
 
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 

Know about Coronavirus and Kidney disease in 30+ languages Free!!! 
Visit: www.KidneyEducation.com 

కరోనా వ ైరస్ ని నియంత్రంచడానిక ి
తీసుకోవలసిన జాగరత్తలు మరియు సూచనలు 

 
Dr. Krishnan Srinivasan  

Sr. Consultant Nephrologist, Apollo Hospitals, Hyderabad 

 

Dr. Sanjeev Gulati  

MBBS, MD, DNB (Paeds) DNB (Neph), DM (Neph) 

FRCPC (Canada), FISN, FIAP, FISOT 

Director, Nephrology and Kidney Transplant 

Fortis Group of Hospitals, NCR 

 

కరోనా వ ైరస్ అంటే ఏమిటి? (nCoV) : 

కొత్త గహ ఉద్బవిషత న్న వైరషల లో కమోనా వైరస్ (CoV) ఉన్నది. ఇది జూనోస్ లన్ ప్రఫావిత్ం చేషత ంది 

మమియు జంత్ుఴులు మమియు మాన్ఴుల మధ్మ వహమషత ంది. గత్ంలో ఇది జలుబు న్ండి మిడిల్ 

ఈస్్ మెస్మేటమీ స్ండరర మ్ (MERS-CoV) మమియు తీఴరబ ైన్ అకయమట్ మెస్మేటమీ స్ండరర మ్ (SARS-

CoV) (2) ఴంటి తీఴరబ ైన్ వహమధ్ల ఴరకు అనామోగహమతుకి కహరణబ ైంది. SARS స్వట్ లుల ల న్ండి 

మాన్ఴులకు మమియు MERS డరర బ డమీ ఒంటెల న్ండి మాన్ఴులకు వహమంచంది. 

COVID-19 అనేది న్ఴల CoV జాతి, ఇది 2019 లో ముట్ముద్ట కన్గొన్బడింది, ఇది గత్ంలో 

మాన్ఴులలో తువేదించబడలేద్. ఈ CoV న్ కన్గొన్న త్రువహత్ చాలాసహరుల  ేరు మామహారు, 

ముద్టగహ, 2019 చఴమి నలలోల  ఴుహాన లో కొత్త గహ గుమితంచన్ β- కమోనావైరస్. 2020 జన్ఴమి 12 న్, 

ప్రప్ంచ ఆమోగమ షంషథ  (WHO) దీతుతు 2019-న్ఴల కమోనావైరస్ ( 2019-nCoV) మమియు 11 పబరఴమి 

2020 న్ దీతుతు అధికహమికంగహ కమోనావైరస్ వహమధి 2019 (COVID-19) గహ అధికహమికంగహ అందించారు. 

అదే మోజు, WHO యొకక వైరషల  ఴమీీకరణ ై అంత్మహీ తీయ కమిటీ యొకక కమోనావైరస్ ష్డీ గరూ ప్ ఈ 

వైరస్ కోషం SARS-CoV-2 ేరున్ ప్రతితృహదించంది. 
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ప్రప్ంచ ఆమోగమ షంషథ  : ఇది మసమాభమిగహ ప్రకటించంది మమియు మోజూ సో కిన్ మోగుల షంఖ్మ 

విప్మీత్ంగహ  రుగుత ంది. 

COVID-19 SARS మమియు MERS కనాన ఎకుకఴ అంటువహమధిగహ కతుషత ంది, ఇది తంద్ఴుల 

అంటువహమధ్ల దాామహ లేదా ఴమకిత న్ండి ఴమకితకి ప్రత్మక్ష షంప్రకం దాామహ మాన్ఴుతుకి మాన్ఴుతుకి 

వహమషత ంద.ి తొృ దిగే కహలం 2 మోజుల న్ండి 2 వహమహల ఴరకు ఉంటుంది (సహధారణంగహ 3 న్ండి 7 

మోజులు). 

వ ైరస్ గురించి తెలిసిన కొనిి వాసతవాలు : 

 వైరస్ ఒక జీవి కహద్, కహతు యౌడ్ (కొఴుా) యొకక రక్షిత్ తొృ రత  కప్బడిన్ తోృర టీన అణుఴు 

(RNA). ఇది కంటి, నాస్కహ లేదా బుకకల్ శ్లలశభం యొకక కణాల దాామహ గూహ ంచన్ప్ుడు, వహటి 

జన్మ షంకేతాతున (ముమటేశన) మారుషత ంది మమియు వహటితు ద్ఽకుడు మమియు గుణక 

కణాలుగహ మారాబడింది. 

