க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிய ர ள்ைி பதில்
(மூலம் : உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் )
 க ொர ொனொ வை ஸ் என்றொல் என்ன?
க ொர ொனொ வை ஸ் ைிலங்கு ள் மற்றும் மனிதர் ள் மத்தியில் ொணப்படு ின்ற ஒரு
வை ஸ்
இனமொகும். இவற் றில்
சில வவரஸ்கள்
மனிதர்களுக்கு
ததொற் றுக்கவள ஏற் படுத்துவதுடன் அந்தத் கதொற்றுக் ள் சொதொ ண சளி முதல்
MERS மற் றும் SARI பபொன்ற சுவொச ர ொய் ிவல வளயும் ஏற்படுத்தும்
 “புதிய” ககாரரானா வைரஸ் என்றால் என்ன?
“புதிய” தகொபரொனொ வவரஸ் என் பது மனிதர்கள் மத்தியில் இதற் கு
முன் னர் இனங் கொணப் படொத ஒரு வவரஸ் வவகயொகும் . 2019 டிசம் பர்
மொதம் சீனொவின வுஹொன் பி ரதசத்தில் முதன் முவறயொ இனங் ொணப்பட்ட
இந்த வை ஸ் 2019nCoV என அவைக்கப் படுகின் றது.
 இந்த வை ஸ் சொர்ஸ் (SARS-CoV) வைர |
இல்வல. புதிய தகொபரொனொ வவரஸ் (2019-nCoV) மற் றும் சொர்ஸ் வவரஸ்
என்பன ஒபர குடும் பத்வதச் பசர்ந்தவவயொக உள் ள பபொதிலும் அவவ
ஒன்றுக்கு ஒன் று பவறுபட்டவையொகும்.
 இது ஒரு அபொய

மொன வை ஸொ?

ஏவனய சுைொச ர ொய் வளப் ரபொன்று, புதிய தகொபரொபனொ வவரஸ்
ததொற் றுவதினொல் சளி, ததொண்வட பநொவு, இருமல் , கொய் ச்சல் என் பன
பபொன்ற சிறிய அறிகுறிகள் ஏற் படுகின்றன. சிலருக்கு நியூபமொனியொ
அல் லது சுவொசக் பகொளொறுகள் பபொன் ற பநொய் நிவலவமகள் ஏற் பட
முட்ியும். மிகவும் அரிதொக இந்த பநொய் மரணம் விவளவிக்கும் .
முதியவர்கள் மற் றும் ஏவனய பநொய் களொல் பீடிக்கப் பட்டுள் ளவர்கள்
(நீ ரிழிவு மற் றும் இருதய பநொய் ) இந்த வவரஸ் ததொற் றுவதினொல்
கடுவமயொக பநொய் வொய் ப் படும் அபொயம் கொணப் படுகின்றது.
 வீட்டில் ைளர்க்கும் கசல்லப் பி ொணி ளொல் இந்த வை ஸ் கதொற்ற முடியுமொ?
இல்வல. இதுவவரயில் பூவனகள் , நொய் கள் பபொன்ற தசல் லப் பிரொணிகவளத்
ததொற் றியுள் ளதொக
அல் லது
அப் பிரொணிகள்
மூலம்
இந்த
மனிதர்களுக்குத் ததொற் றியதொக எந்ததவொரு சொட்சியும் இல் வல.

