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ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് - റ�ൊൈിഡ്-19 
എന്ൊണ് റ�ൊൈിഡ്-19? 
ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് എന്ന സൂക്ഷ്ൊണു (സൂക്ഷ്ദർശിനി ഇല്ൊകെ �ൊണൊൻ �ഴിയൊത്ത അണു) ്ൂല്ുണ്ൊ�ുന്ന ഒരു റരൊഗ്ൊണ് 
റ�ൊൈിഡ്-19. ഈ റരൊഗം ആളു�ൾക്ിടയിൽ ൈളകര കെകടെന്ന്ഷ  െടരുന്നു. ൈരണ് ചു്, ശ്ൊസം ്ുടെൽ, െനി, ബലഹീനെ, 
ശരീര റൈദന െുടങ്ിയ ജലറദൊഷ െനിക്ുള്ള ലകണങ്ളൊണ് റ�ൊൈിഡ്-19 നും ഉള്ളത്. റ�ൊൈിഡ്-19 ശ്സനൈ്യൈസ്ഥകയ 
ആണ് �ൂടുെലും ബൊധിക്ുന്നത്. ്ിക് അണുബൊധ�ളും അെ�ട�ര്കല്ങ്ിലും, ഇത് ന്യുറ്ൊണിയയ്ക്്ഷ (ശ്ൊസറ�ൊശത്തിനക� 
ഗുരുെര്ൊയ അണുബൊധ) �ൊരണ്ൊ�ൊം. ചിലരിൽ ഈ അൈസ്ഥ ജീൈനു െകന്ന ്ൊര�്ൊറയക്ൊം.

ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് എങ്ങകെ പടരുന്ു?
ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് നിങ്ളുകട ശരീരത്തിറലക്്ഷ ൈൊയ, ്ൂക്്ഷ, �ണ്ു�ൾ എന്നിൈയിലൂകട 
ആണ് പെറൈശിക്ുന്നത്. റരൊഗബൊധിെനൊയ ഒരൊൾ നിങ്ളുകട റ്ൽ റനരിടെ്ഷ 
ശ്സിക്ുറ്ൊറഴൊ, ചു്ക്ുറ്ൊറഴൊ, െുമ്ുറ്ൊറഴൊ, അകല്ങ്ിൽ റരൊഗബൊധിെനൊയ ൈ്യക്ി 
ഏകെങ്ിലും പെെലത്തിറലക്്ഷ ശ്സിക്ു�റയൊ, ചു്ക്ു�റയൊ, െുമ്ു�റയൊ കചയ്ു�യും, 
നിങ്ൾ അകെ പെെലം സ്െർശിച്ച റശഷം നിങ്ളുകട �ണ്ു�ളിറലൊ ്ൂക്ിറലൊ ൈൊയിറലൊ 
സ്െർശിക്ു�യും കചയ്ുറ്ൊഴൊണു്ഷ റരൊഗം െടരുന്നത്. ്ിക് ആളു�ളിലും റരൊഗൊണു 
ബൊധിച്ച്ഷ ഏ�റദശം 5 ദിൈസത്തിനു റശഷം റരൊഗലകണങ്ൾ �ൊണുന്നു. െറക, 
റരൊഗത്തിനക� ലകണങ്ൾ പെെ്യകകപെടുന്നെിന 2 ്ുെൽ 14 ദിൈസം ൈകര ്ു്്ഷ 
ൈകര ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സിനക� സൊന്നിധ്യം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ൊറയക്ൊം. ചില ആളു�ൾ, 
പെറെ്യ�ിച്ച്ഷ �ുടെി�ൾ റരൊഗൊണു ബൊധിച്ചൊലും റരൊഗലകണങ്ൾ �ൊണിക്ികച്ചന്നു 
ൈരില്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളു�ൾ സ്യം ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ഉകണ്ന്ന്ഷ അ�ിയൊകെ 
്റ്ുള്ളൈരിറലക്്ഷ വൈ�സ് െ�ർത്തൊൻ സൊധ്യെയുണ്്ഷ. ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സിന ചില 
പെെലങ്ളിലും ൈസ്െുക്ളിലും �ു�ഞ്ഞത് 3 ദിൈസം ൈകരറയൊ, ഒരുെകക അെിൽ �ൂടുെറലൊ ജീൈിക്ൊൻ �ഴിയും. ഈ 
വൈ�സ് സ്െർശനത്തിലൂകട എളുപെത്തിൽ െടരുന്നു. 

ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ആകരയൊണ് ബൊധിക്ുന്ത്? 
ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ആകരയും ബൊധിക്ൊം. ഒരുൈടെം റരൊഗം റേദ്ൊയ ആൾക്്ഷ ൈീണ്ും റരൊഗം ബൊധിക്ുറ്ൊ എന്നത് ഇത് 
ൈകര ൈ്യക്്ൊയി അ�ിൈൊയിടെില്. 45 ൈയസ്ിനു ്ു�ളിലുള്ളൈർ, പെറെ്യ�ിച്ച്ഷ പെൊയ്ൊയൈർ, ്റ്ു റരൊഗങ്ളുള്ളൈർ, 
പെറെ്യ�ിച്ച്ഷ ശ്ൊസറ�ൊശ സംബന്ധ്ൊയ അസുഖ്ുള്ളൈർ, റരൊഗപെെിറരൊധ റശഷി �ു�ൈുള്ളൈർ എന്നിൈർക്്ഷ ക�ൊറ�ൊണ 
വൈ�സ് ബൊധിക്ൊനും, െന്ൂലം ജീൈനു െകന്ന അെ�ട�ര്ൊയ അൈസ്ഥയിൽ എത്തിറച്ചരൊനും സൊധ്യെയുണ്്ഷ.

അണുബൊധ എങ്ങകെ തടയൊം? 
നിലൈിൽ ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സിന ൈൊകസിറനൊ പെറെ്യ� ്രുറന്നൊ ഇല്. ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സികന ആൻ�ിബറയൊടെിക്ു�റളൊ 
ൈീടെുവൈദ്യങ്റളൊ ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ഇല്ൊെൊക്ൊൻ �ഴിയില്. ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ബൊധിച്ചൈരു്ൊയി സ്ർക്ം 
ഒഴിൈൊക്ുന്നെിലൂകടയും, ൈ്യക്ി ശുചിെ്ം െൊലിക്ുന്നെിലൂകടയും ്ൊപെറ് ഈ റരൊഗകത്ത െടയൊൻ �ഴിയൂ.

•  ഇടയ്ക്ികട റസൊപെും കൈള്ളൈും ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ അകല്ങ്ിൽ ആൽക്റഹൊൾ അടങ്ിയിടെുള്ള അണുനൊശിനി ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ 
വ��ൾ ൈൃത്തിയൊക്ു�. 

 »  20 കസക്ൻഡ് റനരം റസൊപെും കൈള്ളൈും ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ നന്നൊയി �ഴു�ു�, വ�ൈിരലു�ൾക്്ഷ ഇടയിൽ ഉള്ള േൊഗങ്ൾ, 
വ�ത്തണ്, നഖങ്ൾ എന്നിൈ ൈൃത്തിയൊക്ൊൻ പശദ്ിക്ു�.

 »  െു�ത്തു റെൊയി ൈന്ന ഉടൻ, ബൊത്ത്ഷ�ൂം ഉെറയൊഗിച്ചെിന റശഷം, േകണത്തിന ്ു്ൊയി, ചു്, െുമ്ൽ, അകല്ങ്ിൽ 
്ൂക്്ഷ ചീറ്ിയെിനു റശഷം എല്ൊയ്റപെൊഴും വ��ൾ �ഴു�ു�.

 » വ��ൾ �ഴു�ൊകെ ്ുഖത്ത്ഷ കെൊടുന്നത് ഒഴിൈൊക്ു�.

