
നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുമിച്ചാണ്

ക�ചാറ�ചാണ വൈ�സികന 
പറ്ി സമൂഹത്ിന് �ൂടുതൽ 

അ�ിയചാനുള്ള ആറരചാഗ്യ ൈഴി�ചാട്ി



എന്താണ് ഈ ക�താക�താണ 
വൈ�സ് ?

2019 ക�താൈൽ ക�താക�താണ വൈ�സ് 
(2019- nCov) മുൻപ് ഇത് ൈരെ 
�ണ്ടു പിടിക്കരപെട്ിട്ില്താത്ത ഒെടു 
ശ്താസക�താശരത്ത ബതാധിക്കടുന്ന ഒെടു 
പുതിയ വൈ�സ് ആണ.് ര�താക�താണ 
വൈ�സടു�ൾ എന്ന ൈിശതാലമതായ 
ഒെfപിടിക്കരപെട്ിട്ില്താത്ത ഒെടു 
ശ്താസക�താശരത്ത ബതാധിക്കടുന്ന ഒെടു 
പുതിയ വൈ�സ് ആണ.് ര�താക�താണ 
വൈ�സടു�ൾ എന്ന ൈിശതാലമതായ 
ഒെടു �ൂട്ടം വൈ�സടു�ളുരട 
ഗണത്തിൽ രപടടുന്നതതാണിത്.

പിടിക്കരപെട്ിട്ില്താത്ത ഒെടു 
ശ്താസക�താശരത്ത ബതാധിക്കടുന്ന ഒെടു 
പുതിയ വൈ�സ് ആണ.് ര�താക�താണ 
വൈ�സടു�ൾ എന്ന ൈിശതാലമതായ 
ഒെടു �ൂട്ടം വൈ�സടു�ളുരട 
ഗണത്തിൽ രപടടു�



എങ്ങര�യതാണ് ര�താക�താണ 
വൈ�സ് പ�െടുന്നത?്

ശ്താസക�ന്ദ്ിയ തടുള്ി�ൾ

ക�ചാറ�ചാണ വൈ�സ് 
മൂലം റരചാഗിയചായ 
ഒരചാളുകട തുമ്മൽ 
അകലെങ്ിൽ 
ചുമയിൽ �ൂടി 
അന്തരീക്ഷത്ിൽ 
പടരുന്ന ശ്വസറനന്ദ്ിയ 
തുള്ളി�ളിൽ �ൂടി 
(ജല �ണങ്ങൾ) ആണ് 
ഈ റരചാഗം  
പടരുന്നത്



എങ്ങര�യതാണ് ര�താക�താണ 
വൈ�സ് പ�െടുന്നത?് 

ശതാെീെി� സമ്പർക്കടം

വൈ�സ് ബചാധിച് 
അകലെങ്ിൽ 
�ചാരിയ�ുമചായി 
ശചാരീരി� 
സമ്പർക്ം



എങ്ങര�യതാണ് ര�താക�താണ 
വൈ�സ് പ�െടുന്നത?്

ൈസ്തുക്കളുടം മറ്് 
ഉപെിതലങ്ങളിൽ �ൂടി

കെതാഗടം ബതാധിച്ച ഒെതാൾ 
സ്പർശിച്ച ൈസ്തുക്കൾ 
അല്ങ്ിൽ ഉപെിതലങ്ങളിൽ 
�ിങ്ങൾ സ്പർശിച്ചിട്് 
അകത വ��ൾ ര�താണ്് 
�ിങ്ങളുരട മുഖത്ത് 
സ്പർശിക്കടു�യതാരണങ്ിൽ 
അങ്ങര� �ീടതാണടു 
�ിങ്ങളുരട ൈതായ,് മൂക്ക്, 
�ണ്ു�ളിൽ �ൂരട 
ശെീെത്തിൽ ന്പകൈശിക്കടുടം



�ിങ്ങൾക്ക് എങ്ങര� ഈ 
കെതാഗടം ബതാധിക്കടുന്നത് �ിന്ന് 
തടയതാൻ �ഴിയടുടം?

