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ರಿಚಯ: ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಎಂದರ ೋನು 

ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ ( ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ) ಸ ೊಷದಹಗಿ ಔಂಡುಬಂದಿರು  ೈಯಹಣು( ೈರಸ್) ಇದು ಹರಣಿಖಳಂದ 

ಹರಣಿ, ಹರಣಿಯಂದ ಮನುಶಯನಿಗ  ಸರಡುತ್ತ ರಿಣಹಮ ಬೋರುತ್ತದ . ಈ ಮೊದಲು ಇದು ಷಹಭಹನಯಹಗಿ ಶೋತ್ 

ತೋರಹಗಿ ಮಿಡಲ್ ಈಷಟ ಯ ಸ್ಪಿಯ ೋಟರಿ ಸ್ಪಂಡ ೊರೋಮ್ (ಇಕS-ಅಓಗಿ) ಸ್ಪವಿಯರ ಅಔೊಯಟ ಯ ಸ್ಪಿಯ ೋಟರಿ 

ಸ್ಪಂಡ ೊರೋಮ್ (SಂಂಕS –ಅಓಗಿ) ಎಂದು ಔಯ ಯಲಿಟ್ಟಟದದು. ಷಹಷಸಯ ೊೋಖು ುನುಖು (ಅiveಣ) ಫ ಕ್ಕಿನಿಂದ 

ಭಹನನಿಗ  ಸಹಖೊ ಮಿಡಲ್ ಈಷಟ ಯ ಸ್ಪಿಯ ೋಟರಿ ಸ್ಪಂಡ ೊರೋಮ್ (ಇಕS-ಅಓಗಿ) ಯ ೊೋಖು ಂಟ್ಟಯಂದ 

ಭಹನನಿಗ  ಬಂದ ರಗಿತ್ುತ.  

ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ನ ೊ ಲ್ ಚ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ 2019ರ ಡಿಷ ಂಬರ ತಂಖಳಲ್ಲ ಿರಥಮಹಗಿ ಚೋನಹದ ಸುಹನ 

ಹರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಂಡು ಬಂದಿತ್ು.ಈಮೊದಲು ಭಹನರಲ್ಲ ಿಇದು ಔಂಡುಬಂದಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಇದು ವಿವವದಹದಯಂತ್ ಷರಿಸ್ಪದ 

ನಂತ್ರ ವಿವವ ಆಯ ೊೋಖಯ ಷಂಷ ಥಯು 12 ಜನ ೋರಿ 2020ರಂದು ನ ೊ ಲ್ ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ -19 ಎಂದಯ  ಮತ್ ತ 

11 ಪ ಬುರರಿ 2020ರಂದು ಅಧಿಔೃತ್ಹಗಿ ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ ಖಹಯಲ  2019 (ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ) ಎಂದು 

ಸ ಷರಿಷಲಹಯತ್ು. ಅದ ೋ ದಿನ ಅಂತ್ಯಹಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ ಅದಯಯನ ತ್ಂಡದ ಷಮಿತಯು ವಿವವ 

ಆಯ ೊೋಖಯ ಷಂಷ ಥಗ  ಷಹಷಸ ಕ ೊವಿಡ್ -2 ಎಂದು ಸ ಷರಿಷುಂತ್  ಷೊಚಸ್ಪತ್ು. 

 ೈರಸ್ ಷ ೊೋಂಕ್ಕತ್ ಯ ೊೋಗಿಖಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ ಿ ಸ ಚಹಾಖುತ್ತಲ ೋ ಇರುದರಿಂದ ಈ  ೈರಸ್ ಅನುು ವಿವವ ಆಯ ೊೋಖಯ 

ಷಂಷ ಥಯು ಷಹಂಕಹರಮಿಔ ಎಂದು ಘೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಪತ್ು. ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ಷಹಷಸ ಮತ್ುತ ಎಮ್ಇ ಆರ್ ಎಸ್ ಗಿಂತ್ 
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ಮನುಶಯನಿಂದ ಮನುಶಯನಿಗ  ಸ ಚಹಾಗಿ ಸರಡುತ್ತದ . ಅಲಿದ ೋ ಇದು 2 ದಿನದಿಂದ 2 ಹರಖಳ ( ಷಹಭಹನಯಹಗಿ 3 

ರಿಂದ 7 ದಿನ) ಯ ಗ  ಜೋಂತ್ಹಗಿರುತ್ತದ . 