•  ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ഉണ്ൊൈൊൻ സൊദ്്യെയുള്ള പെെലങ്ൾ (റ്ശ, ൈൊെിൽപെിടി, ൈ്യൊെൊരസ്ഥൊെങ്ളികല �ൗണ്�ു�ൾ 
െുടങ്ിയൈ) ആൽക്റഹൊൾ അകല്ങ്ിൽ ബ്ീച്ച്ഷ ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ൈൃത്തിയൊക്ു�:

 »  ആൽക്റഹൊൾ : 70% ൈീര്യ്ുള്ള ഐറസൊകപെൊപെലീൻ ആൽക്റഹൊളിന ൈളകര കെകടെന്ന്ഷ ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സികന 
നശിപെിക്ൊൻ �ഴിയും. ഇത് ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ആളു�ൾ വ�ക�ൊണ്്ഷ കെൊടുൈൊൻ സൊദ്്യെയുള്ള ൈൊെിൽപെിടി�ൾ, റ്ശ 
െുടങ്ിയ പെെലങ്ളും ്റ്്ഷ ഉെ�രണങ്ളും ൈൃത്തിയൊക്ു�. 60%-നും 70%-നും ഇടയിൽ ൈീര്യ്ുള്ള ആൽക്റഹൊൾ 
ലൊയിനിയൊണ് ഇെിന ഉത്ത്ം. കൈള്ളം റചർക്ൊത്ത 100%ൈീര്യ്ുള്ള ആൽക്റഹൊൾ വൈ�സികന നശിപെിക്ില്. 
നിങ്ളുകട �യ്ിൽ 100% ൈീര്യ്ുള്ള ആൽക്റഹൊളൊണ് ഉള്ളകെങ്ിൽ 2 �പെ്ഷ ആൽക്റഹൊളിന  1 �പെ്ഷ കൈള്ളം എന്ന 
അനുെൊെത്തിൽ റനർപെിച്ച്ഷ റൈണം ഉെറയൊഗിക്ൊൻ. ൈൃത്തിയൊക്ൊനുള്ള പെെലം ആദ്യം റസൊപെ്ഷ കൈള്ളം ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ 
�ഴു�ിയറശഷം ആൽക്റഹൊൾ ലൊയിനി ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ൈൃത്തിയൊക്ി ഉണങ്ൊൻ അനുൈദിക്ു�.
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 »  ബ്ീച്ച്ഷ: കെൊെുകൈ ബ്ീച്ച്ഷ 5% ൈീര്യ്ുള്ള ലൊയിനി രൂെത്തിലൊണ് ലേിക്ുന്നത്. ഇത് െണുത്ത കൈള്ളം റചർത്ത്ഷ റനർപെിച്ച്ഷ 
റൈണം ഉെറയൊഗിക്ൊൻ (ചൂട് കൈള്ളം ഉെറയൊഗിക്രുത്). നിലറ്ൊ സൊ്ൊന്യം ൈലിയ പെെലങ്റളൊ ൈൃത്തിയൊക്ൊൻ 20 
ലിറ്ർ ബക്റ്ിന 2 �പെ്ഷ ബ്ീച്ച്ഷ (20 ലീറ്ർ കൈള്ളത്തിന 500 ്ില്ിലിറ്ർ ബ്ീച്ച്ഷ) എന്ന അനുെൊെത്തിൽ ഉെറയൊഗിക്ു�. 
കച�ിയ അളൈിൽ ലൊയിനി ആൈശ്യം ൈരുറ്ൊൾ 4 �പെ്ഷ കൈള്ളത്തിന 3 റടബിൾ സ്െൂൺ ബ്ീച്ച്ഷ (1 ലീറ്ർ കൈള്ളത്തിന 
50 ്ില്ിലിറ്ർ ബ്ീച്ച്ഷ) എന്ന അനുെൊെത്തിൽ ഉെറയൊഗിക്ൊൈുന്നെൊണ്. ൈൃത്തിയൊക്ൊനുള്ള പെെലം റസൊപെ്ഷ കൈള്ളം 
ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ �ഴു�ിയറശഷം ബ്ീച്ച്ഷ ലൊയിനി ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ൈൃത്തിയൊക്ി ഉണങ്ൊൻ അനുൈദിക്ു�.