வவரஸ்

 புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் ஒருைொிடமிருந்து இன்கனொருைருக்கு ப ை முடியுமொ?
ஆம்.
வவரஸ்
ததொற் றியுள் ள
ஒருவருடன்
தநருக்கமொகப்
பைகிவதனொல் இந்த புதிய தகொபரொனொ வவரஸ் ஏவனபயொருக்கு
பரவ முடியும் . உதொரணமொக வீட்டினுள் , அலுவலகத்தில் அல் லது
வவத்தியசொவலயில்
வவரஸ்
ததொற் றியுள் ள
ஆட்களுடன்
தநருங் கிப் பைகுவதனொல் .
இந்த வை ஸிலிருந்து பொது ொப்புப் கபறுைது எவ்ைொறு?
ர ொவயப் பற்றி அறிந்து க ொள்ளுங் ள். இது கதொடர்பொ சம ொலத் த ைல் வளப்
கபறுைதற்கு கதொற்று ர ொயியல் பிொிைின் (இவணயதளத்வதப் பொர்வையிடுங் ள்.)
இந்த வை ஸிலிொிந்து பொது ொப்புப் கபறுைதற் ொ
பின்பற்றுங் ள்.


பின்ைரும் கசயற்பொடு வளப்

உங் ள் இரு
ங் வளயும் சைர்க் ொ மிட்டு அல்லது மதுசொ ம் அடங் ிய
வ ழுைம் தி ைத்தினொல் ழுவுங் ள்.

ஏன் அப்படிச் கசய்ய ரைண்டும்?
சைர்க் ொ மிட்டு அல்லது மதுசொ ம் அடங் ிய வ ழுவும் தி ைத்தினொல் வ
ழுவும் ரபொது வ ளிலுள்ள வை ஸ் ள் அழிந்து ைிடு ின்றன.


வளக்

இருமல், தும் மல் அல் லது கொய் ச்சலினொல் பொதிக்கப் பட்டுள் ள
ஆட்களுக்கும் உங் களுக்கும் இவடயில் ஆகக் குவறந்தது ஒரு
மீற் றர் (மூன்று அடிகள் ) தூரத்வதப் பபணுதல் .

ஏன் அப்படிச் கசய்ய ரைண்டும்?
இந்த வை ஸ் கதொற்றியைர் ள் இருமும் ரபொது அல்லது தும்மும் ரபொது வை ஸ்
அடங் ிய துளி ள் கைளிைரு ின்றன. நீ ங் கள் அந்த ஆளுக்கு தநருக்கமொக
இருப் பீர்களொயின், நீ ங் கள் சுவொசிக்கும் பபொது இந்த வை ஸ் உங் ள்
உடலில் நுவழய முடியும்.


உங் ள் ண் ள், மூக்கு, வொய் என் பவற் றத் ததொடுவவதத் தவிர்ந்து
தகொள் ளுங் கள் .
ஏன் அப்படிச் கசய்ய ரைண்டும்?
உங் ள் இரு வ ளும் வை ஸ் மூலம் மொசவடந்த ரமற்ப ப்கபொன்வற
கதொட்டிருக்கும்
ைொய்ப்பு
உள்ளது.
அவ் வொறு
மொசவடந்துள் ள
வககளினொல் உங் கள் கண்கவள, மூக்வக, வொவய ததொடும்
பபொது, அந்த பமற் பரப் புக்களிலிருந்து வவரஸ்கள உங் கள்
உடலுக்குள் கடத்தப் படலொம் .



உங் ளுக்கு
ொய்ச்சல், இருமல் , சுவ்ொசக் ர ொளொறு ள் இருப்பின்
உடனடியொ
சி ிச்வச கபறுங் ள். புதிய தகொபரொனொ வவரஸ்
கண்டுபிடிக்கப் பட்ட சீனொவிற் குப் பிரயொணம் தசய் திருந்தொல்
அல் லது சீனொவுக்குச் தசன் று வந்த சுவொச பநொய் க் பகொளொறு
உள் ளவர்களுடன்
தநருங் கிப்
பைகியிருந்தொல் ,
உங் கள்
வவத்தியருக்கு அதவன அறிவியுங் ள்.
ஏன் அப்படிச் கசய்ய ரைண்டும்?
உங் ளுக்கு
ொய்ச்சல், இருமல் , சுவொசக் பகொளொறுகள் இருப் பின்
உடனடியொக சிகிச்வச தபறுவது முக்கியமொனதொகும் . இது
வவரஸ் ததொற் றொக அல் லது பவறு ஒரு அபொயகரமொன பநொய்
நிவலவமயினொல் ஏற் பட்டிருக்க முடியும் .
ொய்ச்சலுடன் ஏற்படும் சுைொச ர ொய் அறிகுறி ள் பல்ரைறு ொ ணங் ளினொல்
ஏற்பட முடியும். நீ ங் கள் புதிய தகொபரொனொ வவரஸ் ததொற் றுக்
கொணப் படுகின்ற பிரபதசங் களில் பிரயொணம் தசய் திருந்தொல்
அல் லது அப் பிரபதசங் களில் பிரயொணம் தசய் த பின் னர் சுவொச
பநொய் அறிகுறிகள் ஏற் பட்டுள் ள ஆட்களுடன் தநருக்கமொகப்
பைகியிருந்தொல் உங் ள் ர ொய் அறிகுறி ளுக் ொன
ொ ணமொ
அந்த
வை ஸ் கதொற்றொ இருக் முடியும்.



