വസ ്ത ുതാ പത്തം:
COVID-19-നെ കുറിച്ച െിങ്ങൾ
എന്താണ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത
17/09/2020

എന്താണ് COVID-19
ശ്വാസക ാശ് സംബന്ധമായ അണുബാധ ൾക്ക് ാരണമാ ുന്ന വൈറസു ളുടെ ഒരു ൈലിയ
ുെുംബമാണ് ട ാകറാണ വൈറസു ൾ. സാധാരണ ജലക ാഷം മുതൽ ഗുരുതരമായ കരാഗങ്ങൾ
ൈടര ഇൈ മൂലമുണ്ടാ ും.
ഒരു പുതിയ തരം ട ാകറാണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാ ുന്ന കരാഗമാണ് COVID-19. 2019 ഡിസംബറിൽ
വൈനയിടല ൈുഹാൻ സിറ്റിയിലാണ് ഇത് ആ യമായി റികപാർട്ട് ടൈയ്്തത്.

COVID-19-ടെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
COVID-19-ടെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ കനരിയ അസുഖം മുതൽ ഠിനമായ നയുകമാണിയ ൈടരയാ
ൈില ആളു ൾ കൈഗത്തിലും എളുപത്തിലും സുഖം പ്പാപിക്കും, മറ്റുള്ളൈർ ൈളടര കൈഗം
കരാഗിയാകയക്കും.

ാം.

COVID-19-ടെ കരാഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഇൈ ഉൾടപെുന്നു:
•

പനി

•

ശ്വാസക

•

ൈുമ

•

ടതാണ്ട കൈ ന

•

ശ്വാസടമെുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

ാശ് സംബന്ധമായ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ

മൂടക്കാലിപ്, തലകൈ ന, കപശ്ിയികലാ സന്ധി ളികലാ കൈ ന, മനംപിരട്ടൽ, ൈയറിളക്കം, ഛർദ്ധി,
മണക്കുന്നതിനുള്ള കശ്ഷി നഷ്്െടപെൽ, രുൈി തിരിച്ചറിയാനുള്ള കശ്ഷിയിൽ മാറ്റം, ൈിശ്പില്ലായ്്മ,
ക്ഷീണം എന്നിൈ കരാഗത്തിടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾടപൊം.

അത് എങ്ങടനയാണ് ൈയാപിക്കുന്നുത
COVID-19 ൈയക്തി
•

ളികലക്ക് ഇനിപറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പെരും:

കരാഗബാധയുള്ള ഒരു ൈയക്തിയുമായുള്ള അെുത്ത സമ്പർക്കം (അൈർ കരാഗലക്ഷണം
പ്പ

•

ളിൽ നിന്ന് ൈയക്തി

െിപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 48 മണിക്കൂർ ഉൾടപടെ)

കരാഗം ബാധിച്ച ൈയക്തിയുടെ ൈുമ അടല്ലങ്കിൽ തുമ്മലിൽ നിന്നുള്ള തുള്ളി
സമ്പർക്കം
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ളുമായുള്ള

•

കരാഗം ബാധിച്ച ൈയക്തിയിൽ നിന്നുള്ള തുള്ളി
ഉപരിതലങ്ങളിൽ (ൈാതിൽപിെി

കളാ കെബിളു

ളുള്ള ൈസ്്തുക്കൾ അടല്ലങ്കിൽ
കളാ) സ്്പർശ്ിച്ച കശ്ഷം നിങ്ങളുടെ ൈായികലാ

മുഖകത്താ സ്്പർശ്ിക്കൽ
COVID-19 ഒരു പുതിയ കരാഗമായതിനാൽ, നമ്മൂടെ സമൂഹത്തിന് ഇതികനാെ് പ്പതികരാധകശ്ഷിയില്ല.
ൈളടര ൈയാപ മായും കൈഗത്തിലും ഇതിന് ൈയാപിക്കാനാ ും എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

