Detail Question and Answers on COVID-19 for Public

What is corona virus
Corona viruses are a large family of viruses which may cause illness
in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known
to cause respiratory infections ranging from the common cold to more
severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS)
and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently
discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.
What is COVID-19
COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently
discovered corona virus. This new virus and disease were unknown
before the outbreak began in Wuhan, China, in December 2019.
What are the symptoms of COVID-19
The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and
dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal
congestion, runny nose, sore throat or diarrhea. These symptoms are
usually mild and begin gradually. Some people become infected but
don’t develop any symptoms and don't feel unwell. Most people
(about 80%) recover from the disease without needing special
treatment. Around 1 out of every 6 people who gets COVID-19
becomes seriously ill and develops difficulty breathing. Older people,
and those with underlying medical problems like high blood pressure,
heart problems or diabetes, are more likely to develop serious illness.
People with fever, cough and difficulty breathing should seek medical
attention.

How does COVID-19 spread
People can catch COVID-19 from others who have the virus. The
disease can spread from person to person through small droplets from
the nose or mouth which are spread when a person with COVID-19
coughs or exhales. These droplets land on objects and surfaces
around the person. Other people then catch COVID-19 by touching
these objects or surfaces, then touching their eyes, nose or mouth.
People can also catch COVID-19 if they breathe in droplets from a
person with COVID-19 who coughs out or exhales droplets. This is
why it is important to stay more than 1 meter (3 feet) away from a
person who is sick.
Can the virus that causes COVID-19 be transmitted through the air?

Studies to date suggest that the virus that causes COVID-19 is mainly
transmitted through contact with respiratory droplets rather than
through the air. See previous answer on “How does COVID-19
spread?”
Can CoVID-19 be caught from a person who has no symptoms?

The main way the disease spreads is through respiratory droplets
expelled by someone who is coughing. The risk of catching COVID-19
from someone with no symptoms at all is very low. However, many
people with COVID-19 experience only mild symptoms. This is
particularly true at the early stages of the disease. It is therefore
possible to catch COVID-19 from someone who has, for example, just
a mild cough and does not feel ill.
Can I catch COVID-19 from the feces of someone with the disease?

The risk of catching COVID-19 from the feces of an infected person
appears to be low. While initial investigations suggest the virus may
be present in feces in some cases, spread through this route is not a

main feature of the outbreak. The ongoing research on the ways
COVID-19 is spread and will continue to share new findings. Because
this is a risk, however, it is another reason to clean hands regularly,
after using the bathroom and before eating.
What can I do to protect myself and prevent the spread of
disease
Protection measures for everyone

Stay aware of the latest information on the COVID-19 outbreak,
available on the national,state and local public health authority. Many
countries around the world have seen cases of COVID-19 and several
have seen outbreaks. Authorities in China and some other countries
have succeeded in slowing or stopping their outbreaks. However, the
situation is unpredictable so check regularly for the latest news.
You can reduce your chances of being infected or spreading COVID19 by taking some simple precautions:
•

•

•

•

Regularly and thoroughly clean your hands with an alcoholbased hand rub or wash them with soap and water.
Why? Washing your hands with soap and water or using
alcohol-based hand rub kills viruses that may be on your hands.
Maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and
anyone
who
is
coughing
or
sneezing.
Why? When someone coughs or sneezes they spray small liquid
droplets from their nose or mouth which may contain virus. If you
are too close, you can breathe in the droplets, including the
COVID-19 virus if the person coughing has the disease.
Avoid
touching
eyes,
nose
and
mouth.
Why? Hands touch many surfaces and can pick up viruses.
Once contaminated, hands can transfer the virus to your eyes,
nose or mouth. From there, the virus can enter your body and
can make you sick.
Make sure you, and the people around you, follow good
respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose
with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then

•

•

dispose
of
the
used
tissue
immediately.
Why? Droplets spread virus. By following good respiratory
hygiene you protect the people around you from viruses such as
cold, flu and COVID-19.
Stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and
difficulty breathing, seek medical attention and call in advance.
Follow the directions of your local health authority.
Why? National and local authorities will have the most up to date
information on the situation in your area. Calling in advance will
allow your health care provider to quickly direct you to the right
health facility. This will also protect you and help prevent spread
of viruses and other infections.
Keep up to date on the latest COVID-19 hotspots (cities or local
areas where COVID-19 is spreading widely). If possible, avoid
traveling to places – especially if you are an older person or
have
diabetes,
heart
or
lung
disease.
Why? You have a higher chance of catching COVID-19 in one of
these areas.

Protection measures for persons who are in or have recently visited (past
14 days) areas where COVID-19 is spreading
o

o

o

Follow the guidance outlined above (Protection measures for
everyone)
Self-isolate by staying at home if you begin to feel unwell, even
with mild symptoms such as headache, low grade fever (37.3 C
or above) and slight runny nose, until you recover. If it is
essential for you to have someone bring you supplies or to go
out, e.g. to buy food, then wear a mask to avoid infecting other
people.
Why? Avoiding contact with others and visits to medical facilities
will allow these facilities to operate more effectively and help
protect you and others from possible COVID-19 and other
viruses.
If you develop fever, cough and difficulty breathing, seek
medical advice promptly as this may be due to a respiratory
infection or other serious condition. Call in advance and tell your
provider of any recent travel or contact with travelers.
Why? Calling in advance will allow your health care provider to
quickly direct you to the right health facility. This will also help to
prevent possible spread of COVID-19 and other viruses.