 వైరస్ ఒక జీవి కహద్, కహతూ తోృర టీన అణుఴు కహబటి్ , అది చంప్బడద్. కహతూ దాతు షాంత్ంగహ 

క్షీణిషత ంది. విచిన్నం షమయం ఉషోో్ గూత్, తేమ మమియు ప్దారథం యొకక రకహతున బటి్  ఉంటుంది. 

 వైరస్ చాలా  ళుషగహ ఉంటుంది; దాతుతు రక్షించే ఏకెైక విశయం కొఴుా యొకక ప్లుచతు బయటి 

తొృ ర. అంద్కే ఏద ైనా షబుఫ లేదా డిటమెీంట్ ఉత్త మ తువహరణ, ఎంద్కంటే న్రుగు కొఴుాన్ కట్ 

చేషత ంది (అంద్కే మీరు చాలా రుదాద యౌ: 20 స్ కన్ల  లేదా అంత్కంటే ఎకుకఴ, చాలా న్రుగు 

చేయడాతుకి). కొఴుా తొృ రన్ కమిగించడం దాామహ తోృర టీన అణుఴు షాయంగహ చ ద్రగొడుత్ుంది 

మమియు విచిన్నమఴుత్ుంది. 

 వేడి కొఴుాన్ కరుగుత్ుంది; అంద్కే చేత్ులు, బట్లు మమియు ప్రతిదీ కడగడాతుకి 25 డిగీూల 

స్ యౌియస్ కంటే ఎకుకఴ తూటితు ఉప్యోగించడం చాలా మంచది. అద్న్ంగహ వేడి తూరు మమింత్ 

న్రుగు చేషత ంది మమియు అది మమింత్ ఉప్యోగకరంగహ ఉంటుంది. 

 65% కంటే ఎకుకఴ మద్మం లేదా ఏద ైనా మివూమం ఏద ైనా కొఴుాన్ కమిగించకుంటుంది, 

ముఖ్మంగహ వైరస్ యొకక బాసమ యౌడ్ తొృ ర. 
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 తృహర్్ట తెల చ్ మమియు 5 తృహర్్ట్ వహటర్ట త  ఏద ైనా మిక్సి నేరుగహ తోృర టీన న్ కమిగించ, లోప్యౌ న్ండి 

విచిన్నం చేషత ంది. 

 ఆకిిజనేటెడ్ తూరు షబుఫ, ఆలకహాల్ ( మద్మం) మమియు కోల మిన త్మహాత్ చాలా కహలం 

షహాయప్డుత్ుంది, ఎంద్కంటే  మహకెైిడ్ వైరస్ తోృర టీన న్ కమిగించకుంటుంది, కహతూ మీరు దీతున 

షాచింగహ ఉప్యోగించాయౌ మమియు ఇది మీ చమహభతున బాధిషత ంది. 

 బాకట్మిస్ ైడ్ ప్తుచేయద్. వైరస్ బామకట్మియా ఴంటి జీవి కహద్; వహరు యాంటీబయాటిక్సిత  షజీఴంగహ 

లేతు వహటితు చంప్లేరు, కహతూ చ న్ దాతుత  దాతు తుమహభణాతున త్ారగహ విచిన్నం చేసహత రు. 

 వైరస్ అణుఴులు ఇళుు మమియు కహరలలో ఎభర్ట కండీశన్రల ఴలె బాసమ చయౌలో లేదా కాతిరమంగహ 

చాలా స్థ రంగహ ఉంటాభ. స్థ రంగహ ఉండటాతుకి వహమికి తేమ అఴషరం, మమియు ముఖ్మంగహ చీకటి. 

అంద్ఴలల  డీసౄమమిడిప ైడ్, తొృ డి, వచాతు మమియు ప్రకహవఴంత్బ ైన్ వహతాఴరణాలు అది వేగంగహ 

క్షీణిషత ంది. 