COVID-19 പരികശ്ാധനയ്ക്ക് എനിക്ക് എങ്ങടന ൈികധയനാ
ഴിയും?
COVID-19-ടെ കരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഏടതാരു ൈയക്തിയും പരികശ്ാധനയ്ക്ക് ൈികധയമാക
നിങ്ങൾക്ക് കനരിയ കരാഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളടതങ്കിൽ കപാലും പരികശ്ാധനയ്ക്ക്
ൈികധയമാക ണ്ടത് പ്പധാനമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉടണ്ടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ങ്കയുടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൈ ടൈയ്യാനാ
•

ടഹൽത്ത്ഡയറ
പരികശ്ാധിക്കു

ാൻ
ണ്ടതാണ്.

ും:

്റ്റ് സിംപ്റ്റം ടൈക്കർ ഉപകയാഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ
അടല്ലങ്കിൽ ഉപക ശ്ത്തിനായി ക ശ്ീയ ട

വലനിൽ 1800 020 080 എന്ന നമ്പറിൽ ൈിളിക്കു

ാകറാണ വൈറസ് ടഹൽപ്

. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന

ഒരു ൈയക്തിയാടണങ്കിൽ, 131 450 എന്ന നമ്പർ ഉപകയാഗിച്ച് പ്ൊൻസ്്കലഷൻ ആൻഡ്
ഇെർടപ്പറ്റിംഗ് സർൈീസുമായി ബന്ധടപൊൈുന്നതാണ്.
•

ഒരു സൗജനയ COVID-19 ടറസ്്പികററ്ററി ക്ലിനിക്കികലക്ക് (ടെസ്റ്ിംഗ് ക്ലിനിക്കികലക്ക്) കപാ

•

നിങ്ങളുടെ കഡാ
സൗ

്്െറുമായി ക

രയം ഒരുക്കും, ഇത് ഒരു

ാണിലൂടെ സംസാരിക്കു

ു

, അൈർ പരികശ്ാധനയ്ക്കുള്ള

ീസിന് ഇെയാക്കികയക്കാം

ശ്വാസക ാശ് സംബന്ധമായ കരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളു ടള പരികശ്ാധിക്കുന്നത് ലക്ഷയമാക്കി
രാജയൈയാപ മായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആകരാഗയ ക പ്രങ്ങളാണ് COVID-19 ടറസ്്പികററ്ററി ക്ലിനിക്കു ൾ.
നിങ്ങളുടെ ഏറ്റൈും അെുത്തുള്ള COVID-19 ടറസ്്പികററ്ററി ക്ലിനിക്ക്

പരികശ്ാധനാ

ലങ്ങൾക്കായി

ടണ്ടത്തു

.