ವ ೈರಸ್: ಸತಯ ಸಂಗತಿಗಳ ತಿಳುವಳ್ಳಕ  

ಈ  ೈರಸ್ ಜೋಂತ್ ಜೋವಿ ಅಲ.ಿ ಆದಯ  ಪ್ರೋಟ್ಟೋನ ಲ್ಲಪಿಡ್ ದರದಿಂದ ಆರಿಷಲಿಟಟ ರಕ್ಷಣಹತ್ಮಔಹದ 

ಕ ೊಬಿನಿಂದ ಔೊಡಿದ . ಇದು ಫಹಯ, ಮೊಗಿನ  ಮೊಲಔ ದ ೋಸನುು ಷ ೋರಿ ತೋರತ್ರಹಗಿ  ದಿವಖುಣ ರಭಹಣದಲ್ಲ ಿ

ಫ ಳ ಯುತ್ತದ . 

ಈ  ೈರಸ್ ಅನುು ನಹವಡಿಷಲು ಷಹಧಯವಿಲಿ. ಆದಯ  ಅದು ತ್ನಿುಂದ ತ್ಹಆನ  ಕ ೊಳ ಯಲಿಡುತ್ತದ . ಇದರ 

ವಿಗಟನ ಯು ಉಶಹಣಂವ ಆದರರತ್   ಮತ್ುತ ವಿವಿಧ ರಿೋತಯ  ಷುತಖಳ ಮೋಲ  ಅಲಂಭಿಹಗಿರುತ್ತದ .  

ಈ  ೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ್ ದುಬಸಲಹಗಿದುದ,  ಸ ೊರಗಿನ ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ ಳುಹದ ದರು ಅದನುು ರಕ್ಷಿಷುತ್ತದ .  ೈರಸ್ 

ಸರಡುದನುು ತ್ಡ ಯಲು ಷ ೊೋು (ಭಹಜಸಔ) ಅತ್ಯಂತ್ ಳ ೆಯ ಷಹಧನ. ಏಕ ಂದಯ  ನ ೊಯ  ಪಹಯಟ ಅನುು ಔಡಿದು 

ಸಹಔುತ್ತದ . (20 ಷ ಕ ಂಡುಖಳ ಕಹಲ ಕ ೈಯನುು ಉಜಿದಹಖ ನ ೊಯ ಯು ಅಧಿಔಗ ೊಂಡು  ೈಯಹಣುನುು 

ನಹವಡಿಷುತ್ತದ .ಕ ೊಬಿನ ಸ ೊರದರು ನಹವಗ ೊಂಡಹಖ ಪ್ರೋಟ್ಟೋನಯುಔತ ಅಣು ತ್ನಿುಂದ ತ್ಹನ  

ನಹವಗ ೊಳುೆತ್ತದ . 

ಬಸ್ಪ (ವಹಕ) ಔೊಡ ಕ ೊಬಿನುು ಔರಗಿಷುತ್ತದ . 25 ಡಿಗಿರ ಷ . ಮೋಲಿಟಟ ನಿೋರನುು ಕ ೈ, ಬಟ್ ಟ, ಇತ್ಹಯದಿಖಳನುು 

ತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳೆಲು  ಉಯೋಗಿಷಫ ೋಔು. ಬಸ್ಪ ನಿೋರು ಅಧಿಔ ನ ೊಯ ಯನುು ಉಂಟು ಭಹಡುದಲಿದ ೋ ಷಹಔಶುಟ 

ರಯೋಜನಕಹರಿಮಹಗಿದ . 

