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എന്തൊണ്  ക ൊറ ൊണ  വൈ സ്? 

മിഗങ്ങള഻ൽ  ന഻ന്ന്  മനഽഷൿര഻ുലക്കഽ  പടരഽന്ന  ഒരഽ  തരം ൂവറസ്  ആണ് 

ീ ഺുറഺണ  ൂവറസ്. ീെറ഻യ ജലുദഺഷം തഽടങ്ങ഻ മഺര മഺയ മ഻ഡ഻ൽ 
ഈസ്റ്റ് ീറസ്പ഻ുററ്ററ഻ സ഻ൻുഡഺമഽം (MERS) സഺർസഽം (SARS) ഇത഻നഽ 
മഽമ്പ് ഈ ീ ഺുറഺണ ൂവറസ് വരഽത്ത഻യ഻ട്ടുണ്ട്. SARS പാച്ചയ഻ൽ 
ന഻ന്നഽം MERS ഒട്ട ത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽമഺണ് മനഽഷൿര഻ുലക്ക് 
പ ർന്ന഻ര഻ക്കഽന്നത്. 

പഽത഻യ ഒരഽ തരം ീ ഺുറഺണ ൂവറസ് ആണ് ഇുപഺൾ 
പടർന്നഽീ ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്നത്. ഇത് ആദൿം  ണ്ടഽപ഻ട഻ച്ചതഽ 2019ൽ ആണ്. 
ഇത഻നഽ മഽമ്പ് മനഽഷൿര഻ൽ ഇത്  ണ്ട഻ട്ട഻ലല. ഇത഻നഽ പല തരം 
ുപരഽ ൾ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. ഇുപഺൾ ഈ ൂവറസ഻ന് SARS-CoV2 
എന്നഽം അസഽഖത്ത഻ന് COVID-19 എന്നഽം ീെരഽവര഻ 11, 2020ൽ 
ുലഺ  ആുരഺഗൿ സംഘടനഺ (WHO) ുപര഻ട്ടു. 

ുലഺ  ആുരഺഗൿ സംഘടനഺ ഇത഻ീന  ഒരഽ മഹഺമഺര഻  ആയ഻ട്ട്  
വ഻ുശഷ഻പ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ുരഺഗ രഺധ഻തരഽീട എണ്ണം ദ഻വുസീന  ാട഻ 
വരഽന്നഽണ്ട്. 

SARSീന ഺളും MERS ീന ഺളും മനഽഷൿർ തമ്മ഻ൽ പ രഺൻ സഺധൿത  

ഇത഻നഽ  ാടഽതൽ ആണ്. ഇത഻ൻീറ്റ അടയ഻ര഻പു  ഺലം 2 ദ഻വസം 
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മഽതൽ 2 ആഴ്െ വീര ആ ഺം (സഺധഺരണ 3 മഽതൽ 7 ദ഻വസം 
വീര). 

വൈ സികെ പറ്റി ചില   ൊര്ൿങ്ങൾ 

 ൂവറസ്  ീ ഺഴഽപു ീ ഺണ്ട് ീപഺത഻ഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന  ഒരഽ ുപഺട഼ൻ   

ആണ്.  ണ്ണ്, മാക്ക്, വഺയ് എന്ന഻വ഻ടങ്ങള഻ൽ ന഻ന്നഽം ഇത് 
ശര഼രത്ത഻ന ത്തഽ  യറഽം. 

 ൂവറസ്  ഒരഽ ുപഺട഼ൻ ആയതഽീ ഺണ്ട് അത഻ീന ീ ഺലലഺൻ  
സഺധ഻ക്ക഻ലല.  ഺല ുമണ അത് തീന്ന അവ഻ഞ്ഞഽ ുപഺ ഽം. 