உங் ளுக்கு சுைொச ர ொய் அறிகுறி ள் இருந்து, சீனொவிற் கு பிரயொணம்
தசய் திருக்கொவிட்டொல் , துப் புரவு நவடமுவறகவள நன் றொகப்
பின் பற் றுங் கள் . குணமவடயும் வவரயில் வீட்டில் தங் கியிருப் பது
மிகவும் சிறந்ததொகும்.

 இந்த வை ஸிலிருந்து
ரைண்டுமொ?

பொது ொப்புப்

கபறுைதற்கு

ைொய்க்

ைசம்

அணிய

ைொய்க் ைசம் அணிைதனொல் சில கதொற்று ர ொய் ள் ப வுைவதத் தடுக் முடியும்.
எனினும் முகக் கவசத்வதப் பயன் படுத்துவதன் மூலம் மொத்திரம்
வவரஸ் ததொற் றுவவதத் தடுக்க முடியொது. வொய் க் கவசம் அணிைது
உள்ளிட்ட ஏவனய ர ொய் ிைொ ண முவற வளயும் (துப் புரவு நவடமுவறகள்
மற் றும்
ததொற் றுக்குள் ளொன
பநொயொளிகளுடன்
பைகுவவதத்
தவிர்த்தல் - ஆகக் குவறந்தது ஒரு மீற் றர்/ மூன்று அடி
இவடதவளிவயப் பபணுதல் ) பசர்த்துப் பின் பற் றுவதன் மூலம்
வவரஸ் ததொற் றுவவதக் குவறக்க முடியும் .
உங் ளுக்கு சுைொச ர ொய் அறிகுறி ள் (இருமல் அல் லது தும் மல் ) இருப் பின்
அல் லது
புதிய
சந்பதகிப் பதொயின்
ததொற் றியுள் ளதொகச்

தகொபரொனொ
வவரஸ்
ததொற் றியிருப் பதொக
அல் லது
புதிய
தகொபரொனொ
வவரஸ்
சந்பதகிக்கப் படும்
ஆபளொருவவரப்

பரொமரிப் பதொயின் மொத்திரபம நீ ங் கள் வொய் க் கவசதமொன்வற அணிய
பவண்டும்.

சீனொைில்
இந்த
வை ஸ்
ப ைியுள்ளதொ க்
ண்டுபிடிக் ப்பட்டுள்ள
பி ரதசகமொன்றில் பி யொணம் கசய்துள்ள அல்லது சீனொைில் பி யொணம் கசய்ததன்
பின்னர் சுைொச ர ொய் அறிகுறி ள் ஏற்பட்டுள்ளைர் ளுடன் க ருங் ிப் பழ ிய
ஆட் ரள
புதிய
க ொர ொனொ
வை ஸ்
கதொற்றியிருப்பதொ
சந்ரத ிக் ப்படு ின்றனர்.
 சொியொன முவறயில் ைொய்க் ைசம் அணிதலும் அைற்வற அ ற்றுதலும்


ைொய்க் ைசம் அணியும் ரபொது சைர்க் ொ மிட்டு அல்லது மதுசொ ம் அடங் ிய
வ ழுவும் தி ைத்தினொல் இரு வ வளயும் ழுவுங் ள்.