ಆಲ ೊಿೋಸಹಲ (ಮದಯಷಹರ) ಅಥಹ ವ ೋ. 65ಕ್ಕಿಂತ್ ಅಧಿಔ ಆಲ ೊಿೋಸಹಲ ಅಂವವಿರು ಮಹುದ ೋ (ಷಹಯನಿಟ್ ೈಷರ ) 

ದರರೊದ ದಹಥಸು ಕ ೊಬಿನುು ಔರಗಿಸ್ಪ,  ೈರಷು  ಲ್ಲಪಿಡ್ ಸ ೊರದರನುು ನಹವಗ ೊಳಷುತ್ತದ .  

ಂದಂವ ಬಿೋಚ್ ಮತ್ುತ 5 ಬಹಖ ನಿೋರು ಮಿವರಣದ ದರು ನ ೋರಹಗಿ ಪ್ರಟ್ಟನ ಅನುು ಔರಗಿಸ್ಪ ಳಗಿನಿಂದ ಅದನುು 

ಔಡಿದಸಹಔುತ್ತದ . 



ಕ ೊರ ೊನಾ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳಿ, ಕ ೊರ ೊನಾ ಸ ೊೋಲಿಸಿ 

 
Fight against Coronavirus as well as Kidney Disease 

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

ಷ ೊೋಪಿನ ನಂತ್ರ ದಿೋಗಸ ಷಮಯದಲ್ಲ ಿಆಮಿಜನಔದಿಂದ ಔೊಡಿದ ನಿೋರು ಷಸಕಹರಿ. ಮದಯಷಹರ (ಆಲ ೊಿೋಸಹಲ) 

ಕ ೊಿೋರಿನ ಅಂವ ುಳೆದಹದಗಿರುದರಿಂದ  ೈಯಹಣುವಿನ ಪ್ರೋಟ್ಟೋನ ಅನುು ಔರಗಿಷುತ್ತದ . ಆದಯ  ವುದದಹದದದನುು 

ಉಯೋಗಿಷಫ ೋಔು. ಇಲಿದಿದದಯ  ನಿಮಮ ಚಚಸಮಕ ಿ ತ್ ೊಂದಯ ಯುಂಟ್ಹಖಬಲಿದು. 

ಫಹಯಕ್ಕಟಮಹರಿಖಳ ಷ ೋ  ಇಲ:ಿ ಈ  ೈರಸ್ ಫಹಯಕ್ಕಟರಿಮಹಖಳಂತ್  ಜೋವಿರು ಜ ೈವಿಔಲ.ಿ ಯ ೊೋಖನಿಯ ೊೋಧಔಖಳಂದ 

ಅದನುು ಕ ೊಲಿಲು ಷಹಧಯವಿಲಿ. ಆದಯ  ಅದರ ರಚನ ಯು ಶೋಗರಹಗಿ ವಿಭಜಷಲಿಡುತ್ತದ . 

 ೈರಷು  ಅಣು ಸ ೊರಗಿನ ತ್ಂಪಿಗ  ಷಧೃಡಹಗಿ ನಿಲುಿತ್ತದ . ಮನ , ಕಹರು    ತ್ ೋಹಂವದ ಹತ್ಹರಣ ಔತ್ತಲ  

ರದ ೋವ ಸಹಖೊ ಇನಿುತ್ರ  ಷಥಳಖಳಲ್ಲ ಿಅು ಸ್ಪಥರಹಗಿರುತ್ತ . ಆದಯ  ರಕಹವಭಹನಹದ ವಹಕದಿಂದ ಔೊಡಿದ 

ಹತ್ಹರಣು ಅತೋ  ೋಖಹಗಿ ಯರಸ್ ಸರಡುದನುು ಔುಗಿಿಷುತ್ತದ . 

 ೈರಷು  ಪ್ೋಶಕಹಂವನುು ಯುವಿ ಲ ೈಟ್ ಔಡಿದುಸಹಔುತ್ತದ . ಆಯ ೊೋಖಯಯುತ್ ಚಮಸದ ಮೊಲಔ ಇದು 

ಸರಡುುದಿಲ.ಿ  ೈರಷು ಪ್ರೋಟ್ಟೋನ ಅನುು ಔಡಿದಸಹಔುಲ್ಲ ಿವಿನ ಖರ ಷಸಔರಿಷುುದಿಲ.ಿ ಸ್ಪಿರಿಟ ಅಥಹ ವೋಡಹಿ 

ಫ ೋಡ, ಏಕ ಂದಯ  ವ ೋ. 40 ರಶುಟ ಭಹತ್ರ  ಮದಹಯಷಹರನುು ಸ ೊಂದಿದುದ,   ೈಯಹಣು ನಹವಡಿಷಲು ಆಖುುದಿಲ.ಿ 

ಆದಯ ಲ್ಲಷಟರಿನ್ ವ ೋ. 65ರಶುಟ ಆಲ ೊಿಸಹಲ ಸ ೊಂದಿದುದ ಳ ೆಯದು. 