എൈിരടയടുടം രതതാടതാരത 
ഇെിക്കടു�. (സ്പർശ�ടം 
ഒഴിൈതാക്കടു�)

കെതാഗബതാധിതെമതായി 
അടടുത്ത് 
ഇടപഴ�താരത െണ്് 
മീറ്ർ അരല്ങ്ിൽ 
ആ�് അടി അ�ലടം 
പതാലിക്കടു�

2 മീറ്ർ 
അരല്ങ്ിൽ 

6 അടി 
അ�ലടം  

പതാലിക്കടു�



�ിങ്ങൾക്ക് എങ്ങര� ഈ 
കെതാഗടം ബതാധിക്കടുന്നതിൽ �ിന്ന് 
തടയതാൻ �ഴിയടുടം?

വ��ൾ �ഴടു�ു�

�ു�ഞ്ഞത് 20 
നിമിഷറത്യ്ക് 
എങ്ിലും റസചാപും 
കൈള്ളൈും 
ഉപറയചാഗിച്് 
നിങ്ങളുകട 
വ��ൾ 
പല ന്പചാൈശ്യം 
�ഴു�ു�



വ��ൾ നനച് റശഷം 
റസചാപ് അകലെങ്ിൽ ഹചാൻഡ് 
സചാനികറ്സർ വ��ളിൽ 
പുരട്ടു�

ൈിരലു�ൾ പരസ്പരം റ�ചാർത്് 
ക�ചാണ്് വ�പത്ി�ൾ നന്നചായി 
ഉരച്ടു �ഴു�ു�

ൈിരലു�ൾ മടക്ി (തള്ള 
ൈിരൽ ഉൾകപകട) എതിർ 
വ�പത്ിയിൽ നന്നചായി 
ഉരയ്കു�. മകറ് വ� ക�ചാണ്് 
അൈർത്ിക്ു�

വ�പത്ി�ൾ പരസ്പരം റചർത്് 
ൈച്് നന്നചായി ഉരസു�.

ൈിരലു�ൾ പരസ്പരം റ�ചാർത്് 
ക�ചാണ്് എതിർ വ�പത്ിയിൽ 
ൈിരലു�ളുകട പിൻഭചാഗം ഉരച്ടു 
�ഴു�ു�

റസചാപ് ആണ് ഉപറയചാഗിച്ത് എങ്ിൽ നന്നചായി കൈള്ളത്ിൽ 
�ഴു�ു�. ഒരു ൈൃത്ിയുള്ള തുണി ക�ചാണ്് ടചാപ് അടയ്കു�. ഹചാൻഡ് 
സചാനികറ്സർ ആയിരുകന്നങ്ിൽ വ��ൾ ഉണങ്ങി �ഴിഞ്ഞചാൽ 
നിങ്ങളുകട വ� സുരക്ഷിതമചാണ.്

വ��ളുകട പിൻഭചാഗം 
വ�പത്ി ൈച്് ഇനി മചാ�ി മചാ�ി 
ഉരസു�.

തള്ളൈിരൽ മ�ുവ� 
ക�ചാണ്മ്ു�ുക� പിടിച്് 
ൈട്ം ��ക്ി �ഴു�ു�. മകറ് 
വ�യ് ക്ും ഇത് ആൈർത്ിക്ു�

എങ്ങര�യതാണ് �ിങ്ങൾ വ��ൾ �ഴടുക�ണ്ത്

1

4

7

2

5

8

3

6



�ിങ്ങൾക്ക് എങ്ങര� ഈ 
കെതാഗടം ബതാധിക്കടുന്നതിൽ �ിന്ന് 
തടയതാൻ �ഴിയടുടം?

�ിങ്ങളുരട മുഖത്ത് വ��ൾ 
ര�താണ്് സ്പർശിക്കതാരത/
രതതാടതാരത ഇെിക്കടു�

�ഴു�ചാത് 
വ��ൾ ക�ചാണ്് 
നിങ്ങളുകട 
�ണ്,്മൂക്്, ൈചായ് 
എന്നിൈ�ളിൽ 
കതചാടചാകത 
ഇരിക്ു�.



�ിങ്ങൾക്ക് എങ്ങര� ഈ 
കെതാഗടം ബതാധിക്കടുന്നതിൽ �ിന്ന് 
തടയതാൻ �ഴിയടുടം?

കെതാഗതാണടുക്കരള �ശിപെിക്കടു�

അണടു�ശീ�െണടം 
�ടത്തടു�

ശടുചീ�െിക്കടു�.