மு மும் மூக்கும் மவறயும் ைிதத்தில் ைொய்க் ைசத்வத அணியுங் ள். இங் கு
உங் ள் மு த்திற்கும் ைொய்க் ைசத்திற்கும் இவடயில் இவடகைளி இருக் க்
கூடொது.



ைொய்க்
ைசத்வத
அணிந்திருக்கும்
ரபொது
கதொடுைவதத்
தைிர்ந்து
க ொள்ளுங் ள். நீ ங் கள் வொய் க் கவசத்வத ததொடுவீர்களொயின் ,
சவர்க்கொரமிட்டு அல் லது மதுசொரம் அடங் கிய வககழுவும்
திரவதமொன்றினொல் வககவளக் கழுவுங் ள்.



ஒரு முவற மொத்தி ம் பயன்படுத்துைதற்கு பொிந்துவ க் ப்படும்
ைசங் வள மீண்டும் பயன்படுத்துைவதத் தைிர்ந்து க ொள்ளுங் ள்.



ைொய்க் ைசத்வத அ ற்றும் ரபொது தவலயின் பின்னொல் உள்ள பகுதியினொல் (கட்டும்
இலொஸ்டிக்) பிடித்து அகற் றுங் கள் (வொய் க் கவசத்தின் முன்பகுதிவயத் கதொட
ரைண்டொம்)
மூடிதயொன்வறக்
தகொண்ட
ததொட்டிதயொன்றில்
உடனடியொகப் பபொடுங் கள் , சவர்க்கொரம்
அல் லது மதுசொரணம்
அடங் கிய வககழுவும் திரவதமொன்றினொல் வககவளக் கழுவுங் கள் .

ைொய்க்

 இந்த வை ஸ் யொ த் கதொற்ற முடியும்?
வை ஸ் ப ைி ைரும் பி ரதசகமொன்றில் ைொழும் அல்லது அத்தவ ய
பி ரதசகமொன்றில் பி யொணம் கசய்யும் ஆட் வள இந்த வை ஸ் கதொற்ற முடியும்.
தற் பபொது அதிகமொன வவரஸ் ததொற் றியவர்கள் இந்த வவரஸ் பரவி
ைரும் ொடொன சீனொைில் இருப்பதொ அறிைிக் ப்பட்டுள்ளது.
ஏவனய ொடு ளில் ண்டுபிடிக் ப்பட்ட ர ொய் கதொற்றியைர் ள் அண்வமயில்
சீனொைில்
பி யொணம்
கசய்தைர் ளொ
அல்லது
அவ்ைொறு
பி யொணம்
கசய்தைர் ளுடன் க ருங் ிப் பழ ியைர் ளொ உள்ளனர். புதிய தகொபரொனொ
வவரஸ் ததொற் றியுள் ள ஆட்கவளப் பரொமரிக்கும் சுகொதொர ஊழியர்கவள

இந்த வவரஸ் ததொற் றுவதற் ொன அபொயம் அதி ளைில் உள்ளது. அவர்கள் இந்த
வவரஸ் ததொற் றுவவதத் தடுப் பதற் கு தபொருத்தமொன தசயற் பொடுகவளப்
பின் பற் ற பவண்டும் .



டுவமயொன ர ொய் ிவலவமக்கு உட்படும் அபொயம் யொருக்குள்ளது?
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் குறித்து கதொடர்ந்தும் ஆய்வு ள் இடம்கபற்றுக்
க ொண்டிருப்பரதொடு, இதுைவ
ர ொய் ளினொல் பொதிப்புற்ற
ரபொன்றன

ர ொய் கதொற்றியுள்ள
பர் ளுக்கு (

டுவமயொ

)

பர் ள் மற்றும் ஏவனய

ீொிழிவு மற்றும் இருதய ர ொய்

ர ொய்ைொய்ப்பட்டைர் ளுக்கு

அபொயம்

ொணப்படு ின்றது.