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಮತುು ಕಿಡ್ನಿ (ಮೊತರಪಂಡ)  

ಷಹಷಸ ಮತ್ುತ ಎಮ್ಇಆಎಸಸ್  ಔಂಡು ಬಂದಹಖ ಮೊತ್ರಪಿಂಡ ಷಮಷ ಯಯಂದ ಬಳಲುತತರುರು 

ಮರಣಕ್ಕಿೋಡಹಖಬಸುದು ಎಂದು ಮುನೊೂಚನ  ಸ್ಪಕ್ಕಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಈಖ ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ಷಂದಭಸದಲ್ಲಿಯೊ 

ಮೊತ್ರಪಿಂಡದ ಔುರಿತ್ು ವಿವ ೋಶ ನಿಗಹ ಹಿಷುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಮುಕಯಹಗಿದ . ಚ ೈನಹ ಮತ್ುತ ದ. ಕ ೊೋರಿಮಹದಲ್ಲ ಿ

ವ ೋ. 30 ರಿಂದ 604 ರಶುಟ ಯ ೊೋಗಿಖಳ ಮೊತ್ರದಲ್ಲ ಿಪ್ರಟ್ಟೋನ್ (ಪ್ೋಶಕಹಂವ) ಷ ೊೋರಿಕ , ವ ೋ. 15 ರಿಂದ 20 

ರಶುಟ ಯ ೊೋಗಿಖಳಲ್ಲ ಿತ್ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಡಿು ಸಹಳಹಖುವಿಕ  ಔಂಡುಬಂದಿತ್ುತ.ಇದರಲ್ಲ ಿಫ ೋಧಿ, ನಂಜು ಉಂಟ್ಹಗಿತ್ುತ.  

ನ ೊೋು ನಿಹರಔ ಮತ್ುತ ಜವರನಹವಔಖಳನುು ಅತಮಹಗಿ ಉಯೋಗಿಸ್ಪದಹಖ ತ್ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಡಿು ಗಹಯ ಔಂಡು 

ಬಂದಿತ್ುತ. ಬಸುವಿಧ ಅಂಖಖಳ ಸಹಳಹಖುದು ಮುಂಚತ್ಹಗಿ ಔಂಡುಬರುತ್ತದ . ಈ ಷಂದಭಸದಲ್ಲ ಿಸಹಳಹದ 

ಕ್ಕಡಿುಯು ಷಸಜ ಸ್ಪಥತಗ  ಮರಳಲು ಡಮಹಲ್ಲಸ್ಪಸ್ ( ರಔತವುದಿದೋಔರಣ) ಭಹಡಫ ೋಕಹಖುತ್ತದ . ಇದರಿಂದ ಯ ೊೋಗಿಯು 
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ಖುಣಮುಕಹಖಲು ಷಸಕಹರಿಮಹಖಲ್ಲದ . ಆದಯ  ದಿೋಗಸಕಹಲ್ಲನ ಕ್ಕಡಿು ಸಹಳಹದಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ರಭಹಣದಲ್ಲ ಿ

ಷರಿಸ ೊೋಖುತ್ತದ  ಎಂದು ಸ ೋಳಲು ಷಹಧಯವಿಲಿ. 