 ൂവറസ഻ന് െഽറ്റുമഽള്ള ീ ഺഴഽപു മഺതമഺണ് അത഻ീന 
സംരക്ഷ഻ക്കഽന്നത്. അതഽീ ഺണ്ടഺണ് 20 ീസക്കൻഡ് എങ്ക഻ലഽം 
ുസഺപ് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ൂ   ഴഽു ണ്ട഻യത്. ുസഺപ് ീ ഺഴഽപ഻ീന 
അല഻യ഻ക്കഽം. പ഻ീന്ന ൂവറസ് ുപഺട഼ൻ നശ഻ച്ചു ുപഺ ഽം   

 അതഽുപഺീല തീന്ന 65% ആൽക്കുഹഺളും ീ ഺഴഽപ഻ീന 
അല഻യ഻ക്കഽം 

 ബ്ല഼ച്ച഻ങ് ീപൌഡർ ൂവറസ഻ൻീറ്റ ുപഺട്ട഼ൻ നശ഻പ഻ക്കഽം 

 ആന്റ്റ഻ര഻ുയഺട്ട഻ക്സസ് രഺക്സറ്റ഼ര഻യീയ നശ഻പ഻ക്കഽം. പീക്ഷ 
ൂവറസ഻ീനത഻ീര അത഻നഽ ഒരഽ പുയഺജനവഽം ഇലല 

 തണഽപും നനവഽം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ൂവറസ്  ഽീറ ുനരം 
നശ഻ക്കഺീത ഇര഻ക്കഽം. പുതൿ ഻ച്ച് വ഼ട്ട഻ീലുയഺ വണ്ട഻യ഻ീലുയഺ 
എയർ ണ്ട഻ഷനഽ ള഻ൽ    

 അൾടഺവയലറ്റ് ീവള഻ച്ചം ൂവറസ് ീപഺറ്റ഼ന഻ീന നശ഻പു ഽം. 
പീക്ഷ ശര഼രത്ത഻ന് അത് നലലതലല 

 നഺടീനഺ വ഻ുദശമദൿുമഺ ഇത഻ീന നശ഻പ഻ക്ക഻ലല 
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 അടഞ്ഞഽ  ഻ടക്കഽന്ന സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ൂവറസ്  ാടഽതൽ  ഺണഺൻ 
സഺധൿതയഽണ്ട്. തഽറന്നഽം വഺയഽവഽം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ 
 ഽറവഺണഽ 

ക ൊറ ൊണ വൈ സുും ൈൃക്ക റര്ൊഗൈുും 

SARSലഽം MERS ലഽം  ണ്ടുപഺീല, ഈ അസഽഖത്ത഻ലഽം വിക്ക 
ുരഺഗമഽള്ളവർക്സ  ാടഽതൽ  ഠ഻നമഺയ അസഽഖം വരൻ സഺധൿതയഽണ്ട്. 
മരണ സഺധൿതയഽം  ാടഽതലഺണ്. അതഽീ ഺണ്ടഽ വിക്കുരഺഗ഻ ൾ 
പതൿ ം ശദ്ദ഻ക്കണം.  

ൂെനയ഻ലഽം മറ്റു രഺജൿങ്ങള഻ലഽം  ണ്ടത്, ീ ഺുറഺണ ൂവറസ് 
രഺധ഻ച്ച 30% മഽതൽ 60% വീര ആൾ ഺര഻ലഽം മാതത്ത഻ൽ ുപഺട഼ൻ 
ുപഺ ഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. 15% മഽതൽ 20% ുപര഻ൽ വിക്ക സ്തംഭനം 
വരഺം (അ ൿാട്ട്  ഻ഡ്ന഻ ഇഞ്ചഽറ഻ – AKI). ശര഼രത്ത഻ൽ ജലഺംശം 
 ഽറയഽ ,  ഠ഻നമഺയ അണഽരഺധ ഉണ്ടഺവഽ , അമ഻തമഺയ഻ ുവദന 
സംഹഺര഻ ൾ  ഴ഻ക്കഽ  തഽടങ്ങ഻യ  ഺരണങ്ങൾ അത഻നഽള്ള സഺധൿത 
 ാട്ടും. ുരഺഗം മാർച്ഛ഻ക്കഽുമ്പഺളും  മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കഽ ു ടഽ 
സംഭവ഻ക്കഽുമ്പഺളുമഺണ് വിക്ക ുരഺഗം  ാടഽന്നത്. ഈ അവസ്ഥയ഻ൽ 
ഡയഺല഻സ഻സ് ുവണ്ട഻ വരഽം. ുരഺഗം ുരദമഺ ഽുമ്പഺൾ വിക്ക 
ുരഺഗവഽം മഺറഽം. ഇവർക്ക് ഭഺവ഻യ഻ൽ സ്ഥഺയ഻യഺയ വിക്ക 
സ്തംഭനം വരഽുമഺ എന്ന് അറ഻യ഻ലല. 

