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కరోనా వ�ైరస్ - కోవిడ్ -19 (COVID-19)
కోవిడ్ -19 అంటే ఏమిటి? 
కోవిడ్ -19 అనేది కరోనా వ�ైరస్ వల్ల  కలిగే వ్యాధి, ఇది ఒక చిన్న సూక్ష్మక్రిమి (సూక్ష్మదర్శిని లేకుండా చూడటానిక్ వీళుక్నంత చాలా 
చిన్నది), ఇది ప్రజల మధయా వ్యాపిస్త ంది. పొ డి దగ్గు , శ్వాస తీస్కోవడంలో ఇబ్ంది, జవారం, నీరసం, మర్య్ ఒంటి నొప్పుల వంటి 
ఫ్్ల  లక్ణాలన్ కోవిడ్-19 కలుగచేస్త ంది. కోవిడ్ -19 ఎకుకువగ్ శ్వాసకోశ వయావస్థన్ ప్రభావితం చేస్త ంది. చాలా అంటువ్యాధ్లు 
ప్రమాదకరమ�ైనవి క్నపపుటికీ, ఇది ఊపిర్ తిత్త లన్ దెబ్తీస్త ంది మర్య్ న్యామోనియా (ఊపిర్ తిత్త ల యొకకు తీవ్రమ�ైన వ్యాధి 
సంకరిమణ) కు క్రణమవ్త్ంది మర్య్ తీవ్రమ�ైన సందర్భాలో్ల  ప్్ర ణాంతకం కూడా క్వచ్చు. 

కరోనా వ�ైరస్ ఎలా వ్యాపిస్త ంది?
కరోనా సో క్న వయాక్త మీ దగగుర గ్లిలో నిశ్వాసించినప్పుడు, మాటా్ల డుత్న్నప్పుడు, దగ్గు  
త్న్నప్పుడు లేదా త్మ్ష్మత్న్నప్పుడు వ�లువడే త్ంపరులు మీ నోరు, మ్కుకు మర్య్ 
కళ్ళ దావార్ మీ శరీరం లోనిక్ చేరుతాయి. లేదా మీరు వస్త వ్ల ఉపర్తలాలన్ తాక్ ఆ తర్వాత 
ఆ చేత్లతోనే మీ కళ్ళన్, మ్కుకున్ లేదా నోటని త్డుచ్కున్నప్పుడు మీ శరీరంలోక్ కరోనా 
వ�ైరస్ ప్రవేశిస్త ంది. చాలా మంది ప్రజలు వ్యాధి బార్న పడిన 5 రోజుల తర్వాత అనారోగయాంతో 
బాధపడుత్ంటారు, క్ని అనారోగయా లక్ణాలు కనిపించక మ్ందే కరోనా వ�ైరస్ వ్ర్ శరీరంలో 
ప్రవేశించి ఉండవచ్చు. అనగ్ మన్ష్ల శరీరంలో కరోనా వ�ైరస్ 2 న్ండి 14 రోజుల వరకు 
జీవించవచ్చు. మర్య్ కొంతమంది, మ్ఖయాంగ్ పిల్లలు, వ్యాధి బార్న పడతారు, క్నీ వ్ర్లో 
ఎటువంటి అనారోగయా లక్ణాలు ఉండవ్. క్వ్న ప్రజలు కరోనా వ�ైరస్ న్ కలిగ్ ఉన్నపపుటిక్ 
ఆ విషయం వ్ర్క్ తెలియద్, మర్య్ వ్రు ఇతరులకు వ�ైరస్ న్  వ్యాపిత  చేస్త రు. బహిరంగ ప్రదేశంలో కంటే ఇంటి లోపల మర్య్ 
సమూహాలలో స్లభంగ్ కరోనా వ�ైరస్ వ్యాపిస్త ంది.