ಕಿಡ್ನಿ ರ ೊೋಗಿಗಳು ಮತುು ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಸ್ ಸ ೊೋಂಕಿನ ತ ೊಂದರ ಗಳು: 

ಮೊತ್ರಪಿಂಡ ಯ ೊೋಖು ಬಿರಿಂದ ಬಿರಿಗ  ಸರಡುುದಿಲ.ಿ ವಿವವದಹಧಯಂತ್ ಷುಭಹರು 850 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನರು 

ಕ್ಕಡಿು ತ್ ೊಂದಯ ಯಂದ ಬಳಲುತತದಹದಯ . ದಿೋಗಸಹದ  ಕ್ಕಡಿು ಯ ೊೋಖದಿಂದ ಬಳಲುತತರುರು ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ 

ಷ ೊೋಂಕ್ಕಗ  ಳಗಹಗಿ ತೋರ ತ್ ೊಂದಯ  ಅನುಭವಿಷಫ ಕಹಖುತ್ತದ . ಏಕ ಂದಯ  ಅರಲ್ಲ ಿಯ ೊೋಖನಿಯ ೊೋಧಔ ವಕ್ಕತ 

ಔಡಿಮಮಹಗಿರುತ್ತದ . ಇದು ಔಸ್ಪ ಭಹಡಿಸ್ಪಕ ೊಂಡರಲೊಿ ಅದಿಔ. ಆದದರಿಂದ ಕ್ಕಡಿು ಯ ೊೋಗಿಖಳಗ  ಷಹಂಕಹರಮಿಔ 

ಜವರು ತೋರತ್ರಹಗಿ ಫಹಧಿಷುತ್ತದ . 

ಕ ೊೋವಿಡ್ ಷ ೊಂಕ್ಕನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಪಕ ೊಳೆಲು ಕ್ಕಡಿು ಯ ೊೋಗಿಖಳು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಷೊಚನ ಖಳನುು ಹಲ್ಲಷಫ ೋಔು. 

1. ಆಲ ೊಿೋಸಹಲ (ಮದಯಷಹರ)ುಳೆ ಷಹಯನಿಟ್ ೈಷರ ಬಳಸ್ಪ ಔಯತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳೆಫ ೋಔು. ಇದು ನಮಮನುು 

ರಕ್ಷಿಸ್ಪಕ ೊಳೆಲು ಬಸುಮುಕಯಹದ ಸಂತ್.  

2. ಮದಯಹನ, ಧೊಮರಹನನುು ತ್ಯಜಸ್ಪ. ಇದರಿಂದ ಯ ೊೋಖನಿಯ ೊೋಧಔ ವಕ್ಕತಯನುು ೃದಿದಷುಲ್ಲ ಿ

ಷಸಕಹರಿಮಹಖುತ್ತದ . 

3. ರಔತದಲ್ಲಿನ ಷಔಿಯ  ಅಂವನುು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟುಟಕ ೊಳೆ. ಇಲಿದಿದದಯ  ಯ ೊೋಖನಿಯ ೊೋಧಔ ವಕ್ಕತ  ಔಡಿಮಮಹಗಿ 

ಷ ೊಂಔು ತ್ಖಲು ಷಹಧಯತ್  ಅಧಿಔಹಗಿರುತ್ತದ . 

4. ಷಹಭಹಜಔ ಅಂತ್ರ ಕಹಯುದಕ ೊಳೆ. ಅವಯವಿದದಯ  ಭಹತ್ರ ಜನರನುು ಬ ೋಟ್ಟಮಹಗಿ. ಆದರೊ 3 ಅಡಿ 

ಅಂತ್ರವಿರಲ್ಲ. ಜನದಟಟಣ ಯಂದ ದೊರವಿರಿ. 

5. ದ ೈಹಿಔ ಕಹಯಸಚಟುಟ್ಟಕ ಖಳಂದ ಷಕ್ಕರೋಯಹಗಿರಿ. ದಿೋಗಸ ಉಸ್ಪಯಹಟದ ಹಯಮಹಮ ಭಹಡಿ. 

ವಹವಷಕ ೊೋವದ ಯ ೊೋಖನಿಯ ೊೋಧಔ ವಕ್ಕತಯನುು ಸ ಚಾಸ್ಪಕ ೊಳೆ. 