 ఏద ైనా ఴషత ఴు ై UV కహంతి వైరస్ తోృర టీన న్ విచిన్నం చేషత ంది . ఉదాసరణకు: ముషగున్ 

కిూమిషంహారక మమియు తిమిగి ఉప్యోగించడం షమెైన్ది . జాగూత్త గహ ఉండండి , ఇది చరభంలోతు 

కొలాల జెన (ఇది తోృర టీన ) న్ కయడా విచిన్నం చేషత ంది , చఴమికి ముడత్లు మమియు చరభ 

కహమన్ిర్ట కు కహరణమఴుత్ుంది. 

 వైరస్ ఆమోగమకరబ ైన్ చరభం దాామహ వళుద్. 

 వినగహర్ట ఉప్యోగప్డద్ ఎంద్కంటే ఇది కొఴుా యొకక రక్షిత్ తొృ రన్ విచిన్నం చేయద్. 

 స్మిట్ లేదా వోడాక ప్తుచేయఴు. బలబ ైన్ వోడాక 40% ఆలకహాల్ మమియు మీకు 65% 

అఴషరం. 

 కతూషం 60% ఆలకహాల్త  ఉన్న హామండ్ శ్హతుటెైజర్టలన్ వహడండ.ి 

 షథ లాతున మమింత్ ప్మిమిత్ం చేస్ేత  వైరస్ యొకక ఎకుకఴ గహ ఏకహగూత్  ఉంటుంది. 

 మమింత్ ఓ న లేదా షసజంగహ వంటిలేశన త్కుకఴ. 
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కరోనా వ ైరస్ మరియు కిడని నషటం : 

మరత్రండాల ప్రబేయం SARS మమియు MERS వహమత  షమయంలో మరణాల యొకక బలబ ైన్ 

మమియు షాత్ంత్ర అంచనా . ఇది COVID-19 షంకూమణత  మరత్రండాల ప్రబేయం కోషం ప్రతేమక 

వూద్ధ న్ షఽచషత ంది . 

చ ైనా మమియు ద్క్షిణ కొమియా న్ండి ఴచాన్ అన్భఴం 30-60% మంది మోగులలో మరత్రంలో తోృర టీన 

య్కేజీకి కహరణమఴుత్ుంద్తు మమియు 15-20% మంది మోగులలో AKI (Acute Kidney Injury) 

కయౌగిషత ంద్తు తేయౌంది. డీహ ైడేరశన, స్ ిస్ మమియు  భన కిలల ర్టి యొకక సహరూప్మ ఉప్యోగం ఴంటి 

అనేక కహరకహలకు AKI ఉంద.ి ముఖ్మంగహ ఇబుతృో ర ప న (Ibuprofen) జామహతున త్గిీంచడాతుకి 

విచక్షణారహ త్ంగహ ఉప్యోగించబడుత్ుంది . మోగికి బసృళ అఴయఴ వైఫలమం ఉన్నప్ుడు 

మరత్రండాల న్శ్ం వహమధి యొకక అధ్నాత్న్ ద్వలో కతుషత ంది . ఆ ద్వలో చకిత్ి సహధారణంగహ 

డయాలస్స్ రూప్ంలో షహాయప్డుత్ుంది మమియు మోగి యొకక సహధారణ ప్మిస్థ తి ఈ మోగుల 

మరత్రండాల ప్తుతీరున్ బ రుగుప్రుస్ేత  బ రుగుప్డుత్ుంది . స్కెడి అతు లుఴబడే దీరఘకహయౌక 

కోలుకోలేతు మరత్రండాల న్ష్హ్ తున అతేఴాదిధ  చేయడాతుకి ఈ మోగులలో ఎంత్మంది ప్ుమోగతి సహధిసహత మో 

చఽడాయౌ. 

