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कोविड १९::  
तुमचा आजार कोविड १९ आहे काय?

चाचणी केलयाशििाय एखादया वयकतीला कोणता आजार आहे हे माहहत होणे कठीण आहे. वयकतीनुसार, कोविड 
१९ मधये बरेच िेगिेिळी चचनहे असू िकतात आणण तयापैकी बरीच चचनहे इतर आरोगयाचया समसयेमुळे देखील 
उद्भितात. चचनहे सौमय, असि्स्थ करणारे कककंिा खूप गिभंीर असू िकतात.

?  धोकयाची चचनहे आहेत काय: िि्ास घेताना 
त्ास होतो कककंिा छातीत तीव्र िेदना? उचच ताप 
(१०२F/ ३९C कककंिा तयाहून अचधक) आणण 
तापकररता चालणारे औषध मदत करत नाही 
आहेत काय? 
 

?  तीव्र ताप, कोरडा खोकला, ्थकका कककंिा िि्ास 
लािणे आहे काय? ही कोविड १९ ची शसि 
सामानय चचनहे आहेत.

?  िेदना भरलेले कककंिा िाहणारे नाक, घसा 
खखखखणे, गच घेणयास कककंिा सामानयपणे 
गिधं घेऊ िकत नाही? ही कोरोनावहायरसची 
चचनहे आहेत पररतंु दसुऱ ्या वहायरस 
कककंिा आजारामुळे देखील हे असू िकतात. 
चाचणीशििाय ननशशचतपणे माहहत असणे 
कठीण आहे, पररतंु सारखीच काळजी घयाियाची 
आहे.

?  ओला खोकला आहे कककंिा शििकंा येणे 
आहे काय? जर कोरोनावहायरस अदयाप 
आपलया भािात नसेल तर ओला खोकला, 
घसा खखखखणे, िाहणारे नाक आणण ताप या 
कोरोनायरसपेक्ा सदी कककंिा फलू होणयाची 
चचनहे असू िकतात.

?  काय तया वयकतीस बहुतकेदा एलजीची लक्णे 
आढळतात (भरलेले कककंिा िाहणारे नाक, 
डोळयािनंा खाज, डोकेदखुी, िि्ासोिचछासाचया 
समसया) आणण ताप नाही? कदाचचत हे 
फकत तयािचें ननयिमत एलजीची लक्णे असू 
िकतात.

�   िअा वयकतीस रुगणालयात/आरोगय सुविधेत 
मदतीची िआशयकता असत.े कुठे जायचे 
आणण काय करािे हे जाणून घेणयासाठी करोना 
हेलपलाईन द्नबंर िर कॉल करा. जरी काळजी 
घेणाऱया वयकतीमधये लक्णे नसले तरीही तया 
वयकतीची काळजी घेत असलेलया कोणालाही 
शससंिि होऊ िकतो. सित:ला आखण इतराांना 
आजारी पडणयापासून िाचिा.

�   हे कोरोनावहायरस असू िकत ेकककंिा हा दसुरा 
वहायरस असू िकतो. उपलबध असलयास, 
ननशशचतपणे जाणून घेणयासाठी एक चाचणी 
करून घया. आपण घरी उपचार करू िकता. 
आजार कोणता ही असो, इतराांना आजारी 
पडणयापासून िाचिा.

�   जर ती वयकती ५५ िषाांपेक्ा मोठी असेल तर 
तयाला हृदयरोि, फुफफुसािचें आजार कककंिा 
मधुमेह असलयास गिभंीर आजाराचा धोका जासत 
असतो. शलकर िदैयकीय सलला घया.

�   जर वयकती अचधकच आजारी होत िेली आणण 
आपतकालीन लक्णे हदसू लािली तर तयािनंा 
रुगणालयात/आरोगय सुविधेत मदतीची िआशयकता 
आहे. इतराांना आजारी पडणयापासून िाचिा.


