‘க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட்-19)’-ஐப்
பற்றிய தைறொன த ைல் ள் மற்றும்
உண்வம ள்
கட்டுக்கதை: ந ோயெைிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் மநேரிெோ
ைடுப்பு மருந்துகதைக் யகோண்டு ‘நகோநரோனோ தைரஸ்’
யைோற்றிற்குச் சிகிச்தசெைிக்கேோம்
உண்தம:

‘நகோநரோனோ தைரஸ்’ யைோற்றிற்கு இதுைதர ைடுப்பூசி
அல்ேது சிகிச்தச எதுவும் இல்தே.
இந்ை தைரஸ்-இற்கோன ைடுப்பூசி ஒன்தறக் கண்டுபிடிக்க உேயகங்கிலும்
உள்ை ஆரோய்ச்சிெோைர்கள் முென்றுைருகின்றனர். சிேபே ிரூபணமோகோை
ைடுப்பூசி மருந்துகள் ைற்நபோது மருத்துை ரீைிெோக
நசோைிக்கப்பட்டுைருகின்றன. இருந்ைோலும், இந்ைத் ைடுப்பூசிதெக்
கண்டுபிடிக்க இன்னும் எவ்ைைவு ோைோகும் என்பது மக்குத் யைரிெோது.
‘நகோநரோனோ தைரஸ்’ யைோற்றிற்குச் சிகிச்தசெைிப்பைில் உைைக்கூடிெ
ைற்நபோது கிதைக்கும் புைிெ மருந்துகைின் பென்போட்தையும்
ஆரோய்ச்சிெோைர்கள் ஆய்ந்துைருகின்றனர். உைோரணத்ைிற்கு, ‘நகோைிட்-19’
யைோற்றினோல் ைீைிரமோன போைிப்பிற்கு ஆைோகியுள்ைைர்களுக்குச்
சிகிச்தசெைிப்பைற்கோக ‘யரம்யைசிைிர்’ (remdesivir) எனப்படும் தைரஸ்
எைிர்ப்பு மருந்து ஆஸ்ைிநரேிெோைில் ைற்கோேிக ஆநமோைிப்தபப்
யபற்றுள்ைது. மூட்டுைேி, மநேரிெோ மற்றும் எச்.ஐ.ைி (HIV) ஆகிெைற்றின்
சிகிச்தசகளுக்கோன மருந்துகள் ைற்நபோது ஆய்வுயசய்ெப்பட்டுைரும் மற்ற
மருந்துகைில் உள்ைைங்கும். இந்ை மருந்துகள் ‘யகோநரோனோ தைரஸ்’
யைோற்தறக் குணப்படுத்ைோது, ஆனோலும், இந்ை தைரஸ் யைோற்று ஏற்படும்
பர்கைின் எண்ணிக்தகதெயும், இந்ை ந ோெின் ைீைிரத்தையும் இதை
மட்டுப்படுத்ைேோம்.
ஆகநை, ல்ே தகச் சுகோைோர மற்றும் சுைோசச் சுகோைோரப் பழக்கங்கதையும்
உைல்ரீைி ைிேகதேயும் பின்பற்றுைல், உங்களுக்கு சுகைனம்
ீ
என்றோல்
ைட்டிநேநெ
ீ
இருத்ைல் மற்றும் ந ோெறிவுச் நசோைதனதெ நமற்யகோள்ைல்,
கணிசமோன சமூகத் யைோற்றுப் பரைல் இருக்கும் இைங்கைில் ீங்கள்
இருந்ைோல் - குறிப்போக உைல்ரீைி ைிேகதேப் பின்பற்றுைது சிரமமோக
இருக்கும்நபோது முகக் கைசம் ஒன்தற அணிைல் ஆகிெ கோரிெங்கதைச்
யசய்ைைன் மூேம் உங்கதைப் போதுகோத்துக்யகோள்ைது முக்கிெமோகும்.
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கட்டுக்கதை: குழந்தைகள் ‘நகோைிட்-19’ யைோற்றிதன
‘அைிைிதரைில் பரப்புைோர்கள்’

உண்தம:

சைிச்ச்சுரம் நபோன்ற ந ோய்கதை ஏற்படுத்தும் கிருமிகதைக்

குழந்தைகள் அைிநைகமோகப் பரப்புைோர்கள் என்று அறிெப்பட்ைோலும்,
போைசோதேகைில் ஒரு குழந்தைெிைம் இருந்து இன்யனோரு குழந்தைக்குக்
‘நகோைிட்-19’ யபோதுைோகப் பரவுைது இல்தே என்று ைற்நபோதைெ ‘நகோைிட்19’ சோன்றுகள் குறிகோட்டுகின்றன. நமலும், இைம் குழந்தைகைிதைநெ
இந்ைத் யைோற்று யபருமைைில் பரைிெிருக்கிறது என்பதைக் கோண்பிக்கும்
ைகைல்கள் உேகில் எங்குநம இல்தே. இைற்கோன சோத்ைிெம் இருந்ைோலும்,
‘நகோைிட்-19’ ந ோதெ ஏற்படுத்தும் தைரஸ்-ஐக் குழந்தைகள்
அைிநைகமோகப் பரப்புபைர்கள் அல்ே என்று ைற்நபோதைெ ஆைோரங்கள்
குறிகோட்டுகின்றன.

கட்டுக்கதை:

நபோதுமோன அைைிற்கோன மருத்துை உபகரணங்கள்
மற்றும் யபோருட்கள் (யசெற்தக சுைோச சோைனங்கள், முகக் கைசங்கள்
மற்றும் ந ோெறிவுச் நசோைதனக் கருைிகள்) ஆகிெைற்தற
ஆஸ்ைிநரேிெோைினோல் யபற இெேோது

உண்தம:

ந ோய்ப் பரைேின் உெர்ச்சிதெக் கோண்பிக்கும் ைதரபைக்
நகோட்டிதனத் ைட்தைெோக்குைைில் ஆஸ்ைிநரேிெோ யபரும் யைற்றிதெக்
கண்டுள்ைது. மது மருத்துைமதனகைின் மீ ைோன அழுத்ைம் அைிகரிப்பதை
ோம் ைைிர்த்துள்நைோம் என்பதை இது குறிக்கும்.
சரீரப் போதுகோப்பு உபகரணங்கள் ஆஸ்ைிநரேிெோைில் ைோரோைமோகக்
கிதைக்கின்றன, மற்றும் இன்னும் அைிெைைிேோன உபகரணங்கள்
யைோைர்ந்து ைெோரிக்கப்பட்டும், ைினிநெோகிக்கப்பட்டும் ைருகின்றன.
உைோரணத்ைிற்கு, ‘நைசிெ மருத்துைக் கிைங்’(National Medical Stockpile)கில்
அைிெைவு இருப்புகள் உள்ைன, மற்றும் 2021-ஆம் ஆண்டில்
அவ்ைப்நபோைோன இதையைைிகைில் ைினிநெோகிக்கப்படுைைற்கோக 500
மில்ேிென் முகக் கைசங்கள் ைெோரிப்பைற்கோன உத்ைரவு இைனோல்
இைப்பட்டுள்ைது.
மது யபோது சுகோைோரத் துதறெின் ‘நகோைிட்-19’ யபருந்யைோற்று எைிர்ைைடிக்தகக்கு ஆைரவுைைிெைிப்பைற்கோக அத்ைிெோைசிெ ந ோெறிவுச்
நசோைதனகள் ைத்ைப்படுைதை உறுைிப்படுத்துைைற்கோக, ‘ ஆஸ்ைிநரேிெ
யைோற்றுந ோய்த் யைோைர்புைதே’ (Communicable Diseases Network Australia)
மற்றும் ‘யபோது சுகோைோர ஆய்வுக்கூைத் யைோைர்புைதே’ (Public Health
Laboratory Network) ஆகிெைற்தற உள்ைைக்கிெ ஆஸ்ைிநரேிெ
அரசோங்கத்ைின் அறிவுதரக் குழுக்கள் ‘நகோைிட்-19’ ந ோெறிவுச்
நசோைதனகதைப் பற்றிெ நைதைப்போடுகதை மீ ள்மைிப்பீடு யசய்ைைற்கோக
அடிக்கடி சந்ைிப்புகதை நமற்யகோண்டுைருகின்றன.
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கட்டுக்கதை: ‘நகோைிட்-19’-இன் கோரணமோக ஏற்படும்
அைிகரிக்கும் நைதைகதை ஆஸ்ைிநரேிெ
மருத்துைமதனகைோல் சமோைிக்க இெேோது
உண்தம:

ந ோய்ப் பரைேின் உெர்ச்சிதெக் கோண்பிக்கும் ைதரபைக்
நகோட்டிதனத் ைட்தைெோக்குைைில் ஆஸ்ைிநரேிெோ யபரும் யைற்றிதெக்
கண்டுள்ைது. மது மருத்துைமதனகைின் மீ ைோன அழுத்ைம் அைிகரிப்பதை
ோம் ைைிர்த்துள்நைோம் என்பதை இது கோண்பித்ைிருக்கிறது.
நைதைப்பட்ைோல், ‘நகோைிட்-19’ யபருந்யைோற்றுக் கோேத்ைில் ஏற்படும்
கூடுைல் நைதைகதைப் பூர்த்ைியசய்ைைற்கு ஆெத்ைமோக உள்ை உேகத்
ைரம் ைோய்ந்ை சுகோைோர முதறதமதெ ஆஸ்ைிநரேிெோ யகோண்டுள்ைது.
ஆஸ்ைிநரேிெ அரசு, மோ ிே மற்றும் எல்தேப்பகுைி அரசுகள் மற்றும்
ைனிெோர் சுகோைோரத் துதற ஆகிெைற்றின் இதைநெெோன ஒத்துதழப்பின்
மூேமோக கூடுைல் மருத்துைமதனப் படுக்தககள், மருத்துை
உபகரணங்கள், மருத்துைப் யபோருட்கள் மற்றும் மருத்துைப்
பணிெோைர்கதைப் யபறும் ைிறனும் இைில் உள்ைைங்கும்.

கட்டுக்கதை: இரண்டு ைோர கோே முழுஅதைப்பு ஒன்று
‘நகோைிட்-19’-இன் பரைதே ிறுத்ைிைிடும்
உண்தம:

இரண்டு அல்ேது மூன்று ைோரங்களுக்குக் கட்டுப்போடுகதை
தைமுதறப்படுத்ைிெ பிறகு அைற்தற எடுத்துைிட்டு ைழக்கமோன
ைோழ்க்தகக்கு மீ ண்டும் ைிரும்புைது ‘நகோைிட்-19’-இன் பரைதே ிறுத்ைோது.
‘நகோைிட்-19’ உள்ை யபரும்போேோனைர்களுக்கு மிைமோன ந ோெறிகுறிகநை
இருக்கும், அல்ேது அறிகுறிகள் ஏதும் இல்ேோமலும் இருக்கும். இரண்டு
ைோர கோேத்ைிற்கு மட்டுமோன முழுஅதைப்பினோல் ஏற்படும் ஆபத்து
என்னயைனில், முழுஅதைப்பிற்குப் பிறகு ைழதமெோன ைோழ்க்தகக்கு
மீ ண்டும் ைிரும்பும்நபோது ந ோெறிகுறிகள் இல்ேோை ‘நகோைிட்-19’ யைோற்று
உள்ைைர்கள் ைம்தமெறிெோமல் இந்ை தைரஸ்-ஐ மற்றைர்களுக்குப்
பரப்பக்கூடும்.
ல்ே தகச் சுகோைோர மற்றும் சுைோசச் சுகோைோரப் பழக்கங்கதையும்,
உைல்ரீைி ைிேகதேயும் பின்பற்றுைல், உங்களுக்கு சுகைனம்
ீ
என்றோல்
ைட்டிநேநெ
ீ
இருத்ைல் மற்றும் ந ோெறிவுச் நசோைதனதெ நமற்யகோள்ைல்,
சமூகத் யைோற்றுப் பரைல் இருக்கும் இைங்கைில் ீங்கள் இருக்கும்நபோதும்,,
உைல்ரீைி ைிேகதேப் பின்பற்றுைது சிரமமோக இருக்கும்நபோதும் முகக்
கைசம் ஒன்தற அணிைல் ஆகிெ கோரிெங்கதைச் யசய்ைது ‘நகோைிட்-19’
பரைல் நைகத்தைக் குதறப்பைற்கோன மிகச் சிறந்ை ைழிெோகும்.
ஆஸ்ைிநரேிெோைில் ஒவ்யைோரு ோளும் ஏற்படும் புைிெ
ந ோய்த்யைோற்றுகதையும், யைோற்றுப் பரைல் எந்ை இைங்கைில் ஏற்படுகிறது
என்பதையும் மது ைல்லுனர்கள் யைோைர்ந்து கண்கோணித்து ைருைோர்கள்.
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பிறகு, கிதைக்கும் ஆைோரங்கைின் அடிப்பதைெில்
தைமுதறப்படுத்ைப்பைநைண்டிெ புைிெ ைிைிமுதறகள் அல்ேது
கட்டுப்போடுகதைப் பற்றிெ சிபோரிசுகதை அைர்கள் யசய்ைோர்கள்.
www.australia.gov.au எனும் ைதேத்ைேத்ைிற்குச் யசல்ைைன் மூேம் ைற்நபோது
தைமுதறெிலுள்ை கட்டுப்போடுகள் என்ன என்பதை ஒவ்யைோருைரும்
அவ்ைப்நபோது யைரிந்துயகோள்ைநைண்டும்.