కిడని రోగులు మరియు కరోనా వ ైరస్ సంకరమణ ప్రమాదం : 

కిడీన వహమధి నాన-కమరమతుకేట్ డిస్జ్ (NCD) మమియు ప్రషత త్ం ప్రప్ంచ వహమప్త ంగహ 850 మియౌయన్ల  

మంది ప్రజలన్ ప్రఫావిత్ం చేషత ంద.ి ప్దిమందిలో ఒకమికి కహూ తుక్స కిడీన డిస్జ్ (స్కెడ)ి ఉంది. అభత ే ద్ద  

ఆందర ళన్ ఏమిటంటే, దీరఘకహయౌక మరత్రండ వహమధిత  బాధ్ప్డుత్ున్న ఈ మోగులు కమోనా వైరస్ 

షంకూమణన్ షంప్రదించడాతుకి మమియు మరత్రండాల ద బఫతిన్డాతుకి అఴకహవం ఉంద.ి దీతుకి కహరణం 

మోగతుమోధ్క వకిత త్కుకఴగహ ఉండటం. ఇద ి మరత్రండ మామిడి మోగులత  తృహటు మోగతుమోధ్క వకితతు 

త్గిీంచేవహమికి కయడా ఴమితషత ంది, ఇంద్లో నతోౄర టిక్స స్ండరర మ్ మమియు SLE ఉన్న మోగులు ఉనానరు. డేటా 

లేన్ప్టికట, చాలా త ంద్రగహ ఉన్నంద్న్, ఇన్లుఎంజా మసమాభమి న్ండి ఴచాన్ అన్భఴం ఈ 

మోగులకు మమింత్ తీఴరబ ైన్ వహమధి ఴచేా అఴకహవం ఉంద్తు షఽచషత ంది. 
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కిడీన మోగులు త్మన్ తాము రక్షించకోఴడాతుకి మమియు COVID షంకూమణ బామిన్ ప్డే ప్రమాదాతున 

త్గిీంచడాతుకి ఈ కిూంది 10 విశయాలన్ తృహటించాయౌ. 

1) మీ చేత్ులన్ త్రచగహ కడగహయౌ లేదా ఆలకహాల్ ఆధామిత్ శ్హతుటెైజర్ట వహడండి. COVID త్రచగహ 

 ద్ద  తంద్ఴుల దాామహ షంకూమిషత ంది కహబటి్  ఇది మిమభయౌన మీరు రక్షించకునే అతి ముఖ్మబ ైన్ 

ద్వ. 

2) ధ్ఽమతృహన్ం మానేయండి మమియు ఆలకహాల్ తీషకోఴడం మాన్కోండి, ఎంద్కంటే ఇది మీ 

మోగతుమోధ్క వకితతు మమింత్ బలహీన్ప్రుషత ంది మమియు మీరు COVID షంకూమణన్ 

షంతృహదించకుంటే షంప్ూరో షంకూమణ అఴకహశ్హలన్  ంచత్ుంది. 

3) బలహీన్బ ైన్ మోగతుమోధ్క వకిత కహరణంగహ రకతంలో చకెకర షమిగహ లేన్ంద్న్ మీ రకతంలో చకెకరలన్ 

చకకగహ తుయంతిరంచండి 

4) సహమాజిక ద్ఽమహతున తృహర కట్స్ చేయండి: ప్రజలన్ కలఴడం మాన్కోండి మమియు అఴషరబ ైతే 

వహమితు కలఴడం కహతూ షమావేశ్హతున చన్నగహ ఉంచండి మమియు కతూషం 3 అడుగుల షరక్షిత్ 

ద్ఽమహతున తురాహ ంచండి. 

5) మీరు శ్హమీరకంగహ చరుకుగహ ఉండేల చఽషకొండి మమియు ఇంటలల  లేదా బహ రంగ ఉదామన్ఴన్ంలో 

కూమం త్ప్కుండా ఴమకకట్ి చేయండి కహతు జన్షమరహాతుకి ద్ఽరంగహ ఉండండి. శ్హమీరక వూమ 

మన్ మోగతుమోధ్క వకిత తు  ంచత్ుంది. ఛాతీ లేదా యోగహ యొకక శ్హాష వహమయామాలన్ కూమం 

త్ప్కుండా చేయండి, ఎంద్కంటే ఇది ఉమితిత్ుత ల మోగతుమోధ్క వకితతు  ంచత్ుంది. 

6) యాంటీ ఆకిిడ ంటుల  అధికంగహ ఉన్న ఆమోగమకరబ ైన్ ఆహారం తిన్ండి (మీత  నతోౄర లాజిస్్ మమియు 

న్ఽమటిరశతుస్్ షంప్రదించ ). తోృర బయోటిక్సి మమియు  రుగు , అలల ం, ప్షప్ు, కహమబేజీ ఴంటి 

యాంటీఆకిిడ ంట్ి అధికంగహ ఉన్న షసజ ఆహామహలన్ మన్ం వహడాయౌ. 