എകപെതാഴടുടം രതതാടടുന്ന 
ൈസ്തുക്കൾ, 
ഉപെിതലങ്ങൾ 
ശടുചിയതാക്കടു�, അണടു 
�ശീ�െണടം �ടത്തടു� 



കെതാഗ ലക്ഷണങ്ങൾ 
ന്ശദ്ിക്കടു�

ക�താൈിഡ്- 19 
കെതാഗബതാധിതർ 
ക�െിയ കതതാതിൽ 
രതതാട്് അതി�ഠി�മതായ 
ശ്താസതടസടം ശ്സ� 
സടംബന്ധമതായ 
കെതാഗങ്ങളുടം �ൂടതാരത 
പ�ി,ചുമ ശ്താസടം 
ൈലിക്കടുന്നതിൽ ബുദ്ിമുട്് 
അ�ടുഭൈിക്കതാ�ടുണ്്. ഈ 
കെതാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
കെതാഗ ബതാധയ�്് കശഷടം2 
രതതാട്് 14 ദിൈസങ്ങൾക്ക് 
ൈരെ എടടുക്കതാടം പു�രമ 
�താണതാൻ.



ഈ തതാരഴ പ�യടുന്ന 
കെതാഗ ലക്ഷണങ്ങളിൽ 
ഒകന്നതാ അധിലധി�കമതാ 
�ിങ്ങൾക്കടുണ്ങ്ിൽ 
ഉടൻ തരന്ന �ിങ്ങൾ ഒെടു 
കഡതാക്ടക� �ിർബന്ധമതായടുടം 
�താകണണ്തടുണ്്.

• ശ്താസടംമുട്ൽ

• തടുടർച്ചയതായടുള് ര�ഞ്് 
കൈദ� അരല്ങ്ിൽ സമ്മർദടം

• എഴടുകന്നൽ�താ�ടുള് 
ബുദ്ിമുട്് അരല്ങ്ിൽ 
ആശയക്കടുഴപെടം

• �ീലച്ച ചുണ്ടു�ൾ അരല്ങ്ിൽ 
മുഖടം

• ശക്തമതായ പ�ി



“ശതാെീെി� അ�ലടം  ര�താണ്് 
എന്താണ് ന്പകയതാജ�ടം?

ഇത് കെതാഗതാണടുൈിൻ്ര� 
പ�ർച്ചയടുരട �ണ്ികയ 
മു�ിക്കടുന്നടു.

�ിങ്ങളുടം �ിങ്ങളുരട 
�ൂടയടുള് ആളുടം തമ്മിൽ 
അ�ലടം �ൂടടുടം കതതാ�ടുടം 
�ീടതാണടുൈി�് പ�െതാൻ 
ദടുഷ്കെടം ആ�ുടം.

പ�ർച്ചയടുരട കൈഗടം 
�ു�യ�്ു�യടുടം ൈ്താപ്ി 
രച�ടുതതാക്കടു�യടുടം 
രചയുടം”



ന്പതികെതാധ ന്പൈർത്ത�ങ്ങൾ

ആകെതാഗ് കമഖലയടുരട പെമതാൈധി കശഷി

ഒെടു ന്പധികെതാധ മതാർഗൈുടം 
ഇരല്ങ്ിൽ

ന്പതികെതാധടം ഫലന്പദമതാകണതാ?

മുൻ�താല പ�ർച്ചൈ്താധി�ളിൽ 
�ിന്നടുള് അ�ടുഭൈുടം 
പഠ�ങ്ങളിൽ �ിന്നടുടം �മ്മുക്ക് 
മ�സിലതായത് ശതാെീെി� 
അ�ലടം പതാലിയ�്ലുടം 
കെതാഗബതാധ ഗണ്മതായ 
കതതാതിൽ തടയതാ�ടുടം മെണ 
�ിെക്ക് �ു�യ�്താ�ടുടം പറ്ടുടം.

�മ്മുരട ലക്ഷ്ടം 
ഈ കെതാഗത്തിൻ്ര� 
�ുത്തര�യടുള് ൈളർച്ച 
�ു�യ�്താ�ടുടം , ഇത്തെടം കെതാഗടം 
പടെതാ�ടുള സദ്ർഭങ്ങൾ, 
സതാദ്്ത�ൾ �ു�യ�്ു� 
എന്നടുള്തടുമതാണ്



ഒറ്രപെടടുത്തൽ, ഏ�താന്ൈതാസടം, 
ശതാെീെി� അ�ലടം പതാലിയ�്ൽ

ഒറ്രപെടടുത്തൽ 
കെതാഗബതാധിതകെ മറ്ടുള്ൈെികലയ�്് 
കെതാഗടം പ�െതാതിെിക്കതാ�തായി മതാറ്ി 
ഒറ്യ�്് തതാമസിപെിക്കടുന്നത്