How likely am I to catch COVID-19?
The risk depends on where you are - and more specifically, whether
there is a COVID-19 outbreak unfolding there.
For most people in most locations the risk of catching COVID-19 is
still low. However, there are now places around the world (cities or
areas) where the disease is spreading. For people living in, or visiting,
these areas the risk of catching COVID-19 is higher. Governments
and health authorities are taking vigorous action every time a new
case of COVID-19 is identified. Be sure to comply with any local
restrictions on travel, movement or large gatherings. Cooperating with
disease control efforts will reduce your risk of catching or spreading
COVID-19.
COVID-19 outbreaks can be contained and transmission stopped, as
has been shown in China and some other countries. Unfortunately,
new outbreaks can emerge rapidly. It’s important to be aware of the
situation where you are or intend to go.
Should I worry about COVID-19?
Illness due to COVID-19 infection is generally mild, especially for
children and young adults. However, it can cause serious illness:
about 1 in every 5 people who catch it need hospital care. It is
therefore quite normal for people to worry about how the COVID-19
outbreak will affect them and their loved ones.
We can channel our concerns into actions to protect ourselves, our
loved ones and our communities. First and foremost among these
actions is regular and thorough hand-washing and good respiratory
hygiene. Secondly, keep informed and follow the advice of the local
health authorities including any restrictions put in place on travel,
movement and gatherings.

Who is at risk of developing severe illness
While we are still learning about how COVID-2019 affects people,
older persons and persons with pre-existing medical conditions (such
as high blood pressure, heart disease, lung disease, cancer or
diabetes) appear to develop serious illness more often than others.
Are antibiotics effective in preventing or treating the COVID-19?
No. Antibiotics do not work against viruses, they only work on
bacterial infections. COVID-19 is caused by a virus, so antibiotics do
not work. Antibiotics should not be used as a means of prevention or
treatment of COVID-19. They should only be used as directed by a
physician to treat a bacterial infection.

Are there any medicines or therapies that can prevent or cure
COVID-19
While some western, traditional or home remedies may provide
comfort and alleviate symptoms of COVID-19, there is no evidence
that current medicine can prevent or cure the disease. We does not
recommend self-medication with any medicines, including antibiotics,
as a prevention or cure for COVID-19. However, there are several
ongoing clinical trials that include both western and traditional
medicines. We will continue to provide updated information as soon
as clinical findings are available.
Is there a vaccine drug or treatment for COVID-19
Not yet. To date, there is no vaccine and no specific antiviral medicine
to prevent or treat COVID-2019. However, those affected should
receive care to relieve symptoms. People with serious illness should
be hospitalized. Most patients recover thanks to supportive care.

Possible vaccines and some specific drug treatments are under
investigation. They are being tested through clinical trials.
The most effective ways to protect yourself and others against
COVID-19 are to frequently clean your hands, cover your cough with
the bend of elbow or tissue, and maintain a distance of at least 1
meter (3 feet) from people who are coughing or sneezing
Is COVID-19 the same as SARS?
No. The virus that causes COVID-19 and the one that caused the
outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2003 are
related to each other genetically, but the diseases they cause are
quite different.
SARS was more deadly but much less infectious than COVID-19.
There have been no outbreaks of SARS anywhere in the world since
2003.
Should I wear mask to protect myself
Only wear a mask if you are ill with COVID-19 symptoms (especially
coughing) or looking after someone who may have COVID-19.
Disposable face mask can only be used once. If you are not ill or
looking after someone who is ill then you are wasting a mask. There is
a world-wide shortage of masks, so We urge people to use masks
wisely.
We advises rational use of medical masks to avoid unnecessary
wastage of precious resources and mis-use of masks The most
effective ways to protect yourself and others against COVID-19 are to
frequently clean your hands, cover your cough with the bend of elbow
or tissue and maintain a distance of at least 1 meter (3 feet) from
people who are coughing or sneezing.

How to put on use take off and dispose of a mask?
1. Remember, a mask should only be used by health workers, care takers,
and individuals with respiratory symptoms, such as fever and cough.
2. Before touching the mask, clean hands with an alcohol-based
hand rub or soap and water
3. Take the mask and inspect it for tears or holes.
4. Orient which side is the top side (where the metal strip is).
5. Ensure the proper side of the mask faces outwards (the
coloured side).
6. Place the mask to your face. Pinch the metal strip or stiff edge of
the mask so it moulds to the shape of your nose.
7. Pull down the mask’s bottom so it covers your mouth and your
chin.
8. After use, take off the mask; remove the elastic loops from
behind the ears while keeping the mask away from your face
and clothes, to avoid touching potentially contaminated surfaces
of the mask.
9. Discard the mask in a closed bin immediately after use.
10.
Perform hand hygiene after touching or discarding the
mask – Use alcohol-based hand rub or, if visibly soiled, wash
your hands with soap and water.
How long is the incubation period for COVID-19?

The “incubation period” means the time between catching the virus
and beginning to have symptoms of the disease. Most estimates of
the incubation period for COVID-19 range from 1-14 days, most
commonly around five days. These estimates will be updated as more
data become available.
Can humans become infected with the COVID-19 from an animal
source?