 இந்த வை ஸ் எப்படி ப வு ின்றது?
புதிய
க ொர ொனொ வை ஸ்
சுைொசத் கதொகுதியுடன் கதொடர்புவடய ஒரு
வை ஸொகும். ஆ ம்பமொ ர ொய் கதொற்றுக்குள்ளொன பர் ஒருைர் இருமுதல்,
தும்முதல் மூலம் கைளியொகும் துளி ள் அல்லது உமில் ீர்த் துளி ள் அல்லது
மூக் ிலிருந்து கைளியொகும் தி ைம் மூலம் வை ஸ் மற்கறொருைருக்கு ப ை முடியும்.
அதனொல், அந் பர் உொிய சு ொதொ முவற வளப் பின்பற்றுைது முக் ியமொனதொகும்.
(உதொ ணமொ , இருமல் அல்லது தும்மலின் ரபொது முழங்வ யினொல் அல்லது திசு
டதொசியினொல் உமது ைொவயயும் மூக்வ யும் மூடிக் க ொள்ளுங் ள். அத்திசு
டதொசிவய உடனொடியொ மூடியுடன் கூடிய குப்வப ைொளியினுள் இடவும்.)
அவ்ைொரற சைர்க் ொ ம் இட்டு அல்லது மது அடங் ிய வ
ழுவும் தி ைத்தினொல்
அடிக் டி ழுைிக் க ொள்ளவும்.

 கைளி

ரமற்ப ப்பின்

மீது

இவ்வைை ஸ்

எவ்ைளவு

ொலம்

அழியொமல்

இருக் ின்றது?
க ொர ொனொ வை ஸ் எை் ைளவு
அழியொமல்
இனங்

ொணப் படும்

ொணப் படவில் வல

ை ைல் ளு ்கு

ஏற் ப

அழியொமல்

இரு ்கும் .

பயன் படுை்துைைன்

ஒரு

மூலம்

ொலம்

கைளி ரமற் ப ப் பு ் ளில்

என் பவை
என் பரைொடு
சில

உறுதியொ

ைற் ரபொது

மணிை்தியொளங்

எளிய
இந்ை

இன் னும்

கிருமி

வை வஸ

ொணப் படும்
ள்

அை் ைொரற

நொசினிவயப்
அழி ்

முடியும்

என்பரைொடு

ரமலும்

ம ் வளை்

கைொற் றுைதிலிருந்து

ைடுை்து ்

க ொள் ள முடியும் .

 கக்ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்று ஏவனய சுைொசத் கதொற்றுக் ளிலிருந்து எவ்ைொறு
ரைறுபடு ின்றது?
க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றுக்குள்ளொன

பருக்கு

ொய்ச்சல், இருமல் மற்றும்

மூக் ிலிருந்து ீர் ைடிதல் ரபொன்ற ர ொய் அறிகுறி ள் ஏற்படு ின்றது. இவ்ைொறொன
ர ொய் அறிகுறி ள் ரைறு வை ஸ் ளின் மூலம் ஏற்படும் சுைொச கதொற்றுக் வளயும்
ண்டு க ொள்ளலொம். ர ொய் அறிகுறி ளில் உள்ள ஒற்றுவம

ொ ணமொ , ர ொய்

அறிகுறி ளின் அடிப்பவடயின் மொத்தி ம் ர ொவய அவடயொளங் ண்டு க ொள்ைது
டுவமயொன ைிடயமொகும். அதனொல் எைர னும் ஒருைருக்கு புதிய க ொர ொனொ
வை ஸ்