 » നിരന്തരം വ�ക�ൊണ്്ഷ കെൊടുന്ന ഉെ�രണങ്ൾ ഇടയ്ക്ികട അണുനൊശിനി ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ ൈൃത്തിയൊക്ു�.

 »  ൈസ്പെങ്ൾ അലക്്ഷ റസൊപെും �ഴിയുക്ങ്ിൽ ചൂടുകൈള്ളൈും ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ �ഴു�ു�. ൈൊഷിംഗ്  ക്ഷീനിൽ പെി-
�ിൻസ് വസക്ിൾ ഉകണ്ങ്ിൽ െീര് ച്ചയൊയും അത് ഉെറയൊഗിക്ു�. വ�ക�ൊണ്്ഷ �ഴു�ു�യൊകണങ്ിൽ ധൊരൊളം റസൊപെ്ഷ 
ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ നന്നൊയി �ഴു�ി കൈയിലിൽ ഉണക്ി എടുക്ു�

•  മൊസ്ക് ഉപറയൊഗിച്ചുള്ള സ്വയരക്ഷ: ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് അണുബൊധയുകണ്ന്ന്ഷ സംശയിക്ുന്ന ഒരു റരൊഗികയ നിങ്ൾ 
െരിചരിക്ു�യൊകണങ്ിൽ, N95 ്ൊസ്ക ഉെറയൊഗിക്ു�. ഇത് ശസ്പെപ�ിയൊ ്ൊസ്�ിറനക്ൊൾ ്ി�ച്ച െരിരക നൽ�ുന്നു. 
ശസ്പെപ�ിയൊ ്ൊസ്ക ൈളകര െരി്ിെ്ൊയ െരിരക ്ൊപെറ് നൽ�ു�യുള്ളളൂ.

 »  ആൽക്റഹൊൾ അടങ്ിയിടെുള്ള ഹൊൻഡ് �ബ് അകല്ങ്ിൽ റസൊപെും കൈള്ളൈും ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ നിങ്ളുകട വ��ൾ 
ൈൃത്തിയൊക്ു�, െുടർന്ന്ഷ ്ുഖൈും ്ൊസ്�ും െമ്ിൽ ൈിടൈു�കളൊന്നു്ികല്ന്ന്ഷ ഉ�പെുൈരുത്തി ്ൊസ്ക ഉെറയൊഗിച്ച്ഷ 
ൈൊയും ്ൂക്ും ്ൂടു�.

 » ധരിച്ച ്ൊസ്ക വ��ൾ ക�ൊണ്്ഷ കെൊടരുത്. ശ്സനം �ൊരണം നനഞ്ഞൊൽ ്ൊസ്ക ്ൊറ്ി െ�രം െുെിയത് ൈയ്ക്ു� 

 »  ്ൊസ്ക നീക്ംകചയ്ുന്നെിന െലയ്ക്്ഷ െിന്നിലുള്ള ഇലൊസ്റിക സ്പടൊപെു�ൾ ഉെറയൊഗിക്ു� (്ൊസ്�ിൽ കെൊടരുത്). ഉടൻ 
െകന്ന അടയ് ക്ൊൈുന്ന ഒരു ്ൊലിന്യ ക�ൊടെയിൽ ഉറെകിക്ു�.

 »  ്ൊസ്�ു�ൾ ൈീണ്ും ഉെറയൊഗിക്രുത്. നിങ്ക്്ഷ ഒരു N95 ്ൊസ്ക ൈീണ്ും ഉെറയൊഗിറക്ണ്െുകണ്ങ്ിൽ, അത് 
അണുൈി്ുക്്ൊക്ൊൻ 160 ° F (72 ° C) ൽ 30 ്ിനിറ്്ഷ റനരം ചൂടൊക്ണം. അെല് നിങ്ളുകട വ�ൈശം 5 N95 ്ൊസ്ക 
ഉകണ്ങ്ിൽ ഓറരൊന്നും പെറെ്യ� ബൊഗിലൊക്ി സൂകിക്ു�. ഈ ്ൊസ്�ു�ൾ ്ൊ�ി ്ൊ�ി ഉെറയൊഗിക്ു�. അങ്കന 
നിങ്ൾ ഒരു ്ൊസ്ക 5 ദിൈസകത്ത ഇടറൈളയിൽ ഉെറയൊഗിക്ുന്ന രീെി സ്ീ�രിക്ു�.