7) వచాతు తూటితు ప్ుశకలంగహ తరా గహయౌ. మీరు తూటితు తరా గి చేస్ేత , మీరు ఈ వైరషల న్ మీ గొంత్ులోకి 

మింగఴచా మమియు అవి మీ ఉమితిత్ుత లలోకి మహకుండా తుమోధించఴచా. మాన్ఴ కడుప్ులో 

ఆమల  pH ఉంద,ి ఇది బామకట్మియా మమియు వైరషల న్ నావన్ం చేషత ంది. 
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8) మీరు న్మమోకహకల్ ఇనపక్షన్ల కు టీకహలు వేస్న్టుల  తుమహధ మించకోండి ఎంద్కంటే ఇది దిాతీయ 

షంకూమణ అఴకహశ్హలన్ త్గిీంచడాతుకి షహాయప్డుత్ుంది. 

9) కమోనా వైరస్ భయంత  మీ డయాలస్స్ చకిత్ిలన్ కోలోకండి. షంప్రదింప్ుల కోషం 

ఆషప్త్ుర లన్ షంద్మిశంచన్టల భతే లేదా డయాలస్స్ యరతుటల న్ షంద్మిశంచేవహరు ఉంటే, 

ద్యచేస్ రక్షిత్ కంట ి అదాద లత  తృహటు ముషగులు ధ్మించండి. ప్రతిఒకకమికట మాస్కలు ధ్మించడం 

ఎప్టికప్ుడు మంచది కహద్. ఆషప్తిర షంద్రశన్లన్ తువహమించడాతుకి / త్గిీంచడాతుకి మీ 

వైద్మడితు టెయౌతోౄ న షంప్రదింప్ుల కోషం అడగడాతుకి ప్రయతినంచండి 

10) ఈ మసమాభమ ి షమయంలో మీ మంద్ల అద్న్ప్ు తులాన్ తురాహ ంచండి. అదే రకం (బరా ండ్) 

అంద్బాటులో లేకతోృ తే, మంద్లన్ ప్ూమితగహ ఆప్కుండా ఏద ైనా సహధారణ బరా ండ్కు వళుడం 

మంచద.ి మీరంద్రూ ఈ జాగూత్త లు తృహటించ షరక్షిత్ంగహ, ఆమోగమంగహ ఉండాలతు ఆశిషత నానము. 

రోగి మరియు అత్ని కుట ంబం తీసుకోవలసిన ప్రతయేక జాగరత్తలు ఏమిటి? 

కమోనా వైరస్ వహమత తు తువహమించడాతుకి లేదా ఆలషమం చేయడాతుకి మోగ ిమమియు అత్తు కుటుంబ షభుమలు 

ఈ కిూంద ి జాగూత్త లు తీషకోవహలతు మమియు అత్తు ఴమకితగత్ ప్రమాదాతున ప్మిమిత్ం చేయాలతు బేము 

షఽచషత నానము. 

మీ చయత్ులను త్రచుగా కడగాలి : 

మీ చేత్ులన్ షబుఫ మమియు తూటిత  కతూషం 20 స్ కన్ల  తృహటు కడగహయౌ, ముఖ్మంగహ వహష రూమ్ 

ఉప్యోగించన్ త్మహాత్, మీ ముకుకన్ చీద్డం, ద్గుీ  లేదా త్ుముభ లేదా బహ రంగ ప్రదేవంలో ఉన్న 

త్మహాత్ షబుఫ మమియు తూరు అంద్బాటులో లేకతోృ తే కతూషం 60% ఆలకహాల్ కయౌగి ఉన్న హామండ్ 

శ్హతుటెైజర్ట వహడండ.ి 

ఎంద్కంట ెవైరస్ లాలాజలం మమియు మలం షహా శ్హమీరక ద్రవహలలో బదియ్ చేయఴచా. షబుఫ 

మమియు తూటిత  చేత్ులు కడుకోకఴడం లేదా ఆలకహాల్ ఆధామిత్ హామండ్ శ్హతుటెైజర్ట వహడటం ఴలల  మీ 

చేత్ులోల  ఉండే వైరషల  చంప్ుతాభ. 
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మీ కళ్ళు, ముకుు మరియు నోటిని తాకడం మానుకోండి : 

ఎంద్కంట ెఅకకడ ఇకకడ చేత్ులు అనేక ఉప్మిత్లాలన్ తాకుతాభ మమియు వైరషల న్ తీయగలఴు. 