Coronaviruses are a large family of viruses that are common in
animals. Occasionally, people get infected with these viruses which

may then spread to other people. For example, SARS-CoV was
associated with civet cats and MERS-CoV is transmitted by
dromedary camels. Possible animal sources of COVID-19 have not
yet been confirmed.
To protect yourself, such as when visiting live animal markets, avoid
direct contact with animals and surfaces in contact with animals.
Ensure good food safety practices at all times. Handle raw meat, milk
or animal organs with care to avoid contamination of uncooked foods
and avoid consuming raw or undercooked animal products.
Can I catch COVID-19 from my pet?
While there has been one instance of a dog being infected in Hong
Kong, to date, there is no evidence that a dog, cat or any pet can
transmit COVID-19. COVID-19 is mainly spread through droplets
produced when an infected person coughs, sneezes, or speaks. To
protect yourself, clean your hands frequently and thoroughly.
We continues to monitor the latest research on this and other COVID19 topics and will update as new findings are available.
How long does the virus survive on surfaces?
It is not certain how long the virus that causes COVID-19 survives on
surfaces, but it seems to behave like other corona viruses. Studies
suggest that corona viruses (including preliminary information on the
COVID-19 virus) may persist on surfaces for a few hours or up to
several days. This may vary under different conditions (e.g. type of
surface, temperature or humidity of the environment).
If you think a surface may be infected, clean it with simple disinfectant
to kill the virus and protect yourself and others. Clean your hands with

an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Avoid
touching your eyes, mouth, or nose.
Is it safe to receive a package from any area where COVID-19 has
been reported?
Yes. The likelihood of an infected person contaminating commercial
goods is low and the risk of catching the virus that causes COVID-19
from a package that has been moved, travelled, and exposed to
different conditions and temperature is also low.
Is there anything I should not do?
The following measures ARE NOT effective against COVID-2019 and
can be harmful:
•
•
•

Smoking
Wearing multiple masks
Taking antibiotics (See question 10 "Are there any medicines of
therapies that can prevent or cure COVID-19?")

In any case, if you have fever, cough and difficulty breathing
seek medical care early to reduce the risk of developing a more
severe infection and be sure to share your recent travel history with
your health care provider.

ಕ ೊರ ೊನಾ ಕುರಿತ್

ಪ್ಿಶ್ ುಗಳಿಗ ಉತ್ತರಗಳು
ಕ ೊವಿಡ್-19 ಹ ೇಗ ಹರಡುತ್ತದ ?

ಸಾಮಾನಯ ರ ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?

ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಾಣು ಕ ೇವಲ ವಯಸಾೆದವರನುು
ಬಾಧಿಸುತ್ತದ ಯೆೇ ಅಥವಾ ಯುವಜನರೊ ಇದರಿುಂದ

ಕ ಮ್ುುವುದು, ಸೇನುವುದು ಮ್ುುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮ್ೊಲಕ

ಜಾರ,ಕ ಮ್ುು ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶ ಸುಂಬುಂಧಿ

ವಯಕ್ರತಗ ರ ೊೇಗ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಮ್ುಖ್ಯ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವ .

* ಮ್ುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕ ೊವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ್ನು ಕ ಮ್ುು, ಸೇನುಗಳ

ರ ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವ . ಗುಂಭಿೇರ ಪ್ಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನುಯಮೊನಿಯಾ ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕು ಎಲಿ ವಯಸೆನವರನೊು
ಕುಂಡುಬರಬಹುದು. ತ್ೇವಿ ಸಾರೊಪ್ದ ಕಾಯಲ ಯು ಕ ಲವೊಮೆು ಬಾಧಿಸಬಹುದು (2019-ಟ್ಟಅಔಗಿ). ವಯಸಾೆದವರು,

ಒುಂದು ಮೇಟರಿಗೊ ಕಡಿಮೆ ಅುಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಯಕ್ರತಗಳಿಗ

ರ ೊೇಗಿಗಳು ಮ ುಂಸಖ್ುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನ ೊೇವು,

ಮ್ುಚ್ಚಿರದದದಲ್ಲಿ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವ .

ಬಳಲಬಹುದು. ಕ ಲ ಪ್ಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭ ೇದಯಾಗಿರುವುದೊ

ಬಹಳಬ ೇಗನ ವ ೈರಾಣುವನುು ಬ್ಬಡುಗಡ ಮಾಡುತಾತರ ಮ್ತ್ುತ

ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶದ ಕಾಯಲ ಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು

ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶದುಂದ ಹ ೊರಹಾಕಲಪಡುವ ಹನಿಗಳು ವಯಕ್ರತಯುಂದ

ಮ್ೊಲಕ ಹ ೊರಹಾಕುವ ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶದ ಹನಿಗಳು ಆತ್ನಿುಂದ

ತ ೊುಂದರ ಗಳು ಕ ೊವಿಡ್-19 ತ್ಗುಲ್ಲರುವ ಮ್ುಖ್ಯ

ಸಾವಿಗೊ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (Wಊಔ). ಕ ಲವೊಮೆು

ಉಸರಾಟದ ಮ್ೊಲಕ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಾಯ/ಮ್ೊಗುಗಳು

ಗ ೊುಂದಲಕ್ರಕೇಡಾಗುವಿಕ ,ತ್ಲ ನ ೊೇವು ಮ್ುುಂತಾದವುಗಳಿುಂದ

* ಕ ೊವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ್ರು ಕಾಯಲ ಯ ಪ್ಾಿರುಂಭಿಕ ಹುಂತ್ದಲ್ಲಿ

ಕುಂಡುಬುಂದದ . ಈ ಕಾಯಲ ಯು ಫ್ಲಿ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ

ಇದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಲಿದವರಿಗ /ಕಡಿಮೆ ಪ್ಿಮಾಣದ

ಹ ೊುಂದರುವುದರಿುಂದ ಪ್ಿಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರ ೊೇಗಪ್ತ ತ

ಗುಣಲಕ್ಷಣವುಳಳವರಿಗ ತ್ಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತ ಇದ ಎುಂದು ಇತ್ತೇಚ್ಚನ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ .
ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತ್ಳಿಸವ .

ಬಾಧಿತ್ರಾಗಬಹುದ ?