కరోనా వ�ైరస్ ఎవర్క్ సో కుత్ంది?   
కరోనా వ�ైరస్ ఎవర్క�ైనా సొ క్వచ్చు. ఒకస్ర్ అది సో క్ దాని న్ండి కొలుకున్నపపుటిక్ మరొక స్ర్ మీకు తిర్గ్ సో కవచ్చు, 45 సంవత్సర్ల 
కంటే ఎకుకువ వయస్్స ఉన్న పెద్దలు, మ్ఖయాంగ్ వృద్ధు లు మర్య్ ఇపపుటికే శ్వాసకోశ వ్యాధ్లు, మధ్మేహం, గ్ండె సమసయాలు 
మర్య్ రోగనిరోధక వయావస్థలో లోపం ఉన్నవ్ర్క్  కోవిడ్ -19 సో కడానిక్ మర్య్ మర్ంత తీవ్రమ�ైన ప్రభావ్లన్ చూపే ప్రమాదం 
ఎకుకువగ్ కలిగ్ ఉంటారు. అయితే ఎకుకువ మందిక్ టీక్లు వేయడం దావార్ వ�ైరస్ వ్యాపిత  చెందే అవక్శం తగ్గుపో త్ంది. 

సంకరిమణన్ ఎలా నివ్ర్ంచవచ్చు? 
ప్రతి ఒకకుర్కీ వ్యాక్్సన్్ల  లభంచే వరకు, ఇంటి వ�లుపల ఉన్నప్పుడు 
మాస్కులు ధర్ంచడం దావార్, ఇతరుల న్ండి మీరు ఇతరుల న్ండి  
దూరంగ్  ఉండడం , మర్య్ మీ చేత్లు మర్య్ ఇతరులు తాక్న 
ఉపర్తలాలన్ శుభ్రపరచడం దావార్ మీ సమాజంలో కరోనావ�ైరస్ వ్యాపిత  
చెందకుండా నిరోధించవచ్చు. యాంటీబయాటిక్్స వ్డడం వలన లేదా గృహ 
నివ్రణల పద్దత్ల దావార్ కరోనావ�ైరస్ చంపబడద్.

•  మాస్కు ధర్ంచడం : బహిరంగంగ్ ఉన్నప్పుడు మాస్కు లేదా ఇతర 
మ్ఖాని్న కపిపుఉంచ ేవ్టనిి ధరం్చడం మిమష్మలి్న స్రక్తింగ్ ఉంచడంలో 
సహాయపడుతాయి. శుభ్రంగ్ మర్య్ పొ డగి్ ఉండ ేగ్డ్డ  లేదా క్గ్తప్ 
మాస్కు ధర్ంచండ ిమరయ్్ మీ నోరు మరయ్్ మ్కుకున్ ప్ర్తగ్ కపిపు 
ఉంచండ ిమరయ్్ మాస్కు న్ తాకకుండా ఉండటానిక ్ప్రయతి్నంచండ.ి ఎంద్కంట ేఒక వయాక్తక ్తలెియకుండాన ేవ్యాధ ిసో కుత్ంద.ి ప్రతి 
ఒకకురూ స్ధారణ గ్డ్డతో చయేబడ్డ  మాస్కు ధర్ంచడం వల్ల  కోవిడ్ -19 వ్యాపిత  చంెదకుండా ఆపవచ్చు. మ్ఖాని్న కపిపు ఉంచడం వడేగి్ 
లేదా అసౌకరయాంగ్ ఉండవచ్చు. మనలి్న మనం మరయ్్ మన  పి్రయమ�నై వ్ర్ని స్రక్తింగ్ ఉంచడానిక ్ ఆరోగయా క్రయాకరతలు వ్టనిి 
వ్డడానిక ్అలవ్టుపడనిటే్ల , మనం కూడా వ్టనిి ధరం్చాలి గ్డ్డ  మాస్కు లన్  కరిమం తపపుకుండా ఉత్కోకువ్లి.  