ൈൃക്ക റര്ൊഗി ളിൽ ക ൊറ ൊണ വൈ സ് പിടികപടൊൻ 
ഉള്ള സൊധ്ൿ  

ുലഺ ഺുരഺഗൿ സംഘടനയഽീട  ണക്കഽ പ ഺരം പത്തഽ ുപര഻ൽ 
ഒരഺൾക്ക് ഏീതങ്ക഻ലഽം തരം വിക്ക ുരഺഗം ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് 
ീ ഺുറഺണ ൂവറസ് രഺധ഻ക്കഺൻ സഺധൿത  ാടഽതലഺണ്. 
അതഽ ഺരണം വിക്ക ുരഺഗം മാർച്ഛ഻ക്കഺനഽള്ള സഺധൿതയഽം 
 ാടഽതലഺണ്. ശര഼രത്ത഻ൻീറ്റ പത഻ുരഺധ ശക്ത഻  ഽറവഺയതഽ 
 ഺരണമഺണ഻ത്. പുതൿ ഻ച്ചും വിക്ക മഺറ്റ഻ീവച്ചവർക്കഽം ീനുെഺട്ട഻ക്സ 
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സ഻ൻുഡഺം തഽടങ്ങ഻യ അസഽഖങ്ങൾക്ക് സ്റ്റ഻ുറഺയ്ഡ് തഽടങ്ങ഻യ 
പത഻ുരഺധ ശക്ത഻  ഽറക്കഽന്ന മരഽന്നഽ ൾ  ഴ഻ക്കഽന്നവർക്കഽം ഇത് 
രഺധ മഺണ്. 

റ ൊൈിഡ്-19 ബൊധ്െുകട സൊധ്ൿ   ു ക്കൊൻ ൈൃക്ക റര്ൊഗി ൾ രദ്ദിറക്കണ്ട 
 ൊര്ൿങ്ങൾ. 

1. ഇടയ്ക്ക഻ടയ്ക്ക് ുസഺപ് ീ ഺുണ്ടഺ ആൽക്കുഹഺൾ ുരസ്ഡ് 
സഺന഻ൂടസർ ീ ഺുണ്ടഺ ൂ  ൾ  ഴഽ ഽ . ഇതഺണ് ഏറ്റവഽം 
പധഺനം. 

2. പഽ വല഻യഽം മദൿപഺനവഽം ഒഴ഻വഺക്കഽ . ഇത് ശര഼രത്ത഻ൻീറ്റ 
പത഻ുരഺധ ശക്ത഻ീയ  ഽറക്കഽ യഽം  ഠ഻നമഺയ അസഽഖം 
വരഺനഽള്ള സഺധൿത  ാട്ടു യഽം ീെയ്ും.  

3. പുമഹ ുരഺഗ഻ ൾ രക്തത്ത഻ീല പഞ്ചസഺരയഽീട അളവ് 
ന഻യദ്ന഻ക്കണം. 

4. അ ലം പഺല഻ക്കഽ . ആൾ ാട്ടം ഒഴ഻വഺക്കഽ . അതൿഺവശൿം 
എങ്ക഻ൽ മഺതം പഽറത്തഽ ുപഺ ഽ . 3 അട഻ ദാരീമങ്ക഻ലഽം 
ആൾ ഺർ തമ്മ഻ൽ ഉണ്ടഺ ണം. 

