൊണ വൈറസ്

ൈയൊപിക്കുന്നത് അൈസൊെിപ്പിക്കുും

ശരി: രറെൊ

മൂറന്നൊ ആഴ്ച െിയശ്ന്തണങ്ങൾ ഏർകപ്പടുത്തു

യുും

പിന്നീട് അൈ പിൻൈലിച്ച് െമ്മുകട സൊധൊരണ ജീൈിെത്തിറലക്ക്
മടങ്ങു

യുും കചയ്യുന്നത് ക

ൊററൊണ വൈറസ് പടരുന്നത്

അൈസൊെിപ്പിക്കിലെ.
ഒരു രെൊഴ്ച മൊശ്െമുള്ള റലൊക്ക്കഡൌൺ ക
ൈൃത്തിക

ട്ട െല ൈീെുും ഉയർത്തു

ൊററൊണ വൈറസ് അെിൻകറ

കയന്ന അപ

ടസൊധയെ

ഉെൊക്കിറയക്കുും, ഒരുപറക്ഷ മുമ്പറത്തെിറെക്കൊൾ
ആശ്

മണൊത്മ

ൂടുെൽ

മൊയി.

മറ്റ് രൊജയങ്ങൾ കചയ്െെുറപൊകല െമ്മൾ എന്തുക
റലൊക്ക്ഡൌൺ െടപ്പൊക്കിയികലെന്ന് ചില ആളു

ൊെ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ

ൾ റചൊദിക്കുന്നുെ്.

ഇെിെുള്ള ഉത്തരും, ഇറ്റലി, സ്കപയിൻ, ഇറൊൻ െുടങ്ങിയ രൊജയങ്ങളിൽ
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െിന്നുും, ൈയൊപെും ആരുംേിച്ച വചെയികല ൈുഹൊൻ റപൊലുള്ള
െഗരങ്ങളിൽ െിന്നുും ൈയെയസ്െമൊയി, െമ്മൾ ശ്ഗൊഫിൽ ൈളകര മുന്നിലൊണ്
എന്നെൊണ്.
എന്തൊണ് സുംേൈിക്കുന്നകെന്ന് ഈ രൊജയങ്ങളികല ആറരൊഗയ ൈിദഗ്ധർ
െിരിച്ചറിഞ്ഞറപ്പൊറഴക്കുും ക

ൊററൊണ വൈറസ് െിയശ്ന്തണൊെീെമൊയി

ൊട്ടുെീ റപൊകല പടർന്നിരുന്നു. അെുക
ആശുപശ്െി

ൊെൊണ് ആ രൊജയങ്ങളികല

ൾ റരൊഗത്തിൻകറ രൂക്ഷമൊയ അൈസ്ഥ

കള റെരിടൊൻ

പൊടുകപടുന്നത്.
െമ്മുകട ആറരൊഗയ ൈിദഗ്ധർ ഓസ്റശ്ടലിയയിൽ ഓറരൊ ദിൈസൈുും
ഉെൊ

ുന്ന പുെിയ റ

സു

ളുകട എണ്ണൈുും എൈികടയൊണ് ൈയൊപെും

ഉെൊ

ുന്നത് എന്നുും െിരീക്ഷിക്കുന്നത് െുടരുും. കെളിൈു

ളുകട

അടിസ്ഥൊെത്തിൽ അൈർ പുെിയ െിയമങ്ങറളൊ െിയശ്ന്തണങ്ങറളൊ
ഏർകപ്പടുറത്തെെിൻകറ ആൈശയ

െ ശുപൊർശ കചയ്യുും.

www.australia.gov.au സേർശിച്ച് എലെൊൈരുും െിലൈികല െിയശ്ന്തണങ്ങൾ
പൊലിച്ച് അപ്റഡറ്റഡ് ആയി െുടരണും.

കെറ്റ്: എലെൊൈറരയുും കടസ്റ്് കചയ്യുന്നത് ക

ൊററൊണ

വൈറസിൻകറ ൈയൊപെും അൈസൊെിപ്പിക്കുും

ശരി: കടസ്റ്ിുംഗ്

വൈറസ് പടരുന്നത് അൈസൊെിപ്പിക്കിലെ.