6.  ೈದಯರು ಸಹಖೊ ನಯಟ್ಟರಶಯನಿಷಟ ಅರ ಷಲಸ ಯಂತ್  ಆಯ ೊೋಖಯಯುತ್ ಖುಣಮಟಟದ ಆಸಹರ ಷ ೋವಿಸ್ಪ.  
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7. ನಿೋು ನಿೋರು ಔುಡಿಯುಹಖ  ೈರಸ್ ನಿಮಮ ದ ೋಸ ಅಥಹ ವಹವಷಕ ೊೋವದ ೊಳಗ  ಷ ೋರಬಸುದು. ಆದದರಿಂದ 

ಅದನುು ತ್ಡ ಖಟಟಲು ಬಸ್ಪನಿೋರು ಔುಡಿಯರಿ. 

8. ನುಯಮೊಕ ೊಔಿಲ (ನುಯಮಿನಿಮಹ ನಿಯ ೊೋಧಔ) ಚುಚುಾಮದುದ(ಹಯಕ್ಕೂನ್) ಸಹಕ್ಕಸ್ಪಕ ೊಂಡಿದದಯ  ಳ ೆಯದು.ಇದು 

ದಿವತೋಯ ಸಂತ್ದ ಷ ೊಂಔು ತ್ಖಲುುದನುು ತ್ಪಿಿಷಲು ಷಸಕಹರಿಮಹಖುತ್ತದ . 

9. ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಷು  ತ್ ೊಂದಯ ಯಲ್ಲ ಿಡಮಹಲ್ಲಸ್ಪಸ್ (ರಔತವುದಿದೋಔರಣ) ಭಹಡಿಷುದನುು ತ್ಪಿಿಷಫ ೋಡಿ. 

ಡಮಹಲ್ಲಸ್ಪಷಗಹಗಿ ಆಷಿತ್ ರಗ  ಬ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುತತದದಯ , ಔಣುಣ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಗಹವಖಲ್ ಷಮೋತ್ ಭಹಷಿ ಧರಿಸ್ಪ. 

ಅನಖತ್ಯಹಗಿ ಆಷಿತ್ ರಗ  ಬ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುದನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಪ. ದೊರಹಣಿ ಮೊಲಔ ನಿಮಮ ತ್ ೊಂದಯ ಗ  ಅಥಹ 

ಷಮಷ ಯಗ  ರಿಸಹರ ಡ ಯಬಸುದು. 

10. ಷಹಂಕಹರಮಿಔ ಯ ೊೋಖದ ಈ ಷಂದಭಸದಲ್ಲ ಿಓಶಧಿಖಳ ಷಹಔಶುಟ ಷಂಖರನಿುಟುಟಕ ೊಳೆ. ಅದ ೋ ಫಹರಯಂಡ 

ಸ್ಪಖದಿದದಯ  ಮಹುದ ೋ ಫಹರಯಂಡ ಅಥಹ ಜನರಿಕ್ ಓಶಧನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳೆ ಆದಯ  ಓಶಧ ೊೋಚಹರನುು 

ತ್ಪಿಿಷಫ ೋಡಿ. 

ರ ೊೋಗಿ ಮತುು ರ ೊೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯರು ಯಾವ ಮುನಿಚಚರಿಕ  ಕರಮಗಳನುಿ 
ಕ ೈಗ ೊಳಿಬ ೋಕು. 

 ಯ ೊೋಗಿ ಮತ್ುತ ಯ ೊೋಗಿಯ ಔುಟುಂಬು ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ ತ್ಡ ಖಟಟಲು ಕ ಲು ಮುನುಚಾರಿಕ  ಔರಮಖಳನುು 

ಅನುಷರಿಷಫ ೋಔು.  

 ಕ ೈಖಳನುು ಮಲ್ಲಂದ ಮೋಲ  ತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳೆಫ ೋಔು. ಷ ೊೋಪ್ (ಭಹಜಸಔ) ಬಳಸ್ಪ 20ಷ ಕ ಂಡಖಳ ಕಹಲ 

ಕ ೈಯನುು ಉಜ ಿತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳೆಫ ೋಔು. ಷ ೊೋ ಸ್ಪಖದಿದ ರ ಸಹಯಂಡ ಷಹಯನಿಟ್ ೈಷರ ಉಯೋಗಿಸ್ಪ. 