ಅಸತಮಾ,ಮ್ಧ್ುಮೆೇಹ,ಹೃದಯ ಸುಂಬುಂಧಿ ಕಾಯಲ ಗಳಿುಂದ

ಬಳಲುತ್ತರುವವರಿಗ ಈ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕು ಬಹಳ ಬ ೇಗನ

ತ್ಗುಲುತ್ತದ . ವಿಶಾ ಆರ ೊೇಗಯ ಸುಂಸ ಯ
ೆ ು ಎಲಿ ವಯೇಮಾನದ ವಯಕ್ರತಗಳೂ
ವ ೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದಧ ತ್ಮ್ುನುು

ಸುಂರಕ್ಷಿಸಕ ೊಳಳಬ ೇಕ ುಂದು ಸಲಹ ನಿೇಡುತ್ತದ . ಕ ೈಗಳ ಸಾಚ್ಛತ ಮ್ತ್ುತ

ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶ ಸುಂಬುಂಧಿ ಸಾಚ್ಛತ ಯ ಸೊತ್ಿಗಳ ಪ್ಾಲನ ಯ ಮ್ೊಲಕ ಈ
ವ ೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದಧ ಸುರಕ್ಷ ಲಭಿಸುತ್ತದ

.

* ಇತ್ತೇಚ ಗ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತ್ಯುಂತ ಕ ಮ್ುು ಮ್ತ್ುತ

ಸೇನುಗಳ ಮ್ೊಲಕ ಜನರು ಈ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಹಬುಿವಿಕ ಗ
ಕಾರಣರಾಗುತಾತರ .

* ಕ ೊವಿಡ್-19 ತ್ಗುಲ್ಲರುವ ವಯಕ್ರತಯು ಕ ಮುದಾಗ ಅಥವಾ

ಸೇನಿದಾಗ ಸಡಿದ ಹನಿಗಳು ಬ್ಬದದರುವ ವಸುತಗಳನುು ಮ್ುಟ್ಟಿ,
ನುಂತ್ರ ಅದ ೇ ಕ ೈಗಳಿುಂದ ತ್ಮ್ು ಬಾಯ, ಮ್ೊಗು ಅಥವಾ
ಕಣುುಗಳನುು ಮ್ುಟುಿವುದರಿುಂದ ಕ ೊರ ೊನಾ ಪ್ರ ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ
ತ್ಗುಲಬಹುದಾಗಿದ .

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಬಾಧ ಯನುು ತ್ಡ ಗಟಿಲು
ಅಥವಾ ಬಾಧಿತ್ರಿಗ ಚ್ಚಕ್ರತ ೆ ಮಾಡಲು
ಆುಂಟ್ಟಬಯೇಟ್ಟಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯೆೇ?
ಇಲಿ. ಅುಂಟ್ಟಬಯೇಟ್ಟಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಬಾಯಕ್ರಿರಿಯಾಗಳ ವಿರುದಧ
ಹ ೊೇರಾಡಬಲಿವು ವ ೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೊೇರಾಡಲಾರವು.
ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ (2019-ಟ್ಟಅಔಗಿ) ಒುಂದು

ಈ ಕಾಯಲ ಹರಡದುಂತ ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕು?
ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಹಬಿದುಂತ ಮಾಡಲು ಬ ೇಗನ

ರ ೊೇಗವನುು ಪ್ತ ತ ಮಾಡುವುದು, ರ ೊೇಗಾಣುವಿನ ಮ್ೊಲವನುು
ನಿಯುಂತ್ಿಸುವುದು, ಅಪ್ಾಯಗಳನುು ಕುರಿತ್ುಂತ ಸೊಕತ
ತ್ಳಿವಳಿಕ ನಿೇಡುವುದು ಮ್ತ್ುತ ಜನಸಮ್ುದಾಯದ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ , ಸ ೊೇುಂಕು ಹಬಿದುಂತ ಕಟುಿನಿಟ್ಾಿಗಿ ಎಚ್ಿರಿಕ
ವಹಿಸುವುದು ಮ್ುುಂತಾದ ಕಿಮ್ಗಳನುು ಕ ೈಗ ೊಳುಳವುದು
ಮ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ .

ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗಬಹುದಾದ ಅಪ್ಾಯದಲ್ಲಿರುವವರನುು ಬ ೇಗನ
ಗುರುತ್ಸ ಅವರಿಗ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ುತ ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಚ್ಚಕ್ರತ ೆ
ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕ ುಂಬ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಬ ೇಕು. ಆರ ೊೇಗಯ

ಕಾಯಯಕತ್ಯರು ರ ೊೇಗ ಹಬಿಬಹುದಾದ ವಲಯಗಳ ಬಗ ೆ
ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಬ ೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ
ರ ೊೇಗಪ್ತ ತ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕು.

ಕ ೊವಿಡ್-19 ರಿುಂದ ಜನರು ತ್ಮ್ುನುು ಯಾವರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ
ಸುಂರಕ್ಷಿಸಕ ೊಳಳಬಹುದು?

ವ ೈರಾಣುವಿನ ಹಬುಿವಿಕ ಕುರಿತ್ುಂತ ಸೆಳಿಯ ಮ್ತ್ುತ ರಾಷ್ಿೇಯ
ಪ್ಾಿಧಿಕಾರಗಳು ನಿೇಡುವ ಇತ್ತೇಚ್ಚನ ಮಾಹಿತ್ಯನುು ಸದಾ
ಗಮ್ನಿಸುತ್ತರಬ ೇಕು.

* ಸಾಬೊನು ಮ್ತ್ುತ ನಿೇರನುು ಬಳಸ ಅಥವಾ ಸಾಯನಿಟ್ ೈಸರಳ
ೆ ನುು ಬಳಸ
ಕ ೈಗಳನುು ಆಗಾಗ ತ ೊಳ ದುಕ ೊಳಳಬ ೇಕು.