கதொற்றியுள்ளதொ

என்பது

பற்றி

பொிரசொதவன ள் அைசியப்படு ின்றன. இருமல்,
அகசௌ ொியங் ள்

உள்ள

பர் ள்

உறுதிகசய்ைதற்கு

ஆய்வுகூட

ொய்ச்சல் மற்றும் சுைொசித்தலில்

தொமதமின்றி

வைத்திய

சி ிச்வசக்கு

உட்படுத்தப்படுதல் ரைண்டும்.
 வை ஸ் உடலில் கதொற்றியதன் பின்னர் ர ொய் அறிகுறி ள் கைளிப்படுதைதற்கு
எடுக்கும் ொலம் ( ர ொயரும்பு ொலம்) எவ்ைளவு?
தற்ரபொது

ொணப்படும் த ைல் ளுக்கு ஏற்ப இக் ொலம் 14

இருக்

முடியும்.

உல

கதொற்றுக்குள்ளொனதொ
பர் வள 14 ொட் ள் ைவ

சு ொதொ

உறுதிப்படுத்தப்படும்

ொட் ள் ைவ யொ

ஸ்தொபனம்

பொிந்துவ ப்பது

ர ொயொளர் ளுடன்

பழ ிய

ண் ொணித்தல் ரைண்டும் என்பதொகும்.

 புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் எவ்ைித ர ொய் அறிகுறி ளும் அற்ற

பக ொருைருக்கு

ப ை முடியுமொ?
ைனத்திற் க ொள்ளத்தக்

ர ொய் அறிகுறி ள் கதன்படுைதற்கு முன்னர் புதிய

க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றியுள்ள
ர ொய் ப வுைதற் ொன ைொய்ப்பு

பக ொருைொிடமிருந்து மற்கறொரு

ொணப்படு ின்றது. எவ்ைொறொயினும், தற்ரபொது

ிலவும் த ைல் ளுக்கு எற்ப ர ொய் பி தொனமொ
உள்ள பொிடமிருந்தொகும்.

பருக்கு

ப வுைது ர ொய் அறிகுறி ள்

 சீனொைில் அல்லது வை ஸ் கதொற்றியுள்ள இடகமொன்றிலிருந்து கபொதிகயொன்று
ிவடக் ப்கபறுைது பொது ொப்பனதொ?
ஆம், அது பொது ொப்பனதொகும். கபொதி ிவடக் ப்கபறும் பர் புதிய க ொர ொனொ
வை ஸ் கதொற்றுைதற் ொன ைொய்ப்பு ொணப்படுைதில்வல. ரைறு க ொர ொனொ
வை ஸ் ள் கதொடர்பொ உள்ள அறிவுக் வமய, இவ்ைொறொன வை ஸ் அடங் ிய
டிதம் அல்லது கபொதி ளில் ீண்ட
ொலம் உயிர் ைொழ்ைதற் ொன ைொய்ப்பு
ொணப்படுைதில்வல.

 புதிய

க ொர ொனொ

வை ஸ்

கதொற்றிலிருந்து

தடுப்பதற்கு

மற்றும்

சி ிச்வசயளிப்பதற்கு ர ொகயதிர்ப்பு மருத்து வளப் பயன்படுத்த முடியுமொ?
ர ொகயொதிர்ப்பு

மருந்து ள்

ர ொய் வள மொத்தி ரம

மூலம்

பற்றீொியொக் ளொல்

கதொற்றுக்குள்ளொன

குணப்படுத்த முடியும். அதனொல் புதிய க ொர ொனொ

வை ஸ் ரபொன்ற வை ஸ் ள் கதொற்றுைதவன குணப்படுத்த முடியொதுள்ளது.

 புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றிலிருந்து தைிர்ந்திருப்பதற்கு அல்லது அதற்கு
சி ிச்வசயளிப்பதற்கு குறித்த ஏரதனும் மருந்து ள் ொணப்படு ின்றதொ?
இதுைவ ,

க ொர ொனொ

வை ஸ்

சி ிச்வசயளிப்பதற்க ன்று
பொிந்துவ க் ப்படைில்வல.