ഏകെൊരു വൈറസികെയുും റപൊകല, റ
മകറ്റൊരൊളിറലക്ക് പ

ൊൈിഡ്-19 ഒരു ൈയക്തിയിൽ െിന്ന്

രുന്നു. എലെൊയ്റപ്പൊഴുും സൊമൂഹി

അ

ലും

പൊലിക്കുന്നെുും, െിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുകെങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ െകന്ന
ഇരിക്കുന്നെുും മൊശ്െറമ വൈറസിൻകറ ൈയൊപെും െടയൂ.
റരൊഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്പ
സ്ഥിരീ

ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊൾക്ക് റ

ൊൈിഡ്-19 ഉറെൊകയന്ന്

രിക്കുൈൊെുും അെുൈഴി റരൊഗത്തിൻകറ ൈയൊപെും

ശ്ടൊക്കുകചയ്യൊെുും പ

രുന്നത്

ുറയ്ക്കൊെുും കടസ്റ്ിുംഗ് െമ്മകള

സഹൊയിക്കുന്നു. ആർകക്കങ്കിലുും ഇത് ഉകെന്ന് െമുക്കറിയൊകമങ്കിൽ, ആ
ൈയക്തി സവയും ഒറ്റകപ്പട്ടു

ഴിയുൈൊെുും, അൈർ ആരുമൊകയൊകക്ക

സമ്പർക്കും പുലർത്തികയന്ന് െമുക്ക്
പ

രൊെുള്ള സൊധയെ

എന്നിരുന്നൊലുും, റ
അപ

കെത്തുൈൊെുും

ുറയ്ക്കുൈൊെുും

ൂടുെൽ

ഴിയുും.

ൊൈിഡ്-19 കടസ്റ്് കെഗറ്റീവ് ആയെുക

ടമിലെ അകലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൈർക്ക് അപ

ൊെ് െിങ്ങൾക്ക്

ടമിലെ എന്നർത്ഥമൊക്കുന്നിലെ.

െിങ്ങൾ സമ്പർക്കത്തിൽ ആയെിന് റശഷും റരൊഗലക്ഷണങ്ങൾ
ഉെൊ

ുന്നെിന് മുമ്പ് െിങ്ങൾക്ക് റ

ആയിരിക്കൊൻ

ഴിയുും. െിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിൈസും കെഗറ്റീവ്

ആയിരുന്നൊലുും അടുത്ത ദിൈസും റ
അെുക

ൊൈിഡ്-19 കടസ്റ്് കെഗറ്റീവ്
ൊൈിഡ്-19 പിടികപറട്ടക്കൊും.

ൊെ് െലെ ശുചിെവൈുും സൊമൂഹി

അ

ലൈുും പൊലിറക്കെത്
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അെയൊൈശയമൊണ്, അൈശയൈസ്െുക്കൾക്കൊയി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിക
ൈീട്ടിൽ െകന്ന ഇരിക്കു
പ

. ഇത് റ

ൊൈിഡ്-19 മൊശ്െമലെ മറ്റ് റരൊഗങ്ങളുും

രുന്നത് െടയൊൻ സഹൊയിക്കുന്നു, അത് െമ്മുകട ആറരൊഗയ

റസൈെങ്ങളുകട ആൈശയ

കെറ്റ്: കടസ്റ്ിുംഗ്

ശരി: റ

െയുും

ിറ്റു

ുറയ്ക്കുന്നു.