• బయిటి ఉన్న వయాకుత ల న్ండి మీ ఇంటివ్రు 2 మీటరు్ల  (6 అడుగ్లు) దూరంగ్ ఉండండి 

•  వ�ైరస్ యొకకు పర్మాణం మీకు చేరడాని్న తగ్గుంచ్టకు ఇతరులతో అవసరమ�ైన పరసపుర చరయాలన్ ఇంట్్ల  క్కుండా ఆరుబయటకు 
తరలించండి. అయినపపుటికీ మీరు ఇంక్ మాస్కు ధర్ంచాలి్స ఉంటుంది! 
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6 అడుగ్లు 
2 మీటరు్ల  

ఇతరులకు దూరంగ్ ఉండటం మర్య్ మాస్కు ధర్ంచడం 
వలన మిమష్మలి్న మీరు  రక్ించ్కోగలరు. ప్రతి ఒకకురూ 
మాస్కులు ధర్ంచినప్పుడు, తకుకువ మంది కోవిడ్ -19 వ్యాధిక్ 
గ్ర�ైతారు. మీకు మర్య్ ఇతరులకు కోవిడ్ -19 సంకరిమణన్ 
నివ్ర్ంచడానిక్ టీక్లు వేయడం ఉతతమ మారగుం. 
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• సబ్్ మర్య్ నీటితో మీ చేత్లన్ తరచ్గ్ కడగ్లి లేదా ఆలకుహాల్ ఆధార్త హాయాండ్-రబ్ ఉపయోగ్ంచండి. 

 »  o కనీసం 20 సెకన్ల  సబ్్ మర్య్ నీటితో బాగ్ కడగ్లి, మీ చేతి, మణికటుటు  మర్య్ మోచేయి మొతతం శుభ్రం చేస్కున్నటు్ల  
నిర్ధు ర్ంచ్కోవ్లి.  

 »  ఇంటిక్ తిర్గ్ వచిచున వ�ంటనే, బాత్్ర మ్ ఉపయోగ్ంచిన తర్వాత, భోజనానిక్ మ్ంద్, మర్య్ మీరు దగ్గు , త్మ్ష్మ లేదా మీ 
మ్కుకున్ చీధిన తర్వాత ఎల్లప్పుడూ చేత్లు కడుకోకువ్లి. మొదట చేత్లు కడుకోకుకుండా మీ మ్ఖాని్న తాకకుండా ఉండండి.

•  మీరు లేదా మీతో నివసించే ఎవర్క�ైనా కరోనావ�ైరస్ సో క్ ఉంటే, ఉపర్తలాలన్ శుభ్రపరుచాలి. (కౌంటర్టు ప్్ల , ధర్వాజ గొలా్ల లు మొదల�ైనవి) 
వ్టిపెై కరోనావ�ైరస్ పేరుకొనిపో యి ఉండవచ్చు, సబ్్ మర్య్ నీరు, ఆలకుహాల్ లేదా బ్్ల చ్ ఉపయోగ్ంచి పర్కర్లు ఉపర్తలాలన్ 
శుభ్రపరుచాలి : 

 »  ఆలకుహాల్: 70% ఉన్న ఐసో పొ ్ర పెైల్ ఆలకుహాల్ కరోనా వ�ైరస్ సూక్ష్మక్రిమిని తవారగ్ చంప్త్ంది. కౌంటర్ టాప్ లన్, ధర్వాజ గొలా్ల లు 
మర్య్ పర్కర్ల ఉపర్తలాలన్ శుభ్రం చేయడానిక్ దీని్న ఉపయోగ్ంచండి. 60% న్ండి 70% ఆలకుహాల్ బాగ్ పనిచేస్త ంది; 
100% ఆలకుహాల్ న్ ఉపయోగ్ంచవద్్ద  ఎంద్కంటే సూక్ష్మక్రిమ్లన్ చంపడానిక్ నీరు అవసరం. మీ దగగుర ఉన్న ఆలకుహాల్ 100% 
గ్డత ఉన్నది అయితే, 2 కప్పుల ఆలకుహాల్  మర్య్ 1 కప్పు నీరు నిషపుతితలో నీటిని కలుపండి. 