* ಕ ಮ್ುುವಾಗ, ಸೇನುವಾಗ ಬಾಯ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ೊಗುಗಳನುು ಕರವಸರ,ಟ್ಟಶಯಯ
ಕಾಗದಗಳಿುಂದ ಮ್ುಚ್ಚಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. ಇಲಿವ ೇ ತ ೊೇಳುಗಳಿುಂದ

ಮ್ುಖ್,ಮ್ೊಗುಗಳನುು ಮ್ುಚ್ಚಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. ಬಳಸದ ಟ್ಟಶಯಯ ಕಾಗದವನುು
ತ್ಕ್ಷಣವ ೇ ಮ್ುಚ್ಚಿದ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ ೇಕು.

* ಕ ಮ್ುು,ಜಾರಗಳಿುಂದ ಬಳಲುತ್ತದದಲ್ಲಿ ಇತ್ರರ ೊುಂದಗ ನಿಕಟ ಸುಂಪ್ಕಯ
ಹ ೊುಂದಬಾರದು.

* ಕಾಯಲ ಪೇಡಿತ್ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ ಸುಂಪ್ಕಯ ಹ ೊುಂದಬಾರದು. ಹಳಸದ ಮ ುಂಸ,

ವ ೈರಾಣುವಾಗಿರುವಾಗಿರುವುದರಿುಂದ ಅದನುು ತ್ಡ ಗಟಿಲು

ಮಾರುಕಟ್ ಿಗಳ ತಾಯಜಯವಸುತಗಳಿುಂದ ದೊರವಿರಬ ೇಕು.

ಆದರ , (2019-ಟ್ಟಅಔಗಿ) ಬಾಧಿತ್ರಿಗ ಬಾಯಕ್ರಿರಿಯಾ ಸುಂಬುಂಧಿ

* ಜಾರ,ಕ ಮ್ುು,ಉಸರಾಟದ ತ ೊುಂದರ ಗಳು ಕುಂಡುಬುಂದಲ್ಲಿ, ತ್ಕ್ಷಣ

ಅಥವಾ ಚ್ಚಕ್ರತ ೆ ನಿೇಡಲು ಆುಂಟ್ಟಬಯೇಟ್ಟಕ್ ಬಳಸಬಾರದು.

* ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ ಯನುು ಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೇಕು.

ಸ ೊೇುಂಕು ತ್ಗುಲಬಾರದ ುಂಬ ಕಾರಣದುಂದ ಆಸಪತ ಿಗಳಲ್ಲಿ

ವ ೈದಯಕ್ರೇಯ ಚ್ಚಕ್ರತ ೆ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಆುಂಟ್ಟಬಯೇಟ್ಟಕ್ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ .

ಆರ ೊೇಗಯ ಕಾಯಯಕತ್ಯರ ೊುಂದಗ ತಾವು ಈ ಹಿುಂದ ಮಾಡಿದದ ಪ್ಿಯಾಣದ

ವಿವರಗಳು, ಅಥವಾ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ್ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಿುಂದ

ಬುಂದವರ ೊುಂದಗ ತಾವು ಹ ೊುಂದದ ಸುಂಪ್ಕಯ ಮ್ುುಂತಾದ ವಿವರಗಳನುು
ಆರ ೊೇಗಯ ಕಾಯಯಕತ್ಯರಿಗ ನಿೇಡಬ ೇಕು.

ಫ್ಲಿ ಮ್ತ್ುತ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂಡುಬರುವ

ಶರಿೇರದ ಮೆೇಲ ಅಲ ೊಕೇಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ ೊಿೇರಿನ್

ಕ ೊವಿಡ್-19 ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನುಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ ೊುಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು

ಕ ಮ್ುು ಮ್ತ್ುತ ನ ಗಡಿಗಳು ಅಲರ್ಜಯಯುಂದ ಉುಂಟ್ಾಗುತ್ತವ .

ಸಾಯಸಬಹುದ ೇ?

ನಿೇವು ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಾರದು. 104 ಸುಂಖ್ ಯಗ ಕರ

ರ ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊ ವಯತಾಯಸಗಳಿವ ಯೆೇ?
ಕ ಮ್ುು ಮ್ತ್ುತ ನ ಗಡಿಗಳ ೂುಂದಗ ಜಾರವೂ ಕಾಣಿಸಕ ೊುಂಡಲ್ಲಿ
ಅದು ಫ್ಲಿ ಬುಂದರುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ . ಕ ಮ್ುು,ಜಾರಗಳ ೂುಂದಗ
ಉಸರಾಟದ ತ ೊುಂದರ ಗಳು ಕುಂಡುಬುಂದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ ೊರ ೊನಾ
ವ ೈರಾಣು ಸ ೊೇುಂಕ್ರನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದುದ, ನಿೇವು ಅದನುು ಪ್ತ ತ
ಮಾಡಲು ತ್ಕ್ಷಣ ವ ೈದಯರನುು ಕಾಣಬ ೇಕು.

ಮಾಸ್ಕಕ ಧ್ರಿಸುವುದರಿುಂದ ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಾಣು

ಸುಂಪ್ಡಿಸುವುದರಿುಂದ ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವನುು
ಇಲಿ. ಈಗಾಗಲ ೇ ಶರಿೇರವನುು ಪ್ಿವ ೇಶಿಸದ ವ ೈರಾಣುಗಳನುು

ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಹುದ ?