ൾ

ൃെയമലെ

ൊൈിഡ്-19 െൊയി െിലൈിൽ ഉള്ള കടസ്റ്ിുംഗ് െയൂക്ലിക് ആസിഡ്

അുംൈിഫിറക്കഷൻ എന്നറിയകപ്പടുന്ന (റപൊളിമർ കചയിൻ റിയൊക്ഷൻ
പി.സി.ആർ)) ഉപറയൊഗിക്കുന്നു, അത് ൈളകര
ൈിദഗ്ദ്ധൻ ൈയക്തി

ൃെയമൊണ്. ആറരൊഗയ

ളുകട കെൊെയിൽ െിന്നുും മൂക്കിൽ െിന്നുും ഒരു

സവൊബ് സ്കപസിമൻ എടുക്കുന്നത് കടസ്റ്ിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു. െിലൈിൽ, എലെൊ
കടസ്റ്് ഘട

ങ്ങളുും ൈിറദശത്തൊണ് െിർമ്മിക്കുന്നത്, ശ്പധൊെമൊയുും

യൂററൊപ്പിലുും ഏഷയയിലുും. കടസ്റ്ിുംഗ് ഘട
ലറബൊറട്ടറി
ശ്പൊറദശി

ളുകടയുും ഒന്നിലധി

ും ൈിെരണക്കൊർ സുംസ്ഥൊെങ്ങളിലുും

മൊയുും ൈയെയസ്െ ഘട

അൈർ ഒറര കടസ്റ്ിുംഗ് രീെി

ങ്ങളുകടയുും

ങ്ങൾ ഉപറയൊഗിക്കുന്നുകെങ്കിലുും

ളൊണ് ഉപറയൊഗിക്കുന്നത് എന്നെൊണ് ശ്പധൊെ

ൈസ്െുെ. ആറഗൊള ഡിമൊൻഡ് ൈിെരണറത്തയുും ഉൽപൊദെ റശഷിയുും
മറി

ടക്കുന്നെൊയെിെൊൽ കടസ്റ്ിുംഗുമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട എലെൊ

ൈസ്െുക്കൾക്കുും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉെ്. റപൊയിന്റ് ഓഫ് ക
ആന്റിറബൊഡി കടസ്റ്ു

ൾ റരൊഗെിർണയത്തിന്

യർ

ൃെയമലെ, അെിെൊൽ

അെിെൊയി അൈ ശുപൊർശ കചയ്യകപ്പടുന്നിലെ.
ക

ൊററൊണ വൈറസ് കടസ്റ്് കചയ്യൊെുള്ള റശഷിയുും

ഴിൈുും ഓസ്റശ്ടലിയ

പരിപൊലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പൊക്കുന്നെിെുും സൊധയമൊയ ഇെര സൊധയെ

ൾ

ശ്പറയൊജെകപ്പടുത്തുന്നെിെുും ആയി പബ്ലിക് കഹൽത്ത് ലറബൊറട്ടറി
കെറ്റ്ൈർക്ക് മുറഖെ ൈിെരണക്കൊരുമൊയുും ലറബൊറട്ടറി
ഓസ്റശ്ടലിയൻ സർക്കൊർ സഹ

ളുമൊയി

രിച്ച് ശ്പൈർത്തിക്കുന്നു.

റ ൊൈിഡ്-19 റെൊടുള്ള ഓസ്റശ്ടലിയൻ ഗൈൺകമന്റിൻകറ
ശ്പെി രണത്തികല ശ്പധൊെ സുംേൈൈി ൊസങ്ങകളക്കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞിരിക്കൊൻ പെിൈൊയി ഈ കൈബ്വസറ്റ് സേർശിക്കു .
െിങ്ങളുകട േൊഷയിൽ റ ൊൈിഡ്-19 കെക്കുറിച്ചുള്ള െിരൈധി
ൈിൈരങ്ങളുും SBS ൽ ഉെ്. സർക്കൊർ ൈിൈരങ്ങൾ ൈിൈർത്തെും
കചയ്യുന്നെിന് െിങ്ങൾക്ക് കമൊവബൽ റഫൊൺ അൈിറക്കഷെു ളുും
ശ്ബൌസർ എക്സറ്റൻഷെു ളുും ഉപറയൊഗിക്കൊും. െിങ്ങളുകട ആൈശയങ്ങൾ
െിററൈറ്റുന്ന ഒന്നിെൊയി െിരയു .
ൂടുെൽ ൈിൈരങ്ങൾ ഇുംഗ്ലീഷിൽ ലേിക്കുന്നെിന്,
സേർശിക്കു

www.australia.gov.au.
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