 »  റരൊഗി�റളൊകടൊപെം റജൊലി കചയ്ുറ്ൊൾ, ്ൊസ്�ിന െ�രം െുണി ഉെറയൊഗിക്ൊെിരിക്ുന്നെൊണ് നല്ത്. നിങ്ളുകട 
ശ്സനം ്ൂലം െുണിയിലുണ്ൊ�ുന്ന നനൈിലൂകട െു�ത്തുനിന്നുള്ള അണുക്ൾ നിങ്ളിറലക്്ഷ െ�രുന്നെിനുള്ള 
സൊധ്യെയുണ്്ഷ.

•  മറ്ചുള്ളൈകര സംരക്ഷിക്ൊൻ െിങ്ങൾ മൊസ്ക് ധരിക്ു�: ഒരു ആൾക്്ഷ സ്യം അ�ിയൊകെ െകന്ന റരൊഗം ബൊധിക്ൊക്ന്നെിനൊൽ, 
െുണി ഉെറയൊഗിച്ചുള്ള ്ൊസ്ക എല്ൊൈരും ഉെറയൊഗികക്ണ്െൊണ്. ഇെിലൂകട വൈ�സ് െ�രുന്നത് െടയൊൻ �ഴിയും. 
ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സിനു ്രുന്ന്ഷ ഇല്ൊത്തെിനൊൽ, റരൊഗം െടരുന്നത് െടയു� എന്നെൊണ് നകമ്യും ്റ്ുള്ളൈകരയും 
സംരകിക്ൊനുള്ള ഏ� ്ൊർഗം. നിങ്ൾ ്ൊസ്ക ധരിച്ചിരുന്നൊലും ഇടയ്ക്ികട നിങ്ളുകട വ��ൾ �ഴു�ു�യും, 
ആളു�ളു്ൊയി 2 ്ീറ്ർ (6 അടി) അ�ലം െൊലിക്ു�യും റൈണം, �ൊരണം നിങ്ളുകട ്ൊസ്ക നിങ്കളയല്, നിങ്ളുകട 
ചുറ്ിലു്ുള്ളൈകരയൊണ് സംരകിക്ുന്നത് .

•  െിങ്ങളചുകട ആറരൊഗ്ം െിരീക്ഷിക്ു�. നിങ്ൾക്്ഷ ൈരണ് ചു്, ശ്സിക്ൊൻ ബുദ്ി്ുടെ്ഷ, കനഞ്ുറൈദന അകല്ങ്ിൽ രക് 
സമ്ർദ്ം, െനി എന്നിൈ ഉകണ്ങ്ിൽ, എങ്കന, എൈികട നിന്ന്ഷ ചി�ിത്സ റനടൊം എന്നെികനക്ു�ിച്ചുള്ള നിർറദ്ശത്തിനൊയി 
ആദ്യം നിങ്ളുകട റ�ൊകടക�റയൊ അകല്ങ്ിൽ പെൊഥ്ി� ആറരൊഗ്യ റ�പദ്രത്തികല ഉറദ്യൊഗസ്ഥകരറയൊ ൈിളിക്ു�. റ�ൊൈിഡ്-19 
്ൂല്ുള്ള ഏറ്ൈും ഗുരുെര്ൊയ റരൊഗൊൈസ്ഥ ശ്സിക്ൊനുള്ള ബുദ്ി്ുടെൊണ് (അ�്യൂടെ്ഷ ക�സ്െിറ�റ്�ി �ിസ്പടസ് സിൻറപ�ൊം 
- ARDS). റരൊഗം ഗുരുെര്ൊയ അൈസ്ഥയിൽ ആശുെപെി�ളിൽ ്ൊപെം ലേ്യ്ൊയിടെുള ഓകസിജനും ഒരു ക്ക്ൊനിക്ൽ 
കൈന�ിറലറ്�ും ഉെറയൊഗിച്ചുള്ള ചി�ിത്സ ആൈശ്യ്ൊണ്.