�ിർബന്ധിത ഏ�താന്ൈതാസടം 
�ിർബന്ധിതമതായി അസടുഖ ബതാധ 
ഏകറ്താ ഇല്കയതാ എന്ന സടംശയ 
�ിൈതാെണത്തി�തായി ആൾക്കതാകെ 
കൈർതിെിച്ച്, അൈെടുരട �ീക്കങ്ങൾ 
ൈളരെ പെിമിതരപെടടുത്തി ഏ�താന്മതായ 
ഒെടു ഭതാഗത്ത് ആക്കടുന്നതി�്

ശതാെീെി� അ�ലടം 
കെതാഗടം പ�െതാതിെിക്കതാ�തായി  
മറ്ടുള്ൈെിൽ �ിന്നടുടം ഭൗതി�മതായ ഒെടു 
അ�ലടം പതാലിച്ച് ഒെടു കൈർതിെിക്കരപെട് 
ഇടത്ത് യതാരതതാെടു സതാമൂഹി� 
ഇടരപടലു�ളുമില്താരത ഇെിക്കടുന്നതി�്



ആകെതാഗ്ൈതാ�തായ ഞതാൻ 
എന്ി�് ഇന്തയടുടം �െടുതൽ 
എടടുക്കണടം?

�ിങ്ങൾക്ക് ന്പകത്�ിച്ച് �ുഴപെടം 
ഒന്നടുടം ഇല്തായിെിക്കതാടം. പരക്ഷ 
�ിങ്ങൾ ൈീട്ിൽ ഒറ്യ�്് ഇെിക്കടുന്നത് 
സമൂഹ �ന്മയ�്തായിട്താണ.് 
അധി�ടം കെതാഗമില്താത്ത ഒെതാൾക്കടുടം 
മറ്ടുള്ൈർക്ക് അത് പ�െതാൻ സതാധ്ത 
ഉണ്്. അത് ചിലകപെതാൾ �ിങ്ങളുരട 
മതാതതാപിതതാക്കൾക്ക്, �ുട്ി�ൾക്ക്, 
അയൽക്കതാർക്ക്, അരല്ങ്ിൽ �ൂരട 
യതാന്ത രചയുന്നൈർകക്കതാ ആ�താടം.

അതടു ര�താണ്താണ് ഈ കെതാഗത്തിൻ്ര� 
�ുത്തക�യടുള് �ുതിപെ് തടയതാ�ടുടം, 
ഈ പ�ർച്ച ൈ്താധിയടുരട ൈ്താപ്ി 
�ു�യ�്താ�ടുടം ഉള് ഉത്തെൈതാദിത്ടം 
�മ്മള് ഓകെതാെടുത്തെിലുമതാണ.്



ഔദതാെ്മല് ഐ�്ദതാർഡ്ടം 
ആണ് കൈണ്ത്

�മ്മൾ എല്താൈെടുടം �ൂരട ഒറ്രക്കട്തായി 
�ിന്ന് കൈണടം ഈ പ�ർച്ചൈ്താധികയ 
തടുെത്തടുൈതാൻ.

�മ്മളിൽ പലെടുടം ഭക്ഷണമില്താരതയടുടം, 
രൈള്മില്താരതയടുടം, അ�ലയടുള് 
സ്കദശകത്തയ�്ു കപതാൈതാൻ 
പറ്താരതയടുടം, തതാമസിക്കതാൻ ഒെടു 
ഇടൈുമില്താരത �ഷ്ടരപടടു�യതാണ.് 
ഏ�താന്ൈതാസത്തിലുടം ഇത് ര�താണ്താണ് 
�ിെന്െമതായ സമ്പർക്കത്തിൽ 
ആയിെിക്കണരമന്ന് പ�യടുന്നത്.

ഈ ൈ്താധി സമയത്ത് സതാമൂഹി� 
�ൂട്ങ്ങൾ ഒെടുമിച്ചതു കചർന്നടു 
അയൽക്കതാരെ സടംെക്ഷിച്ചതു കപതാെടുന്നടു. 

ഈ സമയത്ത് �മ്മുരട ഒരത്തതാെടുമയടുടം 
ആകെതാഗ്ൈുമതാണ് ന്പധതാ�ടം. 
ഇങ്ങ�കത്ത സകദ്ശങ്ങൾക്കതായി 
�താത്തിെിക്കടു�
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