 ನಿಮಮ ಔಣುಣ, ಮೊಖು ಮತ್ುತ ಮುಟ್ಟಟಕ ೊಳುೆದನುು ತ್ಯಜಸ್ಪ (ತ್ಪಿಿಸ್ಪ) 

 ಮಹುದ ೋ ಷುತಖಳನುು ಮುಟ್ಟಟದಯ  ಕ ೈಖಳನುು ತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳುೆದನುು ರೊಡಿಸ್ಪಕ ೊಳೆ. 
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 ಮಹುದ ೋ ಂದು ಷುತವಿನ ಮೋಲ  ನ ೊ ಲ್ ಕ ೊಯ ೊನಹ  ೈರಸ್ ಖಂಟ್ ಯಂದ ದಿನಖಳಯ ಗ  ಇರುತ್ತದ . 

ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ಮತ್ುತ ವಹವಷಕ ೊೋವದ ತ್ ೊಂದಯ ಖಳು ಬಂದ ರಖದಂತ್  ಷುತಖಳನುು ಮೋಲ್ಲಂದ ಮಲ  

ಷವಚಾಗ ೊಳಷುತತರಫ ೋಔು. 

 ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಜನಷಂದಣಿ, ಔೊರಸ್ ಅಥಹ ವಿಭಹಣ ರಮಹಣನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಪ. 

 ನಿಮಮ ಷಮುದಹಯದಲ್ಲಿ ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ತೋರಗ ೊಂಡಯ  ಷಹಧಯಹದಶುಟ ಮನ ಯಲ್ಲಿಯೋ ಇರುದು 

ಳ ೆಯದು.ಇದು ನಿಮಮ ಅಹಯನುು ತ್ಪಿಿಷುತ್ತದ . 

 ಓಶಧ ೊೋಚಹರನುು ನಿಲ್ಲಿಷಫ ೋಡಿ. 

 ನಿರಂತ್ರ  ೈದಯರ ಬ ೋಟ್ಟ: ದೊರಹಣಿ ಮೊಲಔ ನಿಮಮ  ೈದಯರನುು ಷಂಕ್ಕಸಸ್ಪ ಷಲಸ  ಷೊಚನ ಖಳನುು 

ಡ ದುಕ ೊಂಡು  ಹಲ್ಲಸ್ಪ. 

ತಯಜಿಸಬ ೋಕಾದ ಯಾವುದಾದರೊ ಔಷಧಗಳ್ಳವ ಯೋ ? 

ಕ ೊೋವಿಡ್ ಷ ೊಂಔು ತ್ಖಲು ಷಂಭನಿೋಯತ್  ಅಧಿಔಹಗಿರುಲ್ಲ ಿಎನ್ಎಸ್ಅಐಡಿಎಸ್ ಮೋಲ್ಲರು ಯ ೊೋಗಿಖಳು 

ಇರುತ್ಹತಯ . ಆದದರಿಂದ ಜವರದಂತ್ ಲಕ್ಷನಖಳು ಕಹಣಿಸ್ಪಕ ೊಂಡಲ್ಲ ಿಯಯಹಷ ಟಮೊೋಲ ಭಹತ್ ರಯನುು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳುೆಂತ್  ಷೊಚಷಲಹಖುತ್ತದ . 

ಕ್ಕಡಿು ಸಹಳಹದ ಯ ೊೋಗಿಖಳು ಅಸ್ಪಇಐ ಅಥಹ ಏಆಬಸಎಸ್   ಅನುು ನಿರಂತ್ರಹಗಿ ಮುಂದುಯ ಷುಂತ್  

ಷೊಚಷಲಹಖುತ್ತದ . ಇುಖಳನುು ಬಳಸ್ಪದಯ  ರಿಣಹಮ ಬೋರುತ್ತದ  ಎಂಬ ಔಳಳವಿದದರೊ, ಅಡಡರಿಣಹಮದ ಔುರಿತ್ು 

ಅಥಹ ಅದನುು ತ್ಡ ಹಿಯಲು ಮಹುದ ೋ ರಬಲಹದ  ಅಂಕ್ಕಷಂಖ ಯಖಳಲ ಿಎಂದು ನಂಬಲಹಗಿದ . 