ാത്തിരിക്കൽ

പരികശ്ാധനാ
ലങ്ങൾ തിരിട ൈരാൻ ുറച്ച് ിൈസങ്ങൾ എെുകത്തക്കാം. നിങ്ങളുടെ
പരികശ്ാധനാ
ലങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ാത്തിരിക്കുകമ്പാൾ, ടപാതുജനാകരാഗയ അധി ാരി ളും
നിങ്ങടള പരികശ്ാധിച്ച ടമഡിക്കൽ ടപ്പാ ഷണലു ളും ലഭയമാക്കിയ നിർകേശ്ങ്ങൾ നിങ്ങൾ
പാലിക്കണം.
കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങൾ പരികശ്ാധനയ്ക്ക് ൈികധയമായിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, കനടര ൈീട്ടികലക്ക്
കപായി അൈിടെ തടന്ന ഴികയണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടനഗറ്റീൈ് പരികശ്ാധനാ
ലം ലഭിക്കുന്നത്
ൈടരകയാ അടല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതാ ുന്നതു ൈടരകയാ നിങ്ങൾ ഇത്
ടൈകയ്യണ്ടതുണ്ട് - ഏതാകണാ വ ർഘ്യകമറിയത്, അത് പിന്തുെരു .
നിങ്ങൾ ഒരു യാപ്ത ഴിഞ്ഞ് മെങ്ങി ൈന്നതിനാകലാ COVID-19 ഉള്ള ഒരു ൈയക്തിയുമായി അെുത്ത
സമ്പർക്കത്തിൽ ആയിരുന്നതിനാകലാ നിങ്ങൾ വാറവെനിൽ ആയിരുന്നിരിക്കാം. നിങ്ങൾ
വാറവെനിലായിരിക്കുകമ്പാൾ ഏടതങ്കിലും ാരണത്താൽ പരികശ്ാധനയ്ക്ക്
ൈികധയമാ ു യാടണങ്കിൽ, വാറവെൻ ാലാൈധി അൈസാനിക്കുന്നതുൈടര (14 ിൈസം)
നിങ്ങൾ വാറവെനിൽ തുെകരണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കരാഗ ലക്ഷണങ്ങടളാന്നും ഇല്ലാതിരിക്കു യും
നിങ്ങളുടെ പരികശ്ാധന ടനഗറ്റീൈ് ആടണങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ടൈകയ്യണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ പരികശ്ാധന
ലം കപാസിറ്റീൈ് ആടണങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഡാ ്്െറുടെയും
ടപാതുജനാകരാഗയ അകതാറിറ്റിയുടെയും നിർകേശ്പ്പ ാരം നിങ്ങളുടെ ൈീെ്, ആശ്ുപപ്തി അടല്ലങ്കിൽ
മറ്റ് താമസ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിൈിെങ്ങളിടല മറ്റ് ആളു ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അ ന്ന്
നിൽകക്കണ്ടതാണ്.
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COVID-19 എങ്ങടനയാണ് ൈി

ിത്സിക്കുന്നത്?

COVID-19 ൈി ിത്സിക്കുന്നതികനാ തെയുന്നതികനാ പ്പകതയ ൈി ിത്സകയാ അംഗീ ൃത
ൈാ സികനാ
്്
നിലൈിൽ ലഭയമല്ല. ഠിനമായ COVID-19-ൽ നിന്ന് രക്ഷകനൊൻ ആളു ൾക്ക്
സഹായമാ ുന്ന ൈില ൈി ിത്സ ളുണ്ട്.
ലപ്പ മാകയക്കുന്ന ൈാ ്്സിനു ളും ൈി ിത്സ ളും
ൈി സിപിക്കുന്നതിനായി ഓസ്്കപ്െലിയയിലും കലാ ടമമ്പാെും ഗകൈഷണം നെക്കുന്നുണ്ട്.

COVID-19-ൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് ഏറ്റൈും
അപ െസാധയതയുള്ളത്?
ഓസ്്കപ്െലിയയിൽ വൈറസ് പിെിടപൊൻ സാധയത

ൂെുതൽ

ൂെുതലുള്ള ആളു

•

അെുത്തിടെ ൈിക ശ് യാപ്ത

•

COVID-19 കരാഗനിർണയം നെത്തിയ ഒരാളുമായി അെുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള
ആളു

ഴിഞ്ഞ് മെങ്ങിൈന്ന ആളു

ൾ ഇൈരാണ്:

ൾ

ൾ

•

തിരുത്തൽ, തെങ്കൽ സൗ

രയങ്ങളിൽ

•

പ്ഗൂപ് ടറസിഡൻഷയൽ സൗ

ഴിയുന്ന ആളു

ൾ

രയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളു

ൾ

വൈറസ് പിെിടപട്ടാൽ ൈളടര ഗുരുതരമായ കരാഗം ൈരാനുള്ള സാധയതയുള്ള ആളു
ഇൈരാ ാം:
•

70 ൈയസും അതിൽ

•

ൈില ടമഡിക്കൽ അൈസ്ഥ
ുറഞ്ഞ ആളു

•

ൂെുതലും പ്പായമുള്ള ആളു
കളാ ൈി

o
o
o
o
o
o

കളാ

ൾ
ാരണം കരാഗപ്പതികരാധ കശ്ഷി

ൾ

ൈുൈടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കപാടല
ആളു

ിത്സ

ൾ

ീർഘ്

ാലമായുള്ള ടമഡിക്കൽ അൈസ്ഥയുള്ള

ൾ:

ഹൃകപ് ാഗം
ശ്വാസക ാശ് കരാഗം
ൈൃക്ക ത രാറ്
പ്പകമഹം
രൂക്ഷമായ അമിതൈണ്ണം
രൾ കരാഗം

അപ െസാധയത ൈർദ്ധിപികച്ചക്കാൈുന്ന ീർഘ് ാലമായുള്ള ടമഡിക്കൽ അൈസ്ഥ ളുടെ
സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പട്ടി യല്ല ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് എടന്തങ്കിലും ടമഡിക്കൽ
അൈസ്ഥയുടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ൈയക്തിഗത അപ െസാധയതടയക്കുറിച്ചും സവയം
സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ടൈയ്യാനാ ുടമന്നും നിങ്ങളുടെ കഡാ ്്െറുമായി ൈർച്ച
ടൈയ്യാൻ ശ്ുപാർശ് ടൈയ്യുന്നു.
ൈിശ്ാലമായ ജനസംഖയയുമായി താരതമയടപെുത്തുകമ്പാൾ ഇതുൈടര
സ്ഥിരീ രിച്ച COVID-19 ക സു ളുടെ നിരക്ക് ൈളടര ുറൈാണ്.
ഗർഭിണി ളിടല അപ
നിലൈിലുള്ളു.
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െസാധയത സംബന്ധിച്ച് പരിമിതമായ ടതളിൈു

ുട്ടി

ൾക്കിെയിൽ

ൾ മാപ്തകമ
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COVID-19-ൽ നിന്ന് നിങ്ങടളയും മറ്റുള്ളൈടരയും സംരക്ഷിക്കുന്നടതങ്ങടന?
COVID-19-ടെ ൈയാപനം തെയുന്നതിൽ എല്ലാൈർക്കും ഉത്തരൈാ ിത്തമുണ്ട്. COVID-19-ടെ ൈയാപനം
മരഗതിയിലാക്കാനും ൂെുതൽ അപ െസാധയതയുള്ളൈടര സംരക്ഷിക്കാനും ഇനിപറയുന്ന ാരയങ്ങൾ
ടൈകയ്യണ്ടത് പ്പധാനമാണ്.

•
•
•

മറ്റുള്ളൈരിൽ നിന്നും 1.5 മീറ്റർ അ

•
•
•

നിങ്ങളുടെ ൈുമയും തുമ്മലും വ

•
•
•

അൽക്കകഹാൾ അധിഷ്്ഠിതമായ സാനിവറ്റസറു

•

ടമാവബൽ ക ാണു ൾ, ീ ൾ, ൈാലറ്റു ൾ, ൈർക്ക് പാസു ൾ എന്നിൈ കപാലുള്ള പതിൈായി
ഉപകയാഗിക്കുന്ന ൈസ്്തുക്കൾ ൈൃത്തിയാക്കി അണുൈിമുക്തമാക്കു

•

ജനാല ൾ തുറകന്നാ എയർ ണ്ടീഷനിംഗ് പ്
ശ്ുദ്ധൈായുൈിടെ ലഭയത ൈർദ്ധിപിക്കു .

•

COVIDSafe ആപ് ഡൗൺകലാഡ് ടൈയ്യു

ലം പാലിക്കു

ഹസ്ത
്
ാനങ്ങൾ, ആലിംഗനങ്ങൾ, ൈുംബനങ്ങൾ കപാലുള്ള ശ്ാരീരി

മായ ആശ്ംസ

ൾ ഒഴിൈാക്കു

നിങ്ങൾക്ക് ജലക ാഷകമാ പനികയാ കപാലുള്ള കരാഗലക്ഷണങ്ങളുടണ്ടങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ തടന്ന ഴിയു
നിങ്ങളുടെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ടൈറുതാടണങ്കിൽ ൂെിയും പരികശ്ാധനയ്ക്ക് ൈികധയമാ ു .
ഉപകയാഗിച്ച െിഷയൂ

,

മുട്ട് അടല്ലങ്കിൽ െിഷയു ഉപകയാഗിച്ച് മറയ്ക്കു

ൾ ഉെൻ തടന്ന ഒരു ബിന്നിൽ ഇെു

, തുെർന്ന് വ

ഴു

ു

.