கட்டுக்கதை: ஒவ்யைோருைருக்கும் ந ோெறிவுச்
நசோைதனதெ அைிப்பது ‘யகோநரோனோதைரஸ்’-இன்
பரைதே ிறுத்தும்
உண்தம:

ந ோெறிவுச் நசோைதனதெ அைிப்பது ‘யகோநரோனோதைரஸ்’இன் பரைதே ிறுத்ைோது.
ைக்க ந ரத்ைிலும், ைிட்ைமிைப்பட்ைதை ைிை அைிெைைில்
அைிக்கப்பைக்கூடிெதும் மற்றும் துல்ேிெமோனதுமோன ந ோெறிவுச்
நசோைதனகள் ‘நகோைிட்-19’—ஐத் ைடுத்து அதைக் கட்டுப்படுத்தும்
யசெல்போட்டுமுதறகைின் அடிப்பதைத் தூண்கைோகும். ந ோெின்
யைோற்றுத்ைன்தமதெ ைதரெறுப்பைிலும், யைோற்று உள்ைைர்கள் மற்றும்
யைோற்று உள்ைைர்கநைோடு ய ருங்கிெ யைோைர்பில் இருந்ைைர்கதைப்
பரோமரிப்பது பற்றிெ அறிைிதன ைைர்த்துக்யகோள்ைைிலும், இறுைிெோக
தைரஸ் பரைதேக் குதறப்பைிலும் ந ோெறிவுச் நசோைதனகள்
முக்கிெமோனயைோரு பங்கிதன ைகிக்கின்றன.
இருந்ைோலும், உங்களுக்குக் ‘நகோைிட்-19’ யைோற்று இல்தே என்று
நசோைதன முடிவுகள் கூறினோலும் உங்களுக்கு ஆபத்து இல்தே என்நறோ,
உங்கைோல் மற்றைர்களுக்கு ஆபத்து இல்தே என்நறோ அர்த்ைமில்தே.
‘சோர்ஸ்-நகோவ்-2’ (இதுநை நகோைிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தும் தைரஸ் ஆகும்)
யைோற்று உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கேோம், ஆனோலும், ந ோெறிகுறிகள்
உங்களுக்குத் துைங்குைைற்கு முன்போக ‘நகோைிட்-19’ உங்களுக்கு இல்தே
என்று நசோைதன முடிவுகள் யசோல்ேேோம். ஆகநைைோன், ல்ே சுகோைோரப்
பழக்கங்கள் மற்றும் உைல்ரீைி ைிேகதேப் பின்பற்றுைதும், சுகைனமோக
ீ
இருக்கும்நபோது ைட்டிநேநெ
ீ
இருப்பதும் மிக முக்கிெமோனைோகிறது. இந்ை
ைைடிக்தககளும், இேக்கு தைத்து ைத்ைப்படும் நசோைனகளும் ‘நகோைிட்19’ மற்றும் இைர யைோற்று ந ோய்கைின் பரைதேத் ைடுப்பைில் உைவுகிறது,
மற்றும் ஆஸ்ைிநரேிெ சுகோைோர முதறதமெின் மீ து ஏற்படும்
அழுத்ைத்ைிதனக் குதறக்கிறது.
அைிகரிக்கும் ந ோய்த்யைோற்றுகதையும், ஒரு பிரோந்ைிெத்ைில் ஏற்படும்
ைிடீர்ப்பரைல்கதையும் யபோது சுகோைோர முதறதமெின் மூேம்
யைற்றிகரமோக ிர்ைகிக்கநைண்டுயமனில், யைோற்றுக் கட்டுப்போட்டு
ிர்ைோகம் மற்றும் ஆய்வுக்கூைங்கள் மற்றும் நசோைதன ிதேெங்கைின்
ைோங்கு-ைிறதனப் போதுகோத்ைல் ஆகிெைற்றிற்கிதைநெ சரிெோனயைோரு