కలుషత్బ ైన్ త్మహాత్ చేత్ులు, మీ కళుు, ముకుక లేదా నోటికి వైరషన బదియ్ చేసహత భ. అకకడ న్ండి 

వైరస్ మీ వమీరంలోకి ప్రవేశిషత ంది మమియు మిమభయౌన అనామోగహమతుకి గుమి చేషత ంది. వీలెైతే కుడిచేతి 

వహటం ఉన్నవహరంద్రూ అలాంటి కహరమకలాతృహలకు ఎడమ చేతితు ఉప్యోగించాయౌ. 

మీ మరియు ఇత్రుల మధ్ే ఖాళీని ఉంచండ ి: 

మీకు మమియు ద్గుీ  లేదా త్ుముభ ఉన్నవహమిక ిమధ్మ కతూషం 3 అడుగుల ద్ఽరం ఉంచండ.ి 

ఎంద్కంట?ె ఎఴమెైనా ద్గుీ  లేదా త్ుముభ చేస్న్ప్ుడు , వహరు ముకుక లేదా నోటి న్ండి చన్న ద్రఴ 

తంద్ఴులన్ చకహమీ చేసహత రు , ఇంద్లో వైరస్ ఉండఴచా . మీరు చాలా ద్గీరగహ ఉంటే , ద్గుీ త్ున్న 

ఴమకితకి వహమధి ఉంటే మీరు COVID-19 వైరస్ త  షహా తంద్ఴులలో ఉమి లుాకోఴచా. 

ఉప్యోగించన్ లేదా ఉప్యోగించతు ద్షత లు లేదా ఴసహత ా తున ఎప్ుడఽ కదియౌంచఴద్ద . ఇది ఒక తోృ రస్ 

ఉప్మిత్లంత  అత్ుకొకతు ఉన్నప్టికట, ఇది చాలా ధ్ాడబ ైన్ది మమియు 3 గంటలు ( తౄహతరక్స మమియు 

తోృ రస్), 4 గంటలు ( మహగి మధ్మ షసజంగహ కిూమినావక మంద్లు; మమియు కలప్ మధ్మ మాత్రబే 

విచిన్నమఴుత్ుంద,ి ఎంద్కంటే ఇది అతున తేమన్ త లగిషత ంది మమియు దాతుతు అన్మతించద్  ై 

త కక మమియు విచిన్నమఴుత్ుంది), 24 గంటలు (కహమోబ ోర్టబ), 42 గంటలు (లోసం) మమియు 72 గంటలు 

(తృహల స్్క్స). కహతూ మీరు దాతున కదియౌంచనా లేదా ఈక డష్ర్టతు ఉప్యోగించనా, వైరస్ అణుఴులు 3 గంటల 

ఴరకు గహయౌలో తేలుతాభ మమియు మీ ముకుకలో ఉంటాభ. 

మంచి శ్ాాసకోశ ప్రివుభ్రత్ పాటించండి : 

మీరు మమియు మీ చటు్ ప్కకల ప్రజలు మంచ శ్హాషకోవ ప్మివుభరత్న్ అన్షమిషత నానరతు 

తుమహధ మించకోండి. మీరు ద్గుీ  లేదా త్ుముభ ఉన్నప్ుడు మీ ఴంగిన్ మోచేభ లేదా కణజాలంత  మీ నోరు 

మమియు ముకుకన్ కప్డం దీతు అరథం. అప్ుడు ఉప్యోగించన్ కణజాలాతున వంటనే తృహరవేయండి. 
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ఎంద్కంట ె? తంద్ఴులు వైరస్ వహమత  చ ంద్తాభ. మంచ శ్హాషకోవ ప్మివుభరత్న్ తృహటించడం దాామహ 

మీ చటట్  ఉన్న ప్రజలన్ జలుబు, ఫ్ూల  మమియు COVID-19 ఴంట ివైరషల  న్ండ ిరక్షిషత ంది. 