ಮಾಡಿ ವ ೈದಯರನುು ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾದುವ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಅಲ ೊಕೇಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ ೊಿೇರಿನ್ ಸುಂಪ್ಡಿಸುವುದರ ಮ್ೊಲಕ
ಸಾಯಸಲಾಗುವುದಲಿ. ಅುಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನುು

ಸುಂಪ್ಡಿಸುವುದರಿುಂದ ಕಣುು,ಬಾಯಗಳ ಸೊಕ್ಷಮಪ್ಿದ ೇಶಗಳಿಗ

ಕ ೊವಿಡ್-19 ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನುಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ ೊುಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು

ಕ ೊವಿಡ್-19 ಕ ಕ ಲಸಕ ಯನುು ಕುಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎಷುಿ

ಕ ೊವಿಡ್-19 ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನುಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕ ೊುಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು

ಈಗ ಪ್ಿಯೇಗಗಳು ನಡ ಯುತ್ತದುದ, ಇನ ೊುುಂದು ವಷಯದಲ್ಲಿ

ನಿೇವು ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಾರದು. 104 ಸುಂಖ್ ಯಗ ಕರ

ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದ . ವಸುತಗಳ ಮೆೇಲ್ಲರುವ ಸ ೊೇುಂಕುಕಾರಕಗಳನುು ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಹುದ ?
ಅಲ ೊಕೇಹಾಲ್ ಮ್ತ್ುತ ಕ ೊಿೇರಿೇನ್ ಇವ ರಡರಿುಂದಲೊ ಸೊಕತ
ನಿೇವು ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಾರದು. 104 ಸುಂಖ್ ಯಗ ಕರ
ಎಚ್ಿರಿಕ ಯ ಕಿಮ್ಗಳ ಮ್ೊಲಕ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಡಿ ವ ೈದಯರನುು ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾದುವ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಹಬುಿವುದನುು ತ್ಡ ಗಟಿಬಹುದ ೇ?

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಎಲಿರೊ ಮಾಸ್ಕಕ ಧ್ರಿಸಬ ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ.
ಕ ೊವಿಡ್-19 ವ ೈರಾಣುವಿನ ಬಾಧಿತ್ರು ಮ್ತ್ುತ

ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾದವರ ಸುಂಪ್ಕಯಕ ಕ ಬರುವ ಆರ ೊೇಗಯ

ಸ ೇವಾಕಾಯಯಕತ್ಯರು ಮಾಸ್ಕಕ ಧ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದ . ಇತ್ರರು
ಮಾಸ್ಕಕ ಧ್ರಿಸಬ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗಬಹುದಾದ

ಅಪ್ಾಯವಿರುವ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಿಗ ನಿೇವು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಉದಾ: ಆಸಪತ ಿಗಳು ನಿೇವು ಮಾಸ್ಕಕ ಧ್ರಿಸಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ .
ಸಾವಯಜನಿಕ ಸಾರಿಗ ಬಳಸುವಾಗಲೊ ಕೊಡ

ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ ಇರುವುದರಿುಂದ ನಿೇವು ಮಾಸ್ಕಕ

ಸಮ್ಯ ತ್ಗುಲಬಹುದು?

ಕ ೊವಿಡ್-19 ಕ ಕ ಲಸಕ ಯನುು ಕುಂಡು ಹಿಡಿಯಲು

ತ್ಯರ್ಜಸಬ ೇಕ ?

ಮ ುಂಸಾಹಾರಕೊಕ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿಗೊ ಏನೊ

ಸುಂಬುಂಧ್ವಿಲಿ. ಇದು ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶ ಸುಂಬುಂಧಿ ವ ೈರಾಣುವಾಗಿದುದ,
ಆಹಾರಸುಂಬುಂಧಿತ್ ಕಾಯಲ ಗ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲಿ.
ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಾಣುವಿಗೊ

ಆಹಾರ,ಸಾಕುಪ್ಾಿಣಿಗಳು,ಮ ುಂಸಾಹಾರ ಸ ೇವನ ಗೊ ಯಾವ

ಸುಂಬುಂಧ್ವೂ ಇಲಿ. ಜನರು ತ್ಮುಷಿ ಬುಂದ ಆಹಾರವನುು ಎಷುಿ
ಬ ೇಕಾದರೊ ಸ ೇವಿಸಬಹುದು.

ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾದವರನುು
ಪ್ತ ತ ಹಚ್ಿಲು ಥಮ್ಯಲ್ ಸಾಕಾನರಳ
ೆ ು ಎಷಿರ ಮ್ಟ್ಟಿಗ
ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿವ ?
ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕ್ರನಿುಂದಾಗಿ ದ ೇಹದಲ್ಲಿ

ಕುಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದುದ, ಅದ ೇ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಕ ೊವಿಡ್_19 ಕೊಕ

ಲಸಕ ಯನುು ಕುಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಯಾವುದ ೇ ಲಸಕ ಯನುು
ಅಭಿವೃದಧಪ್ಡಿಸಲು ಕನಿಷಠ ಒುಂದು ವಷಯ ಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ .

ನುಯಮೊೇನಿಯಾ ವಿರುದಧದ ಲಸಕ ಗಳು ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನ
ವ ೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ ನಿೇಡಬಲಿವ ೇ?

ಇಲಿ. ನುಯಮೊೇನಿಯಾ ಕಾಯಲ ಗ ನಿೇಡಲಾಗುವ ನುಯಮೊೇಕ ೊಕಲ್ ಲಸಕ
ಮ್ತ್ುತ ಟ್ ೈಪ್ ಬ್ಬ ಹ ಮೊಫಿಲಸ್ಕ ಇನ್ಲಿಯೆನ್ಝಾ

ವಯಕ್ರತಯ ರ ೊೇಗನಿರ ೊೇಧ್ಕ ಶಕ್ರತಗೊ ಕ ೊವಿಡ್-19 ಕೊಕ
ಸುಂಬುಂಧ್ವಿದ ಯೆೇ? ಇದನುು ಗುಣಪ್ಡಿಸಬಹುದ ೇ?