Misinformation and truths about coronavirus - 11112020 - Tamil

சம ிதே நபணப்படுைைற்கு நசோைதனகதைக் கைனமோன முதறெில்
இேக்குதைத்து யசய்ெநைண்டிெ நைதை ஏற்படுகிறது.
ந ோெறிகுறிகள் ஏதும் இல்ேோை (asymptomatic) ஆஸ்ைிநரேிெர்கதைப் பரந்ை
அைைில் நசோைிக்கநைண்டிெ நைதைெில்தே என்று ைலுைோகப்
பரிந்துதரக்கப்படுகிறது. ந ோய்த்யைோற்றுப் பரைதே அதைெோைம்
கோண்பைற்கு இது யைோற்றுந ோெிெல் ரீைிெோக ைலுைோன ஒரு யுக்ைி அல்ே,
மற்றும் இது யசேவு ரீைிெோகவும் யசெலூக்கமோன அணுகுமுதற அல்ே.
ந ோய்க் கட்டுப்போடு மற்றும் கண்கோணிப்புக் கோரணங்களுக்கோக
ந ோெறிகுறிகள் இல்ேோைைர்களுக்கு அைிக்கப்படும் நசோைதனகளுக்குக்
குறிப்பிட்ை சிே சூழ் ிதேகைில் ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடும் என்பதை
ஆஸ்ைிநரேிெ அரசோங்கம் அங்கீ கரிக்கிறது. ைிடீர்ப்பரைல்கள் ஏற்படும்
சூழல்கள், அைியுெர் பரைல் ஆபத்து உள்ை இைங்கைில் ைோழும் மக்கள்
மற்றும் குதறைோன பரைல் ஆபத்து உள்ை பகுைிகள், யைோற்று ஏற்பட்ைோல்
ைீைிர ந ோய்க்கு ஆைோகக்கூடிெ ஆபத்து கணிசமோன அைைில் உள்ை
மக்கள் ைோழும் இைங்கள் ஆகிென இந்ை சூழல்கைில் உள்ைைங்கும்.
ந ோெறிகுறிகள் இல்ேோைைர்களுக்கு அைிக்கப்படும் நசோைதனகதை
உள்ைைக்கிெ நசோைதன யுக்ைிகதைத் ைகுந்ை யபோது சுகோைோர அைிகோரிகள்
மற்றும் ஆய்வுக்கூை நமேோைர்களுைன் கேந்துதரெோடி
உருைோக்கநைண்டும் என்று ஆஸ்ைிநரேிெ அரசோங்கம் யைோைர்ந்து
பரிந்துதர யசய்துைருகிறது. மிகத் ைகுந்ை மற்றும் மிகவும் யசெலூக்கமோன
அணுகுமுதறகள் பென்படுத்ைப்படுைதை உறுைி யசய்ைநை இைன்
ந ோக்கமோகும். ந ோெறிகுறிகள் இல்ேோைைர்களுக்கு மிகப் பரைேோக
அைிக்கப்படும் நசோைதனகதைப் பற்றிெ ஆஸ்ைிநரேிெ அரசினது
ிதேப்போட்டிதனப் பற்றிெ ைகைல்களுக்கு ‘சுகோைோரத்
ைிதணக்கை’(Department of Health website)த்ைின் ைதேத்ைேத்ைிதனப்
போருங்கள்.

கட்டுக்கதை: ந ோெறிவுச் நசோைதனக் கருைிகள்
துல்ேிெமோனதை அல்ே
உண்தம:

ஆஸ்ைிநரேிெோைில், ‘நகோைிட்-19’ நசோைதனகள் மிகத்
துல்ேிெமோனதை. ஆஸ்ைிநரேிெோைில் பென்படுத்ைப்படும் அதனத்து
நசோைதன முதறகைின் ம்பகத்ைன்தம ைிேோைரிெோன முதறெில்
உறுைிப்படுத்ைப்பட்டுள்ைது. ‘சிகிச்தச உற்பத்ைிப்யபோருள் ிர்ைோகம்’
(Therapeutic Goods Administration (TGA))‘ எனும் அதமப்பினோலும், ‘சோர்ஸ்நகோவ்-2’ (நகோைிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தும் தைரஸ்)-இற்கோகக் குறிப்போக
உருைோக்கப்பட்டுள்ை ைர-உறுைித் ைிட்ைங்கைில் யகோள்ைப்படும் கட்ைோெப்
பங்நகற்பின் மூேமோகவும் இந்ை நசோைதன முதறகள் உன்னிப்போகத்
யைோைர்ந்து கண்கோணிக்கப்பட்டுைருகின்றன.
ஆஸ்ைிநரேிெோைில், நசோைதனக்கூைங்கதை அடிப்பதைெோகக் யகோண்ை
‘நபோேியமநரஸ் யைோைர் எைிர்ைிதன நசோைதன’ (polymerase chain reaction
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testing (PCR)) என்பது உங்களுதைெ உைேில் ஏற்பட்டுள்ை ைீைிர ‘சோர்ஸ்-

நகோவ்-2’ யைோற்றிதனக் கண்ைறிெப் பென்படுத்ைப்படும் மிகத் துல்ேிெமோன
‘ைங்கத்-ைர-நசோைதன’(gold standard test)ெோகும். இந்ை நசோைதனதெச்
யசய்ைைற்கு சுைோசப் போதைெில் இருந்து மோைிரிகதைச் நசகரிக்க
நைண்டிெிருக்கும். இந்ை ‘பி.சி.ஆர்’ (PCR) நசோைதனகைின் அறிந்துணர்ைிறன் மிக அைிகம், மற்றும் இதை சுைோசப் போதைெிேிருந்து
நசகரிக்கப்பட்ை மோைிரிகைிலுள்ை ‘சோர்ஸ்-நகோவ்-2’ தைரஸ்-இற்கு
உரித்ைோன மிக நுண்ணிெ மரபணுத் துகள்கதைக் கண்டுபிடித்துைிடும்.
நசோைதன முடிவுகைின் ைரம் மற்றும் மபகத்ைன்தமதெ
உறுைிப்படுத்ைவும், நசோைதனத் யைோழில்நுட்பத்தை சட்ைப்படி
ைினிநெோகிக்க ஏது யசய்யும் ைதகெிலும், ஆஸ்ைிநரேிெோைிற்குப் புைிைோன
எவ்யைோரு நசோைதனத் யைோழில் நுட்பமும் ‘டி.ஜி.ஏ’ (TGA)-ெினோல் மிகக்
கைனமோக மைிப்பீடு யசய்ெப்பைநைண்டிெிருக்கிறது. ‘ஆஸ்ைிநரேிெ
சிகிச்தச உற்பத்ைிப்யபோருள் பைிநை’(Australian Register of Therapeutic
Goods)ட்டில் உள்ைைக்கப்பட்டுள்ை ‘நகோைிட்-19’ நசோைதனகதைப் பற்றிெ
ைப்பு- ோள் ைதரக்குமோன ைகைல்கதைக் கோண www.tga.gov.au/covid-19-testkits-included-artg-legal-supply-australia எனும் ‘டி.ஜி.ஏ’ (TGA)-ெினது ைதேத்ைேப்
பக்கத்ைிற்குச் யசல்லுங்கள்.

கட்டுக்கதை: ‘நகோநரோனோ தைரஸ்’ ஒரு ைைந்ைி
உண்தம:

யபரும் தைரஸ் குடும்பம் ஒன்றின் ஒரு பகுைிெோன
‘யகோநரோனோ தைரஸ்’ (சோர்ஸ்-நகோவ்-2) -இனோல் மனிைர்கள் மற்றும்
ைிேங்குகைிதைநெ சுைோசத் யைோற்றுகதை ஏற்படுத்ைக்கூடிெ நகோைிட்-19’
யைோற்று ஏற்படுத்ைப்படுகிறது. சோைோரண சைிெில் இருந்து அைி ைீைிர
ந ோய்கள் ைதர இந்ைத் யைோற்றுகைின் ைச்சு
ீ
இருக்கும். ைிரைத் துகள்கள்
மற்றும் கிருமித்யைோற்று படிந்துள்ை பரப்புகள் ஆகிெைற்றின் மூேமோக
‘நகோைிட்-19’ சனங்கைிதைநெ பரவுகிறது.
ஆஸ்ைிநரேிெோைில், ‘பீட்ைர் நைோயெர்ட்டி ந ோய்த்யைோற்று மற்றும்
ந ோயெைிர்ப்புத்ைிறன் ிறுைன’(Peter Doherty Institute for Infection and
Immunity)த்ைில் அதமந்துள்ை ‘ைிக்நைோரிெ யைோற்று ந ோய் ஆய்வுக்கூைம்’
(Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL)) சீனோ-ைிற்கு அடுத்து
‘சோர்ஸ்-நகோவ்-2’ தைரஸ்-ஐத் ைனிப்படுத்ைிக் கண்ைறிந்ை முைல்
ஆய்வுக்கூைமோகும். ‘நகோைிட்-19’ ந ோெறிவுச் நசோைதனகதை
உருைோக்கவும் அைற்தறச் யசல்ேத்ைக்கயைன உறுைிப்படுத்ைவும் ஏது
யசய்ைைற்கோக, இந்ைத் ைனிப்படுத்ைப்பட்ை தைரஸ்-ஐ மற்ற ஆஸ்ைிநரேிெ
ஆய்வுக்கூைங்களுைனும், ‘உேக சுகோைோர அதமப்’புைனும், இைர
ோடுகளுைனும் ‘ைி.ஐ.டி.ஆர்.எல்’ (VIDRL) பகிர்ந்துயகோண்ைது.
‘சோர்ஸ்-நகோவ்-2’ தைரஸ்-ஐக் கண்டுபிடித்து உறுைிப்படுத்துைைற்கோன
ைிறதனயும் ைக்க அங்கீ கோரத்ைிதனயும் யபற்றுள்ை அரச மற்றும் ைனிெோர்
ந ோெிெல் ஆய்வுக்கூைங்கைின் ைல்லுனத் யைோைர்புைதேெின்
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ஆைரவுைைிதெப் யபறும் போக்கிெத்ைிதன ஆஸ்ைிநரேிெோ யபற்றுள்ைது.
இந்ை ந ோய்த்யைோற்றின் அைிகரிப்தபக் கோண்பிக்கும்
ைதைவுக்நகோட்டிதனத் ைட்தைெோக்குைைிலும், மற்ற ோடுகைில்
கோணப்பட்ை நபரழிவுத் யைோற்று ைைங்கதைத்
ீ
ைைிர்ப்பைிலும்
ஆஸ்ைிநரேிெோ கண்டுள்ை யைற்றிக்கு இந்ை ஆய்வுக்கூைங்கைின் அைியுெர்
நசோைதனத் ைிறன் தமெமோக இருந்துள்ைது. ‘நகோைிட்-19’ யைோற்று உள்ை
பர்கைின் எண்ணிக்தக மற்றும் இந்ைத் யைோற்றினோல் இறந்ைைர்கைின்
எண்ணிக்தக ஆகிெைற்தறப் பற்றிெ ைிபரங்கள் ஆஸ்ைிநரேிெோைிலும்,
உேகைோைிெ ைிைத்ைிலும் ைிரட்ைப்பட்டுைருகின்றன. இந்ைத் ைரவுகள்
‘ஆஸ்ைிநரேிெ சுகோைோரத் ைிதணக்கை’(Australian Department of Health)த்ைினோல்
ைினந்நைோறும் யைைிெிைப்படுகின்றன.

கட்டுக்கதை: முகக் கைசங்கள் யசெலூக்கம் அற்றதை
மற்றும்/அல்ேது போதுகோப்பு அற்றதை
உண்தம:

ல்ே சுகோைோரப் பழக்கங்கள், உைல்ரீைி ைிேகல் மற்றும்
சுகைனமோக
ீ
இருக்கும்நபோது ைட்டிநேநெ
ீ
இருத்ைல் மற்றும் ந ோெறிவுச்
நசோைதனதெ நமற்யகோள்ைல் ஆகிெ மற்ற முன்யனச்சரிக்தககநைோடு
போைிக்கும்நபோது முகக் கைசங்கள் ‘நகோைிட்-19’-இன் பரைதேக்
குதறப்பைில் உைவும்.
யபரும்போன்தமெோன சுைோசம் சம்பந்ைப்பட்ை தைரஸுகதைப் நபோே,
‘சோர்ஸ்-நகோவ்-2’ (‘நகோைிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தும் தைரஸ்) எனும் இந்ை
தைரஸும் யைோற்று ஏற்பட்டுள்ை ஒரு பர் நபசும்நபோது, இருமும்நபோது
அல்ேது தும்மும்நபோது யைைிப்படும் தைரஸுகதைக் யகோண்டுள்ை
ைிரைத் துகள்கைின் மூேமோகப் பிரைோனமோகப் பரவுகிறது. தைரஸுகள்
படிந்துள்ை பரப்புகைின் மூேமோகவும் பரைல்கள் ஏற்பைேோம். யைோற்று
உள்ை சுைோச ைிரைத் துகள்கைின் பரைதேக் குதறப்பைன் மூேம்
மற்றைர்கதைப் போதுகோப்பைற்கோக, ‘நகோைிட்-19’-ஐ உள்ைைக்கிெ சுைோச
தைரஸ் யைோற்று உள்ை பர் ஒருைரோல் முகக் கைசம் ஒன்று
பென்படுத்ைப்பைேோம். ‘நகோைிட்-19’-ஐ உள்ைைக்கிெ சுைோச தைரஸ்
யைோற்று உள்ை பர் ஒருைரிைமிருந்து உைல்ரீைிெோக ைிேகிெிருக்க
இெேோை சுகோைோர மற்றும் பரோமரிப்பு நசைகர்கைோல் அைர்கதைப்
போதுகோத்துக்யகோள்ைைற்கோக முகக் கைசங்கள் பென்படுத்ைப்படுகின்றன.
முகக் கைசம் ஒன்தற அணிைது ‘நகோைிட்-19’-இன் பரைதேக்
குதறப்பைற்கோன ைைடிக்தககைில் ஒன்று மட்டுநமெோகும், மற்றும் இது
இைர முன்யனச்சரிக்தக ைைடிக்தககளுக்கு ஒரு மோற்றோக அதமெோது.
ல்ே தக சுகோைோர மற்றும் சுைோச சுகோைோரப் பழக்கங்கள் மற்றும்
உைல்ரீைி ைிேகதேப் பின்பற்றுைது, சுகைனமோக
ீ
இருக்கும்நபோது
ைட்டிநேநெ
ீ
இருந்துயகோண்டு ந ோெறிவுச் நசோைதனதெ நமற்யகோள்ைது
ஆகிெ கோரிெங்கதை ோம் யைோைர்ந்து யசய்துயகோண்டிருக்கநைண்டிெது
முக்கிெம்.
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முகக் கைசம் ஒன்தற அணிைது போதுகோப்பற்றது, அல்ேது பிரோண ைோயுக்
குதறவு நபோன்ற பிரச்சிதனகளுக்கு இது இட்டுச்யசல்ேக்கூடும்
என்பைற்கோன ஆைோரம் ஏதுமில்தே. இப்படிப்பட்ை பிரச்சிதனகள்
இல்ேோமல் பே ஆண்டுகைோக சுகோைோரப் பரோமரிப்பு நசதை ைழங்குனர்கள்
ீண்ை ந ரங்களுக்கு முகக் கைசங்கதை அணிந்துைந்ைிருக்கின்றனர்.

‘நகோைிட்-19’ ந ோய்த்யைோற்றிற்கு எைிரோக ஆஸ்ைிநரேிெ அரசோங்கம்
நமற்யகோண்டுைரும் ைைடிக்தககைில் ஏற்பட்டுள்ை முக்கிெமோன புைிெ
ைிைெங்கதைப் பற்றித் யைரிந்துயகோள்ை இந்ை ைதேத்ைேத்ைிதனத்
ைைறோமல் போர்த்துக்யகோண்டிருங்கள்.
‘நகோைிட்-19’-ஐப் பற்றி உங்களுதைெ யமோழிெிலுள்ை பேைதகப்பட்ை
ைகைல்கதையும் SBS யகோண்டுள்ைது. அரசோங்கம் அைிக்கும் ைகைல்கதை
யமோழியபெர்ப்பைற்கோக ‘ைதேயுேோ ீட்டிப்பு’(browser extension)க்கதையும்,
‘யசல்நபசிச் யசெேி’(mobile phone apps)கதையும் ீங்கள் பென்படுத்ைேோம்.
உங்களுதைெ நைதைக்நகற்ற ஒன்தறக் கண்ைறிைைற்கோன நைைதே
நமற்யகோள்ளுங்கள்.
ஆங்கிேத்ைிலுள்ை கூடுைல் ைகைல்கதைப் யபற, www.australia.gov.au எனும்
ைதேத்ைேத்ைிற்குச் யசல்லுங்கள்.
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