మీ ఇంటిని వుభ్రప్రచండ ిమరియు కిరమి సంహారక చయయండ ి: 

త్రచఽ తాకిన్ ఉప్మిత్లాలన్ వుభరప్రచడం తృహర కట్స్ చేయండి ( ఉదాసరణకు : టేబుల్ి,  డర ర్ట నాబ్సి, 

కమెంటు  స్ాచ్లు, హామండిల్ి, డ స్కలు, టాభలెటుల , తౄౌస్ ట్లు, స్ంక్సలు మమియు స్ ల్ తోౄ న్ల ) సహధారణ 

గాస వుభరప్మిచ ేస్ేరే ఉప్యోగించ లేదా త్ుడఴడం చేయాయౌ. 

ఎంద్కంట ె న్ఴల కమోనా వైరస్ వివిధ్ రకహల ప్దామహథ ల న్ండ ి త్యామెైన్ ఉప్మిత్లాల ై గంటల న్ండి 

మోజుల ఴరకు ఆచరణీయంగహ ఉంటుంద్తు ప్రషత త్ ఆధామహలు షఽచషత నానభ. గాహాలు మమియు 

కమరమతుటీ  

షమావేశ్హలలో COVID-19 మమియు ఇత్ర వైరల్ శ్హాషకోవ వహమధ్ల తువహరణకు వుభరప్రచడం మమియు 

కిూమిషంహారకము ఒక ఉత్త మ సహధ్న్ కొలత్. 

ప్రరక్షకులు వీల ైనంత్ వరకు ప్రయాణం మరియు అనవసరమ ైన విమాన ప్రయాణాలకు 

దూరంగా ఉండాలి : 

COVID-19 ఴంట ిశ్హాషకోవ వైరషల కు మీరు గురభయమ ప్రమాద్ం రదీద గహ ఉండే, మరస్వేస్న్ అమమికలలో 

త్కుకఴ గహయౌ ప్రషరణత   రుగుత్ుంది. 

మీ షంఘంలో COVID-19 వహమత  చ ంద్త్ున్నప్ుడు, మీ బహ రీత్ ప్రమాదాతున మమింత్ త్గిీంచడాతుక ి

వీలెైన్ంత్ ఴరకు ఇంటలల  ఉండండి. 

మీ మంద్లన్ ఆప్ఴద్ద . మీ ఴద్ద  ఉన్న కొతున మంద్లు వైరస్ షంకూమణ ై ప్రయోజన్కరబ ైన్ 

ప్రఫావహలన్ కయౌగ ిఉండఴచా. 

కొరత్ కహరణంగహ తుయౌవేయబడకుండా అద్న్ప్ు మంద్ల షరఫమహ చేయండ.ి 
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మీరు మీ దినచరేను కొనసాగించాలి? 

అఴున్ మోగతుమోధ్క అణచవేత్న్ ఆ్బ ైజ్ చేయఴలస్న్ అఴషమహతున ద్ాష్లో ఉంచకుతు మీరు మీ 

చకిత్ి బాంద్ంత  షతునహ త్ంగహ ఉండాయౌ. అభన్ప్టికట ఆషప్తిర షంద్రశన్లన్ తువహమించాలతు 

మమియు బద్లుగహ మీ నతోౄర లాజిష్ లత  టీరటెభంట్ కోషం టెయౌతోౄ నోల  షంప్రదింప్ులన్ ఉప్యోగించాలతు 

బేము షఽచషత నానము. ఆషప్తిరకి వయలతే మీరు వభటింగ్ రూమ్లలో కయమోాఴడం మమియు వీలెైన్ంత్ 

ఴరకు ఆషప్త్ుర లలో గడిన్ షమయాతున త్గిీంచాయౌ. 

నివారించాలిిన మందులు ఉనాియా: 

అఴున్, NSAIDS లో ఉన్న మోగులు COVID షంకూమణన్ అతేఴాదిధ  చేస్ేత  ేలఴబ ైన్ ఫయౌతాతున 

తొృ ంద్ఴచాతు కొతున తృహర థమిక డేటా ఉనానభ. అంద్ఴలల  లక్షణాల ఴంట ిఫ్ూల  విశయంలో తృహమహస్ టమాల్ 

తీషకోవహలతు షఽచంచారు. 