ವ ೈರಾಣುಗಳ ಕುಟುುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು ಅತ್ಯುಂತ್

(ಊib) ಲಸಕ ಗಳು ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ
ನಿೇಡಲಾರವು. ಇದು ಹ ೊಸ ಮ್ತ್ುತ ವಿಭಿನು ವ ೈರಾಣುವಾದದರಿುಂದ

ಇದಕಾಕಗಿಯೆೇ ವಿಶಿಷಿವಾದ ಲಸಕ ತ್ಯಾರಿಸಬ ೇಕಾಗುತ್ತದ . ಕ ೊವಿಡ್-19 ಗ
ಲಸಕ ಕುಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ಿಯೇಗ ನಡ ಸುತ್ತದಾದರ .

ದುಬಯಲವಾದ ವ ೈರಾಣುಗಳಲ ೊಿುಂದಾಗಿದ . ಇದುವರ ಗ

ಇದರಿುಂದ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದವರು ಅಥವಾ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾದವರಲ್ಲಿ
ರ ೊೇಗನಿರ ೊೇಧ್ಕ ಶಕ್ರತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಚ್ಚಕಕಮ್ಕಕಳು ಅಥವಾ

ಬ ಳುಳಳಿಳ ತ್ನುುವುದರಿುಂದ ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನ ವ ೈರಾಣುವಿನಿುಂದ

ಎಲಿರನೊು ಬಾಧಿಸಲಾರದು. ಹ ಚ್ಐವಿ,ಕಾಯನೆರ್ ಪೇಡಿತ್ರು,

ಬ ಳುಳಳಿಳಯು ಒುಂದು ಆರ ೊೇಗಯಕರವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದುದ ಕ ಲವು ಸೊಕ್ಷಾಮಣು

ಮ್ಧ್ುಮೆೇಹಿಗಳು ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗ ೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ ಹ ಚ್ಚಿದ .

ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕ್ರನಿುಂದ ಪ್ಾರಾಗಬಹುದು ಎನುುವುದಕ ಕ

ವಯಸಾೆದವರು ಹ ಚಾಿಗಿದಾದರ . ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು

ಆಗುವ ಸ ೊೇುಂಕನುು ತ್ಡ ಗಟಿಬಹುದ ೇ?

ಅುಂಗಾುಂಗ ಜ ೊೇಡಣ ಯ ಶಸರಚ್ಚಕ್ರತ ೆಗ ೊಳಗಾದವರು,

ನಿರ ೊೇಧ್ಕ ಗುಣಗಳನುು ಒಳಗ ೊುಂಡಿದ . ಆದರ ಬ ಳುಳಳಿಳ ತ್ನುುವುದರಿುಂದ

ಮ್ಕಕಳು ಮ್ತ್ುತ ವಯಸಾೆದವರೊ ಕೊಡ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗುವ

ಯಾವುದ ೇ ಸಾಕ್ಷಾಗಳಿಲಿ.

ಸಾಧ್ಯತ ಹ ಚ್ುಿ. ಚ ೈನಾ ಮ್ತ್ುತ ಇರಾನ್ ದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ

ಸ ೊೇುಂಕ್ರನಿುಂದ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದವರ ಪ್ಿಕರಣಗಳನುು ಗಮ್ನಿಸದಲ್ಲಿ,
ಅವರಲ್ಲಿ 90% ರಷುಿ ಜನರು ರ ೊೇಗನಿರ ೊೇಧ್ಕ ಶಕ್ರತಯನುು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದಾದರೊ ಕಾಯಲ ಯುಂದ
ಬಳಲುತ್ತದುದದು ಕುಂಡುಬುಂದದ . ವ ೈರಾಣುವಿನಿುಂದ

ಸಾಮಾನಯ ಉಷುತ ಗಿುಂತ್ ಹ ಚ್ುಿ ಉಷುತ ಇರುವುದನುು ಥಮ್ಯಲ್ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದವರ ವಯಸೆನ ಸರಾಸರಿ 59. ಅರವತ್ತಕ ಕ
ಸಾಕಾನರೆಳು ಪ್ತ ತ ಹಚ್ಿಬಲಿವು. ಆದರ , ಜಾರವಿಲಿದದದರೊ
ಮೆೇಲಪಟಿ ವಯಸೆನವರಲ್ಲಿ ವ ೈರಾಣು ಸ ೊೇುಂಕ್ರನ ನುಂತ್ರ

ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾದವರನುು ಇವು ಪ್ತ ತ ಹಚ್ಿಲಾರವು. ಸಾವಿಗಿೇಡಾಗುವವರ ಪ್ಿಮಾಣವು 3.4% ರಷುಿ, ಎಪ್ಪತ್ತಕ ಕ
ಏಕ ುಂದರ , ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗಿದದರೊ ಕೊಡ ಅುಂಥವರಿಗ 2 ರಿುಂದ
ಮೆೇಲಪಟಿ ವಯಸೆನವರಲ್ಲಿ 8% ರಷುಿ ಹಾಗೊ ಎುಂಬತ್ತಕೊಕ
10 ದನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ ಕಾಣಿಸಕ ೊಳುಳತ್ತದ .

ಮಾಡಿ ವ ೈದಯರನುು ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾದುವ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. H1N1 ಗ ಈಗಾಗಲ ೇ ಲಸಕ ಯನುು

ಧ್ರಿಸಬ ೇಕು.

ವ ೈರಾಣು ಹಬಿದರಲು ಮ ುಂಸಾಹಾರ ಸ ೇವನ ಯನುು

ಆಸಪತ ಿಯನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಸುಂಪ್ಕ್ರಯಸಬಹುದ ?

ಮೆೇಲಪಟಿ ವಯಸೆನವರಲ್ಲಿ 15% ಎುಂದು ಕುಂಡುಬುಂದದ .