கதொற்றிலிருந்து

குறித்த

மருந்து ள்

எவ்ைொறொயினும்,

புதிய

தடுப்பதற்கு
இதுதொன்
க ொர ொனொ

அல்லது
என
வை ஸ்

கதொற்றியைர் ளின் ர ொய் அறிகுறி வள தணிப்பதற்கு உசிதமொன சி ிச்வச ள்
ைழங் ப்படல் ரைண்டும் என்பரதொடு மி வும்
உட்பட்டைர் வள ஆத வுக்

டுவமயொ

ர ொய்த் தொக் த்திற்கு

ண் ொணிப்பிவன ( Supportive Care) ைழங்குதல்

ரைண்டும்.
புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றிலிருந்து பொது ொப்பு கபறுைதற்கு,
மற்றும் சுைொச சு ொதொ

ீர் வ

முவற வள பின்பற்றுதல் ரைண்டும் என்பரதொடு,

முடியுமொன அவனத்து சந்தர்ப்பங் ளிலும் இருமல் மற்றும் தும்மல் ரபொன்ற சுைொச
ர ொய்

அறிகுறி வள

கைளிக் ொட்டும்

எந்தகைொரு

பருடனும்

கதொடர்பு வள வைத்துக்க ொள்ைதில் இருந்து தைிர்ந்து க ொள்ளுங் ள்.

ிட்டிய

ைிடமின்

C மொத்திவ

வள எடுத்தல், மு

மூடி வள அணிதல்

மற்றும்

ர ொகயதிர்ப்பு மருந்து வள வைத்திய பொிந்துவ யின்றி பயன்படுத்துைது புதிய
க ொர ொனொ வை ஸிலிருந்து பொது ொப்புப் கபறுைதற் ொ

பொிந்துவ க் ப்பட

மொட்டொது. இவ் ைழிமுவற ள் உம்வம வை ஸிலிருந்து பொது ொக் ொது என்பதுடன்
உமக்கு பொதிப்பிவனயும் ஏற்படுத்த முடியும்.
எவ்ைொறொயினும்,

உமக்கு

ொய்ச்சல்,

அகசௌ ொியங் ள்

ஏற்படுமொயின்

இருமல்

மி வும்

ஆபத்திவனக் குவறத்துக் க ொள்ைதற் ொ
அண்வமக்

ொலத்தில்

மற்றும்

டுவமயொன

மூச்சு
கதொற்று

முன்னரம வைத்தியவ

ைிடுைதில்
ஏற்படும்
ொடவும்.

ீர் சுற்றுலொ ரமற்க ொண்ட பி ரதசங் ள் கதொடர்பிலும்

வைத்தியருக்கு அறிைிக் வும்.

ரமலதி மொன ைினொக் ள் மற்றும் பதில் ள்

 புதிய

க ொர ொன வை ஸ், கதொற்றுக்குள்ளொன

பக ொருைொினொல் ரமலும்

எத்தவன ரபருக்கு ப ை முடியுமொ உள்ளது?
இவ்ைொறு ர ொய் ப ைக்கூடிய பர் ளின் எண்ணிக்வ R0 (“R naught”) என்ற
குறி ொட்டியின் மூலம் முன்வைக்
முடியும். அதனொல் கதொற்றுக்குள்ளொன
ொலப்பகுதியினுள்
கபொதுைொ
ஒரு
ர ொயொளியிடமிருந்து,
ர ொய்
கதொற்றுக்குள்ளொ
முடியுமொன,
முன்னர்
கதொற்றுக்குள்ளொ ொத
பர் ள்
எண்ணிக்வ
ொட்டப்பட்டுள்ளது.
கதொற்றுக்குள்ளொனைர் ள்
சிலர்
R0
கபறுமொனங் ள் பின்ைருமொறு ொட்டப்பட்டுள்ளது.