ಅಂಟ್ಟಪ್ರಟ್ಟೋನುಯರಿಕ್ ರಔತದ ೊತ್ತಡನುು ನಿಯಂತರಷಲು ಮರಿಣಹಮಕಹರಿ ಮತ್ುತ ಅಹಯಖಳನುು ದುರ ಭಹಡುತ್ತದ . 

ಯುಒಪಿನ ಸೃದ ೊರೋಖ ಷಂಷ ಥ ಷ ೋರಿದಂತ್  ಅನ ೋಔ ಷಂಷ ಥಖಳು ಷಹವಿಗ  ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ಕಹರಣಲ ಿಎಂದು ಸ ೋಳ . 
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ಡಯಾಲಿಸಿಸ ೆ  ಒಳಗಾಗುವ ರ ೊೋಗಿಗಳ ಆರ ೈಕ  ಮಾಡುವವರು ಮಾಡುವವರು 
ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ಕರಮಗಳು 

ಡಮಹಲ್ಲಸ್ಪಸ್ ಯ ೊೋಗಿಯಂದಿಗ  ಇರು ಔುಟುಂಬದ ಎಲ ಿಷದಷಯರು ಕ ಲು ಮುನ ುಚಾರಿಕ  ಔರಮ ಮತ್ುತ 

ನಿಯಮಖಳನುು ಹಲ್ಲಷಫ ೋಕಹಖುತ್ತದ . ದ ೋಸದ ಉಶಹಣಂವ ತ್ಹಷಣ , ಯಕ್ಕತಔ ಆಯ ೊೋಖಯ, ಕ ೈತ್ ೊಳ ದುಕ ೊಳೆದು 

ಮತ್ುತ ಅನಹಯ ೊೋಖಯಕ್ಕಿೋಡಹದ ಯಕ್ಕತಯ ಔುರಿತ್ು ಭಹಹಿತ ನಿೋಡುದು.  

ಸಾರಾಂಶ: 

ಕ್ಕಡಿು ಯ ೊೋಗಿಖಳಗ  ಈ ಷ ೊೋಮಔು ಸರಡುವಿಕ  ಔಂಡುಬರುತತದ . ಅಲಿದ ೋ ಷಹನೊು ಔೊಡ ತ್ಂದ ೊಡಡಬಸುದು. ಆದಯ  

ದಿೋಗಸಕಹಲ್ಲನ ಕ್ಕಡಿು ಯ ೊೋಖದಿಂದ ಬಳಲುರಲ್ಲ ಿಮಹ ರಿೋತ ರಿಣಹಮ ಬೋರುತ್ತದ  ಎಂದು ಸ ೋಳಲು 

ಷಹಧಯವಿಲಿ.ಕ ೊೋವಿಡ್ -19 ಷಂಔಸ ಸ ೊಂದಿದರು ಆದಶುಟ ಜಹಖೃತ್ಹಗಿದುದ, ಚಕ್ಕತ್ ೂ ನಿೋಡು  ೈದಯರಿಗ  

 ೈದಯಕ್ಕೋಯ ಸ್ಪಬಿಂದಿಖಳಗ  ಷ ೊಂಔು ತ್ಖಲದಂತ್  ನ ೊೋಡಿಕ ೊಳೆಫ ೋಔು. 

 ನಿಮಮ ಕ್ಕಡಿು ಷ ೊಂಕ್ಕಗ  ಳಗಹಖುದನುು ತ್ಡ ಯುದ ೊಂದ ೋ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಭಹಖಸ.  

 ಆಯ ೊೋಖಯಯುತ್ ವಹವಷ ೊಚಹಾರ ಔರಮ ಅನುಷರಿಸ್ಪ. 

 ನಿಮಮ ಮನ ಯನುು ಷವಚಾ ಮತ್ುತ ಷ ೊಂಔು ರಹಿತ್ನಹುಗಿಡಿ. 