 »  బ్్ల చ్: బ్్ల చ్ స్ధారణంగ్ 5% ద్ార వణంలో వస్త ంద.ి విలీనం చయేడానిక ్చల్లట ినీటనిి (వడే ినీరు వ్డకూడద్ ) కలుపండ.ి పో్ల ర్లన్  
మర్య్ పదె్ద  ఉపరత్లాలన్ శుబ్రపరుచడం కోసం, 5 గ్లన్ల  బక�ట్ నీటలిో 2 కప్పుల బ్్ల చ్ ద్ార వణాని్న ఉపయోగం్చండ ి(20 లీటర్ల 
నీటలిో 500 మి.లీ బ్్ల చ్). 

•  కరోనా వ�ైరస్ కలిగ్ ఉండి అనారోగయాంతో బాధపడుత్న్న ఒక వయాక్తక్ సంరక్ణ ఇస్త న్నప్పుడు ఒక మాస్కు న్ ఉపయోగ్ంచండి. N95 
ర�సిపురేటర్ మాస్కు లు ఉతతమమ�ైన రక్ణన్ ఇస్త యి. కవ్టాలు లేని ఒక మాస్కు న్ ఎంచ్కోండి. గ్డ్డతో చేసిన మాస్కు ఉపయోగ్స్త ంటే, 
కనీసం 2 లేదా 3 పొ రలతో తయారుచేయబడిన మాస్కు ఉపయోగ్ంచండి. మాస్కు న్ సర్గ్గు  ఉపయోగ్ంచడానిక్: 

 »  మీ చేత్లన్ ఆలకుహాల్ ఆధార్త హాయాండ్ రబ్ లేదా సబ్్ మర్య్ నీటితో శుభ్రం చేసి, ఆపెై మీ నోరు మర్య్ మ్కుకున్ 
మాస్కుతొ కపపుండి, మీ మ్ఖం మర్య్ మాస్కు మధయా ఖాళీ ప్రదేశం లేదని నిర్ధు ర్ంచ్కోండి.  

 » మాస్కు ధర్ంచేటప్పుడు దాని్న తాకవద్్ద , మాస్కు తడిగ్ అయితే కొతత  మాస్కు న్ వేస్కోండి. 

 »  మాస్కు న్ తీయడానిక్ దాని పటీటులన్ ఉపయోగ్ంచండి (అంతే క్నీ మాస్కు న్ మాత్రం తాకవద్్ద ). మీరు దానిని ప్రవేసే 
సమయంలో, మూసి ఉంచిన డబా్లో వేయండి. మర్య్ మీ చేత్లన్ శుభ్రంగ్ కడుకొకుండి.  

 »  వ�ైదయా పరమ�ైన మాస్కులన్ తిర్గ్ ఉపయోగ్ంచకపో వడమే మంచిది. 

 »  మీరు తపపునిసర్గ్ N95 ర�సిపురేటర్ మాస్కు న్ తిర్గ్ ఉపయోగ్ంచవలసి వసేత , దాని్న క్రిమిసంహారకం  చేయడానిక్ 160° F 
(72° C) వద్ద  30 నిమిష్లు వేడి నీటిలో మరుగ బెటాటు లి, లేదా, మీకు కనీసం 5 N95 ర�సిపురేటర్ మాస్కు లు ఉంటే, ఒకొకుకకు దానిని 
ఒకోకు సంచిలో వేభద్రపర్చి వ్టి వ్డక్ని్న మారుచుత్ ఉండండి, తదావార్ మీరు ప్రతి 5 రోజులకు ఒకస్ర్ మాత్రమే ప్రతి మాస్కు  న్ 
ఉపయోగ్స్త రు.