5. പറ്റുീമങ്ക഻ൽ വ഼ട഻നഽള്ള഻ൽ തീന്ന ീെറ഻യ ുതഺത഻ൽ വൿയഺമം 
ീെയ്ു . ുയഺഗ ീെയ്ുന്നതഽം നലലതഺണ് 

6. നലല ുപഺഷണമഽള്ള ആഹഺരം  ഴ഻ക്കഽ . ന഻ങ്ങളുീട 
ീനുെഺളജ഻സ്റ്റ഻ുനഺട് ുെഺദ഻ച്ച഻ട്ടു ുവണം ആഹഺരം  ഴ഻ക്കഽന്നത്. 

7. ഇളം ൊട് ീവള്ളം  ഽട഻ക്കണം. ന഻ർദ഻ഷ്ട അളവ഻ൽ ുവണം 
ീവള്ളം  ഽട഻ക്കഺൻ 

8. ന഻ർദ഻ഷ്ട പത഻ുരഺധ  ഽത്ത഻ീവപു ൾ ീെയ്ത഻ര഻ക്കണം 

9. ഡയഺല഻സ഻സ് ീെയ്ുന്നവർ  ിതൿമഺയ഻ അത് ീെയ്ണം. 
ു ഺുറഺണീയ ുപട഻ച്ചു ഡൿുയഺൂലസ഻സ് ീെയ്ഺീത ഇര഻ക്കരഽത്. 
ആശഽപത഻യ഻ൽ ുപഺ ഽുമ്പഺൾ മഺസ്ക്സ ഉപുയഺഗ഻ക്കണം. 
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സംശയങ്ങൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ന഻ങ്ങളുീട ുഡഺക്സടുറഺട് ുെഺണ഻ൽ 
രന്ധീപടണം. 

10. ആവ഻ശൿത്ത഻ന് മരഽന്നഽ ൾ ൂ യ഻ൽ സാക്ഷ഻ക്കണം. രുണ്ടഺ 
മാുന്നഺ മഺസുത്തക്ക് മരഽന്ന് ഒരഽമ഻ച്ചു വഺങ്ങണം. ഇടക്ക഻ീട 
ീമഡ഻ക്കൽ ുഷഺപ഻ൽ ുപഺ ഽന്നത് ഒഴ഻വഺക്കണം. 

റര്ൊഗിെുും  ുടുമ്പങ്ങള ും കരദ്ദിറക്കണ്ട  ൊര്ൿങ്ങൾ 

 ഇടയ്ക്ക഻ടയ്ക്ക് ൂ  ൾ  ഴഽ ഽ  

20 ീസക്കൻഡ് എങ്ക഻ലഽം ൂ  ൾ ുസഺപ് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് 
 ഴഽ ണം; പുതൿ ഻ച്ച് െഽമക്കഽുമ്പഺൾ, മാക്കഽ െ഼റ്റുുമ്പഺൾ, 
തഽമ്മഽുമ്പഺൾ, പഽറത്തഽ ുപഺയ഻ട്ട് വരഽുമ്പഺൾ. ുസഺപും 
ീവള്ളവഽം  ഻ട്ടഺത്ത സഺഹെരൿം ആീണങ്ക഻ൽ 60% 
ആൽക്കുഹഺൾ ഉള്ള ഹഺൻഡ് സഺന഻ൂടസർ ഉപുയഺഗ഻ക്കണം. 
ഇത് ൂ യ഻ലഽള്ള ൂവറസ഻ീന നശ഻പ഻ക്കഽം. 

  ണ്ണും മാക്കഽം വഺയഽം ീതഺടഺീത ുനഺക്കഽ  

അറ഻യഺീത നമ്മഽീട ൂ  പല ഇടങ്ങള഻ൽ ുതഺടഽം. അവ഻ീട 
ൂവറസ് ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അത് ൂ യ഻ൽ പറ്റും. അവ഻ീട ന഻ന്ന് 
 ണ്ണ഻ുലഺ മാക്ക഻ുലഺ  വഺയ഻ുലഺ ആ ഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. 
അവ഻ീട ന഻ന്ന് ശര഼രത്ത഻ന ത്തഽ പുവശ഻ക്കയഽം ുരഺഗം 
വരഽത്തഽ യഽം ീെയ്ും.  