మోగులు ACEI లేదా ARBS న్ కొన్సహగించాలతు బేము షఽచషత నానము. ACEI మమియు ARBS 

వహడకం గుమించ ఆందర ళన్ ఉన్నప్టికట, ఈ ఏజెంటల న్ తుయౌవేయమతు షఽచంచడాతుకి ప్రషత త్ం త్గిన్ంత్ 

డేటా లేద్తు న్ముభతారు. యాంట ీ తోృర టీన యరమిక్స ప్రఫాఴం మమియు రకతతోృ టు తుయంత్రణ యొకక 

ప్రయోజన్ం కతుంచే స్ ైదాధ ంతిక న్ష్హ్ లన్ అధిగమిషత ంది. యరమోయన సొ స్ ైటీ ఆఫ్ కహమిబయాలజీత  షహా 

వివిధ్ షమాజాలు ACE-2 కహమహమచరణకు మమియు COVID 19 అన్బంధ్ మరణాలకు అలాంటి 

ఆధామహలు లేఴతు ేమొకంటట సహథ న్ం ప్రకటన్లత  ఴచాాభ. 

డయాలసిస్ ప్ ై కుట ంబ సభ్ుేలకు మరియు రోగుల సంరక్షకులకు వయేహాలు : 

డయాలస్స్  ై మోగులత  తుఴస్ంచే కుటుంబ షభుమలంద్రూ ఴమకితకి ఴమకితతు తువహమించడాతుకి మోగులకు 

ఇచాన్ అతున జాగూత్త లు మమియు తుబంధ్న్లన్ తృహటించాయౌ మమియు COVID-19 యొకక కుటుంబ 

ప్రసహరంలో వమీర ఉషోో్ గూత్ కొలత్ మంచ ఴమకితగత్ ప్మివుభరత్, చేత్ులు కడుకోకఴడం మమియు అనామోగమంత  

బాధ్ప్డుత్ున్న వహమ ియొకక మితోృ మి్ంగ్ ప్రజలు. 
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తృహర థమిక దిగఫంధాతుకి లోబడి కుటుంబ షభుమడు లేదా షంరక్షకుడు ఉన్న డయాలస్స్ మోగులు 14 మోజుల 

ఴమఴధిలో ఎప్టిలాగే డయాలస్స్ చేయఴచా. 

డయాలస్స్  ై మోగి యొకక కుటుంబ షభుమలు లేదా షంరక్షకుడు ధ్ావీకమించబడిన్ కేషగహ మారాబడిన్ 

త్మహాత్, మోగి యొకక గుమితంప్ున్  ైన్ ేమొకన్న ప్మిస్థ త్ులకు అన్గుణంగహ అప్ గేూడ్ చేస్ చకిత్ి 

చేయాయౌ. 

సారాంశం : 

ముతాత తుకి ఈ షంకూమణలో మరత్రండాల ప్రబేయం త్రచగహ కన్బడుత ంది మమియు AKI మరణాల 

యొకక షాత్ంత్ర అంచనా. దీరఘకహయౌక మరత్రండ వహమధి ఉన్నవహమిలో ఈ షంకూమణ ప్రఫాఴం అధ్మయన్ం 

చేయబడలేద్ కహతు ఈ మోగులకు తీఴరబ ైన్ అంటువహమధ్లు ఴచేా ప్రమాద్ం ఉంది. ప్రమాద్ం వహరు 

తీషకుంటున్న మోగతుమోధ్క అణచవేత్ మంద్ల సహథ భకి అన్మాన్తృహత్ంలో ఉంటుంది. COVID-19 త  

షంబంధ్ం ఉన్నటుల  అన్మాతుంచబడిన్ డయాలస్స్ మోగుల తురాసణ ఇత్ర మోగులకు మమియు ఈ 

మోగులన్ జాగూత్త గహ చఽషకునే ఆమోగమ స్బఫందికి ప్రమాదాతున త్గిీంచడాతుకి కఠిన్బ ైన్ తోృర టలకహల్ి ప్రకహరం 

తురాహ ంచాయౌ. 

మీ కిడీనతు వైరస్ న్ండి కహతృహడటాతుకి ఉత్త మబ ైన్ మమియు ఏకెైక మారీం ముద్ట ిసహథ న్ంలో 

సో కకుండా తుమోధించడం. 