•  మీ ఆరోగ్యాని్న పరయావేక్ించండి. మీకు పొ డి దగ్గు , శ్వాస తీస్కోవడంలో ఇబ్ంది, ఛాతీ నొపిపు లేదా ఒతితడి, మర్య్ జవారం ఉంటే, ఎకకుడ 
మర్య్ ఎలా చిక్త్స పొ ందాలనే సూచనల కోసం మొదట మీ వ�ైద్యాడిని లేదా స్్థ నిక ఆరోగయా అధిక్ర్క్  క్ల్ చేయండి. కోవిడ్ -19 
న్ండి వచేచు తీవ్రమ�ైన ప్రమాదం శ్వాస తీస్కోలేకపో వడం, తీవ్రమ�ైన కేస్ల చిక్త్సలో ఆక్్సజన్ మర్య్ మ�క్నికల్ వ�ంటిలేటర్ అవసరం 
అవ్తాయి. ఇవి ఆరోగయా సంరక్ణ సౌకర్యాలలో మాత్రమే లభస్త యి.

ఇతర వయాకుత లతో శ్రీరక సంబంధాని్న పర్మితం చేస్కోండి. 

వ్యాక్్సన్్ల  పొ ందడం ఇంక్ కషటుంగ్ ఉన్నట్లయితే, మర్య్ మీ ప్్ర ంతంలో కరోనా వ�ైరస్ ప్రభళిఉందని మీరు భావిసేత , ఇంట్్ల నే ఉండండి. 
మీతో నివసించే వ్ర్ని క్కుండా ఇతర వయాకుత లతో కలువడం మాన్కోండి. మీరందరూ ఇతరులతో కలువడానిక్ దూరంగ్ ఉండాలి. 
ప్రజలతో రదీ్దగ్ ఉండే ప్్ర ంతాల న్ండి మీరు దూరంగ్ ఉండటానిక్ ప్రయతి్నంచండి.

ఈ విధంగ్ చేయటం కషటుం మర్య్ భావోదే్రకపరంగ్ నిరుతా్సహకరంగ్ ఉంటుంది. కలువడాని్న పర్మితం చేయడం అంటే మొతతం 
ఒంటర్గ్ చేయడం అని అరధుం క్ద్: ప్రతయాక్ంగ్ క్కుండా ఫో న్ లో వయాకుత లతో మాటా్ల డండి. క్టికీలు మర్య్ 
తలుప్ల దావార్ ప్రజలతో మాటా్ల డండి. ర�ండు మీటరు్ల  (ఆరు అడుగ్లు) దూరంలో నిలబడి ఇతరులతో 
ఆరుబయట మర్య్ ప్రతయాక్ంగ్ మాటా్ల డండి.

మీరు ఆరోగయాంగ్ ఉండి, వయస్్స, వ�ైకలయాం మొదల�ైన క్రణాలతో వ�ైరస్ బార్న పడే అవక్శమ్న్న వ్ర్క్ 
లేదా మీ సమాజంలోని అనారోగయాంతో బాధపడుత్న్న ఇతరులకు సహాయం చేయండి, వ్రు వ్ర్ ఇళ్లన్ 
విడిచిపెటటుకుండా ఉండేంద్కు ఆహారం, పర్శుభ్రమ�ైన నీరు మర్య్ ఇతర స్మాగ్రిని అందించే మార్గు లన్ 
ఏర్పుటు చేయడం దావార్ వ్ర్క్ సహాయం చేయండి. ఈ కోవిడ్ -19 సమయంలో వయాకుత లన్ ఒంటర్గ్ 
చేయడాని్న అంతం చేయడానిక్ ప్రతి ఒకకుర్క్ టీక్లు వేయడంలో సహాయపడటం ఉతతమ మారగుం.