ഭക്ഷണം ഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കശ്ഷൈും, കൊയ്ലറ്റിൽ
്
കപായ കശ്ഷൈും ഉൾടപടെ നിങ്ങളുടെ
വ
ൾ കസാപും ടൈള്ളൈും
ഉപകയാഗിച്ച്്ഇെക്കിടെ ഴു ു

ണ്ണു

ൾ ഉപകയാഗിക്കു

ൾ, മൂക്ക്, ൈായ എന്നിൈിെങ്ങളിൽ സ്്പർശ്ിക്കുന്നത് ഒഴിൈാക്കു

പതിൈായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന പ്പതലങ്ങളായ ടബഞ്്കൊപു
കനാബു ളും ൈൃത്തിയാക്കി
അണുൈിമുക്തമാക്കു

മീ

ളും ടഡസ്് ്്കൊപു

ളും കഡാർ

രികച്ചാ

ടപാതു സകമ്മളനങ്ങടള ുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനടത്തകയാ പ്പൈിശ്യയിടലകയാ അധി
നിർകേശ്ങ്ങൾ എല്ലായ്കപാഴും
്
പാലിക്കു .

ാരി

ളുടെ

നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ടമഡിക്കൽ ൂെിക്കാഴ്്ൈ ൾ തുെകരണ്ടത് പ്പധാനമാണ് – പ്പകതയ ിച്ചും നിങ്ങൾക്ക്
വൈ യസഹായം ആൈശ്യമുള്ള ൈിട്ടുമാറാത്തകതാ നിലൈിലുള്ളകതാ ആയ കരാഗ അൈസ്ഥ ൾ
ഉടണ്ടങ്കിൽ.

ൂെുതൽ ൈിൈരങ്ങളും ബന്ധടപൊനുള്ള ൈിൈരങ്ങളും
ഓസ്കപ്െലിയൻ
്
ഗൈൺടമെ ഡിപാർട്ട്
്
്ടമെ ഓ
്

് ടഹൽത്ത് ടൈബ്വസറ്റ്
്

ഇംഗ്ലീഷ് COVID-19 ൈിൈരങ്ങൾ
ൈിൈർത്തനം ടൈയ്്ത COVID-19 ൈിൈരങ്ങൾ
ഓസ്കപ്െലിയൻ
്
ഗൈൺടമെ ടൈബ്
്
വസറ്റ്
്
ടഹൽത്ത്ഡയറ

്്െ് സിംപ്റ്റം ടൈക്കർ

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റൈും അെുത്തുള്ള COVID-19 ടെസ്റ്ിംഗ് ക്ലിനിക്ക്
മാനസി

ടണ്ടത്തു

(ടഹൽത്ത്ഡയറ

ാകരാഗയത്തിനും കക്ഷമത്തിനും കൈണ്ടി ആകരാഗയ ടൈബ്വസറ്റികലക്ക്
്
കപാ

ക ശ്ീയ ട ാകറാണ വൈറസ് ടഹൽപ്വലൻ: 1800 020 080. ഈ ഇൻ
ആഴ്്ൈയിൽ ഏഴ് ിൈസൈും പ്പൈർത്തിക്കുന്നു.

്റ്റ്)

ു

ർകമഷൻ വലൻ 24 മണിക്കൂറും

പ്ൊൻസ്്കലഷൻ ആൻഡ് ഇെർടപ്പറ്റിംഗ് സർൈീസ്: 131 450. നിങ്ങൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന ൈയക്തിയാടണങ്കിൽ ൈിൈർത്തനത്തിനും വിഭാഷി കസൈനത്തിനും.
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