 മറ്റുള്ളവര഻ൽ ന഻ന്ന് അ ലം പഺല഻ക്കഽ  

െഽമുയഺ തഽമ്മുലഺ ഉള്ള ആളു ള഻ൽ ന഻ന്ന് 3 അട഻ീയങ്ക഻ലഽം 
ദാരം പഺല഻ക്കണം. െഽമക്കഽ ുയഺ തഽമ്മഽ ുയഺ ീെയ്ുുമ്പഺൾ 
ൂവറസ് ീവള്ളത്തഽള്ള഻ ള഻ൽ ഉണ്ടഺ ഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. വളീര 
അടഽത്തഺീണങ്ക഻ൽ ആ തഽള്ള഻ ൾ ന഻ങ്ങളും ശവസ഻ുച്ചക്കഺം. 
ൂവറസ് ശര഼രത്ത഻നഽള്ള഻ൽ  യറഽം.  

 വിത്ത഻ പഺല഻ക്കഽ  
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ന഻ങ്ങളും െഽറ്റുമഽള്ളവരഽം െഽമക്കഽുമ്പഺഴഽം തഽമ്മഽുമ്പഺഴഽം ട഻ഷൿഽ 
അീലലങ്ക഻ൽ ഹഺൻഡ് ർെ഼ഫ് ഉപുയഺഗ഻ക്കണം. ട഻ഷൿഽ 
നശ഻പ഻ക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ുരഺഗം പടരഺീത ുനഺക്കഺം. 

 വ഼ട് ശഽെ഻യഺയ഻ ീവക്കഽ  

സ്ഥ഻രമഺയ഻ ീതഺടഽന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നനഞ്ഞ തഽണ഻ ീ ഺണ്ട് 
തഽടക്കഽ . ുപുതൿ ഻ച്ചും ുമശ,  ുസര, ൂലറ്റ് സവ഻ച്ച്, 
വഺത഻ല഻ൻീറ്റ പ഻ട഻, ീസൽ ുെഺൺ, തഽടങ്ങ഻യവ. ഈ 
സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ൂവറസ്  ഽീറ സമയം ഇര഻ക്കഺൻ സഺധൿത ഉണ്ട്. 
അതഽീ ഺണ്ടഽ ഈ ഇടങ്ങൾ വിത്ത഻യഺക്ക഻ ീവക്കഽന്നത് പ ർച്ച 
തടയഺൻ സഹഺയ഻ക്കഽം. 

 ആൾക്കാട്ടവഽം അനഺവശൿ യഺതയഽം ഒഴ഻വഺക്കഽ  

ജനം ത഻ങ്ങ഻ ന഻ൽക്കഽന്ന സ്ഥങ്ങള഻ലഽം വഺയഽ സഞ്ചഺരം  ഽറഞ്ഞ 
സ്ഥലങ്ങള഻ലഽം ുരഺഗരഺധ഻തർ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ു ഺവ഻ഡ്-19 പടരഺൻ 
സഺധൿത  ാടഽതൽ ആണ്. സഺധ഻ക്കഽന്ന അതയഽം വ഼ട്ട഻ൽ 
ഇര഻ക്കഺൻ ുനഺക്കഽ . സ്ഥ഻രമഺയ഻  ഴ഻ക്കഽന്ന മരഽന്നഽ ൾ 
ന഻ർത്തരഽത്.  ഽറച്ചു അധ഻ ം മരഽന്നഽ ൾ ൂ യ഻ൽ ീവക്കഽന്നത് 
നലലതഺണ്.  