ആളചു�ളചുമൊയുള്ള സമ്പർക്ം പരിമിതകപെടുത്ു�

നിങ്ളുകട പെറദശത്ത്ഷ ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ഉകണ്ങ്ിൽ, ൈീടെിൽ െകന്ന െുടരു�. ൈീടെിൽ നിങ്ളുകട �ൂകട െൊ്സിക്ൊത്ത 
ആളു�ളു്ൊയുള്ള സ്ർക്ം ഒഴിൈൊക്ു�. നിങ്ളുകട ൈീടെിലുള്ള എല്ൊൈരും ഇെു �ൃെ്യ്ൊയി െൊലിക്ണം. വൈ�സ് 
ബൊധ ഉള്ള ആളു�ളു്ൊറയൊ വൈ�സ് ഉള്ള പെെലങ്ളു്ൊറയൊ സ്ർക്ത്തിൽ ൈരൻ സൊധ്യെയുള്ള െിരറക്�ിയ 
സ്ഥലങ്ളിൽ റെൊ�ുന്നത് ഒഴിൈൊക്ു�. 

ഇത്കചയ്ൊൻ ബുദ്ി്ുടെുള്ളെും ്ൊനസി� ൈിഷ്ം ഉണ്ൊ�ുന്നെു്ൊയ 
ഒന്നൊണ്. സ്ർക്ം െരി്ിെകപെടുത്തു� എന്നൊൽ െീർത്തും 
ഒറ്കപെടു� എന്ന്ഷ അർത്ഥ്ില്: റനരിടെ്ഷ സംസൊരിക്ുന്നെിനു െ�രം 
റ�ൊണിൽ ആളു�ളു്ൊയി സംസൊരിക്ൊം, ജനലു�ളിലൂകടയും 
ൈൊെിലു�ളിലൂകടയും ആളു�ളു്ൊയി സംസൊരിക്ൊം, രണ്്ഷ ്ീറ്ർ 
അകല്ങ്ിൽ ആ�ു അടി അ�കല നിന്നു ക�ൊണ്്ഷ ്റ്ുള്ളൈരു്ൊയി 
സംസൊരിക്ൊം (അെൊയത് രണ്്ഷ വ� അ�ലം െൊലിക്ു�).

നിങ്ൾ  ആറരൊഗ്യൈൊനൊകണങ്ിൽ , നിങ്ളുകട ചുറ്ിലും ഉള്ള 
ക�ൊറ�ൊണ വൈ�സ് ്ൂലം �ൂടുെൽ  ബുദ്ി്ുടെ്ഷ ഉണ്ൊ�ൊൻ സൊധ്യെ 
ഉള്ള പെൊയം കചന്നൈർ അകല്ങ്ിൽ  ്റ്ു ശൊരീരി� ബുദ്ി്ുടെു�ൾ 
ഉള്ളൈർ എന്നിൈർക്്ഷ  െു�ത്തു ഇ�ങ്ൊെിരിക്ൊനുള്ള സഹൊയങ്ൾ ലേ്യ്ൊക്ു�. അെൊയെത്, േകണം, ശുദ്ജലം, 
അൈശ്യസൊധനങ്ൾ എന്നിൈ അൈർക്്ഷ എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്ൊനുള്ള സൗ�ര്യങ്ൾ കചയ്െുക�ൊടുക്ു�. 

6 അടി

2 ്ീറ്ർ

നിങ്ളുകട ്ൊസ്ക നിങ്ളുകട ചുറ്ു്ുള്ളൈകര 
സംരകിക്ുന്നു. അൈരുകട ്ൊസ്ക നിങ്കളയും.