MERS- CoV <1

இரபொலொ – 1.5-2

SARS -4

HIV – 4

சின்னம்வம – 12 -18
புதிய
க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன
மதிப்பிடப்பட்ட இந் கபறுமொனம்,
2020.01.30 ஆந் தி தியொகும் ரபொது 1.4 – 2.5 ஆகும். ( புதிய த வு ள்
ிவடக் ப்கபற்றவுடன் இப்கபறுமொனங் ள் மொற்றமுற ைொய்ப்புண்டு).

 இந் ர ொய் எவ்ைளவு அபொய
அபொய
என்ற

மொனது?

மொனது என்பவத அளைிடுைது இறப்புச் சதவீம் (Case Fatality Rate)
கபயொில்

சதவீதமொ

அறிமு ப்படுத்தப்படும்

குறி ொட்டியின்

மூலமொகும்.

அதன்

முன்வைக் ப்படு ின்றது. கதொற்றுக்குள்ளொன 100 ரபொில் எத்தவன

ரபர் ம ணிக் ின்றொர் ள் என்பது அதனொல்

ருதப்படு ின்றது. 2002-2003 ஆம்

ஆண்டு ளில் SARS கதொற்றுர ொயின் ரபொது இப் கபறுமொனம் 9.6% உம், 2012
இல்

MERS

க ொர ொனொ

கதொற்றுர ொயின்

க ொர ொனொ கதொற்றுக் ொ 2% இனர

ரபொது

34.4%

ஆகும்.

புதிய

ணக் ிடப்பட்டுள்ளொர் ள்.

 புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்றுக் ொன ொகடொன்றிலிருந்து ொன் இலங்வ க்கு
14 ொட் ளுக்குள் ைந்ரதன். ொன் என்ன கசய்ய ரைண்டும்?
தயவு கசய்து இவ்ைிவணயத்தளத்தின் “அதிகூடிய ஆபத்துள்ள ொகடொன்றிலிருந்து
மீள ைருவ தந்தைர் ளுக் ொன அறிவுவ ள்” ( Advices for high risk country
returnee) இற்கு பி ரைசிக் வும்.



ொன் அதிகூடிய ஆபத்துள்ள

ொகடொன்றிலிருந்து இலங்வ க்கு ைருவ

தந்து 14

ொட் ள் டந்துள்ள ிவலயில் ொன் கசய்ய ரைண்டியது யொது?
உமக்கு ர ொய் அறிகுறி ள் ொணப்படொது ைிடின், ீர் ைிரசடமொ எவதயும் கசய்ய
ரைண்டியதில்வல. 14 ொட் ள் டந்த பின்னர் முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட ர ொய்
அறிகுறி ள் ஏற்படுமொயின், அது புதிய க ொர ொனொ வை ஸினொல் ஏற்பட்டதொ
ருதப்பட முடியொது. என்றொலும் 14
ொட் ளினுள் ர ொய் அறிகுறி ள்
ஏற்படுமொயின், தயவு கசய்து “அதிகூடிய ஆபத்துள்ள ொகடொன்றிலிருந்து ைருவ
தந்தைர் ளுக் ொன அறிவுவ ள்” (Advices for high risk country returnee)
இற்கு பி ரைசிக் வும்.

 புதிய க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன தடுப்பூசி ள் ஏதும் ொணப்படு ின்றதொ?
இன்றுைவ ,
புதிய
க ொர ொனொ
ண்டுபிடிக் ப்படைில்வல.

வை ஸிற் ொ

தடுப்பூசி ள்

ஏதும்

 பொடசொவல மொணைர் ளுக்கு ைழங் முடியுமொன அறிவுவ

ள் எவை?

தயவு
கசய்து
இவ்ைிவணயத்தளத்தினுள்
ொணப்படும்
“பொடசொவல
மொணைர் ளுக் ொன த ைல் வ ரயடு” ( Information leaflet to School
Children) இனுள் பி ரைசிக் வும்.

கதொற்று ர ொயியல் பிொிவு
சு ொதொ மற்றும் சுரதச மருத்துை ரசவை அவமச்சு
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