 ഇടക്ക഻ീടയഽള്ള പര഻ുശഺധന 

ുഡഺക്സടറ഻ീന ുനര഻ട്ട്  ഺണഺൻ അതൿഺവശൿം ഇീലലങ്ക഻ൽ 
ുെഺണ഻ലാീട രന്ധീപടണം. ന഻ങ്ങളുീട ുരഺഗഺവസ്ഥയഽം 
 ഴ഻ക്കഽന്ന മരഽന്ന഻ൻീറ്റ വ഻വരവഽം ുഡഺക്സടുറഺട് പറയണം. 
അതൿഺവശൿം ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ മഺതീമ ആശഽപത഻യ഻ൽ 
ുപഺ ഺവഽള്ളു. ുപഺയഺൽ തീന്ന അധ഻  ുനരം അവ഻ീട 
ഇര഻ക്കരഽത് 

 ഒഴ഻വഺുക്കണ്ട മരഽന്നഽ ൾ 

ുവദന സംഹഺര഻ ൾ ഒഴ഻വഺക്കണം. പന഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ 
പഺരീസറ്റുമഺൾ  ഴ഻ക്കഺം. രക്ത സമ്മർദത്ത഻ന്  ഴ഻ക്കഽന്ന 
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മരഽന്നഽ ൾ തഽടർന്ന്  ഴ഻ക്കണം. പുതൿ ഻ച്ചും ACEI or ARBs 
തഽടങ്ങ഻യ മരഽന്നഽ ൾ  ഴ഻ക്കഺം. ു ഺവ഻ഡ്-19ീന അത് 
രഺധ഻ക്ക഻ലല.  

 ഡയഺല഻സ഻സ് ുരഺഗ഻ ീള പര഻െര഻ക്കഽന്നവർ 

ഡയഺല഻സ഻സ് ുരഺഗ഻ ൾ പഺല഻ുക്കണ്ട എലലഺ മഽൻ രഽതലഽ ളും 
അവീര പര഻െര഻ക്കഽന്നവരഽം പഺല഻ക്കണം. ഏറ്റവഽം പധഺനം 
ശര഼രശഽദ്ധ഻യഽം ൂ   ഴഽ ഽന്നതഽമഺണ്. പന഻ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ ഉടീന 
െ഻ ഻ത്സഺ ുതടണം.  

ുരഺഗ഻ീയ പര഻െര഻ക്കഽന്ന ആർീക്കങ്ക഻ലഽം ു ഺവ഻ഡ്-19 അസഽഖം 
രഺധ഻ച്ചഺൽ സർക്കഺർ പറയഽന്ന പ ഺരമഽള്ള െ഻ ഻ത്സഺ എടഽക്കണം. 
െ഻ ഻തസ഻ക്കഽന്ന ുഡഺക്സടറ഻ീനയഽം ഡയഺല഻സ഻സ് സ്റ്റഺെ഻ീനയഽം 
അറ഻യ഻ക്കണം. 

ചുര്ുക്കത്തിൽ 

ു ഺവ഻ഡ് ുരഺഗം രഺധ഻ക്കഽന്നവർക്കഽ വിക്ക ുരഺഗം വരൻ സഺധൿത 
ഉണ്ട്. വിക്ക ുരഺഗം മാർച്ഛ഻ച്ചഺൽ മരണ സഺധൿത  ാടഽം. സ്
ഥഺയ഻യഺയ വിക്ക ുരഺഗമഽള്ളവർക്കഽ ു ഺവ഻ഡ് രഺധ഻ക്കഺൻ സഺധൿത 
 ാടഽതലഺണ്. ഇുപഺളുള്ള വിക്ക ുരഺഗത്ത഻ൻീറ്റ ഗൌരവം 
അനഽസര഻ച്ചഺണ് ഈ സഺധൿത  ാടഽന്നത്. വിക്ക ീള സംരക്ഷ഻ക്കഺനഽം 
വിക്ക ുരഺഗം മാർച്ഛ഻ക്കഺത഻ര഻ക്കഺനഽം ീെുയ്ണ്ട ഏറ്റവഽം പധഺന 
 ഺരൿം ു ഺവ഻ഡ്-19 വരഺത഻ര഻ക്കഺൻ ുനഺക്കഽ  എന്നതഺണ്. 
അത഻നഽള്ള മഽൻ രഽതലഽ ൾ എടഽക്കണം. 

 