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ರ ೊೇಗನಿರ ೊೇಧ್ಕ ಶಕ್ರತಯು ಉತ್ತಮ್ವಾಗಿದದಲ್ಲಿ,
ಯಾವುದ ೇ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗ ಪ್ಿತ್ರ ೊೇಧ್ ಒಡಡಬಹುದು
ಆದರ ಕ ೊವಿಡ್19 ಕ ಕ ಸುಂಬುಂಧಿಸದುಂತ ಯಾವುದ ೇ
ಸಾಕ್ಷಾಾಧಾರಗಳಿಲಿ.

ಕ ೊವಿಡ್-19 ಚ್ಚಕ್ರತ ೆಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಮ್ನ ಮ್ದುದಗಳಿವ ಯೆೇ?
ಅಲ ೊೇಪ್ಥಿ ಹ ೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ ಮ್ನ ಮ್ದುದಗಳು ಮ್ತ್ತತ್ರ ಯಾವುದ ೇ ಚ್ಚಕ್ರತಾೆ
ಪ್ಿಕಾರಗಳ ಸತಾಯಸತ್ಯತ ಗಳು ದೃಢಪ್ಟ್ಟಿಲಿ. ಮ್ುನ ುಚ್ಿರಿಕ ಯೆೇ ಅತ್ುಯತ್ತಮ್
ಉಪ್ಾಯವಾಗಿದ .

ಕ ೊವಿಡ್_19 ವ ೈರಾಣುವು ಉಷುಪ್ಿದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ುತ
ತ ೇವಾುಂಶವಿರುವ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದ ?
ಇದುವರ ಗ ತ್ಳಿದುಬುಂದುಂತ , ಕ ೊವಿಡ್-19 ಉಷುಪ್ಿದ ೇಶಗಳು
ಮ್ತ್ುತ ತ ೇವಾುಂಶವಿರುವ ಪ್ಿದ ೇಶಗಳೂ ಸ ೇರಿದುಂತ ಎಲಿ

ಪ್ಿದ ೇಶಗಳಲೊಿ ಹಬಿಬಹುದಾಗಿದ . ವಾತಾವರಣ ಯಾವುದ ೇ

ಇರಲ್ಲ, ನಿೇವು ಕ ೊವಿಡ್-19 ಪ್ಿದ ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಸುತ್ತದದರ ಅಥವಾ
ಅಲ್ಲಿಗ ಹ ೊೇಗುತ್ತದದರ ಎಲಿ ಬಗ ಯ ಸುರಕ್ಷಾಕಿಮ್ಗಳನುು
ಅನುಸರಿಸ.

ಬ್ಬಸನಿೇರಿನ ಸಾುನವು ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನ
ಕಾಯಲ ಯನುು ತ್ಡ ಗಟಿಬಹುದ ?
ಬ್ಬಸನಿೇರಿನ ಸಾುನವು ನಿಮ್ುನು ್ ನಕ ೊವಿಡ್-19

ಸ ೊೇುಂಕ್ರಗಿೇಡಾಗುವುದರ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವುದಲಿ. ನಿೇವು

ಸಾುನ ಮಾಡದದದರೊ, ಮಾಡಿದರೊ ನಿಮ್ು ದ ೇಹದ ಉಷಾುುಂಶವು
ಸುಮಾರು 36.5 ರಿುಂದ 37 ಡಿಗಿಿ ಸ ುಂಟ್ಟಗ ಿೇಡ್ನಷ್ಿರುತ್ತದ .

ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಗಿ ಬ್ಬಸ ಇರುವ ನಿೇರಿನ ಸಾುನವು ನಿಮ್ು
ಚ್ಮ್ಯಕ ಕ ಘಾಸಯನುುುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ ೊಳ ಳಗಳು ಕಚ್ುಿವುದರಿುಂದ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು
ಹರಡುತ್ತದ ಯೆೇ?

ಸ ೊಳ ಳಗಳು ಕಚ್ುಿವುದರಿುಂದ ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣು

ಹಬುಿತ್ತದ ಎುಂಬುದಕ ಕ ಇದುವರ ಗ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ುರಾವ ಗಳಿಲಿ.

ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವು ಒುಂದು ಶ್ಾಾಸಕ ೊೇಶ ಸುಂಬುಂಧಿತ್
ವ ೈರಾಣುವಾಗಿದುದ, ಸ ೊೇುಂಕುಪೇಡಿತ್ನು ಕ ಮುದಾಗ ಅಥವಾ
ಸೇನಿದಾಗ ಸಡಿಯುವ ಹನಿಗಳ ಮ್ೊಲಕ ಹಬುಿವ

ಕಾಯಲ ಯಾಗಿದ . ಉಗುಳಿನ ಹನಿಗಳು, ಮ್ೊಗಿನ ದಿವಗಳು ಈ
ಕಾಯಲ ಯನುು ಹರಡುತ್ತವ .

ಮ್ೊಗನುು ನಿಯಮತ್ವಾಗಿ ಸಲ ೈನ್ನಿುಂದ ತ ೊಳ ಯುವ
ಮ್ೊಲಕ ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನಿುಂದಾಗುವ
ಸ ೊೇುಂಕ್ರನ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ ಪ್ಡ ಯಬಹುದ ೇ?
ಇಲಿ. ಸಲ ೈನ್ನಿುಂದ ಆಗಾಗ ಮ್ೊಗನುು ತ ೊಳ ಯುವುದರಿುಂದ

ಹ ೊಸ ಕ ೊರ ೊನಾ ವ ೈರಾಣುವಿನ ಸ ೊೇುಂಕನುು ತ್ಡ ಗಟಿಬಹುದು
ಎುಂಬುದಕ ಕ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ುರಾವ ಗಳಿಲಿ.

