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ఏమి తెలుసుకోవాలి

ఏమి చేయాలి

కొవిడ్-19 అనేది కొత్త శ్వాసకోశ కు సంబంధంచిన అనారోగ్ం, ఇది వ్కుతు ల 
నుండి వ్కుతు లకు, ముఖ్ంగా కలుషితమైన వసు్త వుల ద్వారా వ్్పిసు్త ంది. 
80 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్కుతు లు మరియు ఇతర వైద్ పరమైన సమస్లు 
ఉన్నవ్రిలో ఈ వ్్ధ తీవ్రత ఎక్కవగా ఉంటుంది. జవారం, పొడి దగుగు  మరియు 
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్ంది వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ప్రసు్త తానికి 
ఎటువంటి వ్్కి్సన్ లేద్ చికిత్స లేదు.

అందరూ

 ■ తరచుగా చేతులు కడగండి 
లేద్ చేతి శ్నిటైజర్ ని 
ఉపయోగంచండి

 ■ దగుగు  మరియు తుముములు వస్్త 
చేతిరుమాలు అడుడు  పెటుటు కోండి 

 ■ అనారోగ్ంగా ఉన్నప్పుడు 
ఇంటిలో ఉండండి

 ■ మీకు రండు రోజుల కంటే 
ఎకు్కవ కొవిడ్-19 లక్షణాలు 
ఉంటే వైద్ సహాయాని్న 
పొందండి

 ■ మీకు దగుగు  లేద్ జవారం 
లేనంత వరకు మాస్్క 
ధరించవదుదు

 ■ వ్కుతు లను తాకకుండా 
పలకరించండి (కరచాలనం 
వదుదు )

వృదుధు లు (ముఖ్ంగా 80+) 
మరియు మధుమేహం, 

ఊపిరితితుతు ల వా్ధి మరియు 
గుంజె జబుబులు వంటి ఆరోగ్ 

పరిస్థితులు ఉన్న వారు

 ■ అధక రకతుపోటు లేద్ 
మధుమేహం ఔషధాలు వంటివి 
మూడు నెలలు పాటు సరిపోయే 
విధంగా ఉంచుకోండి 

 ■ రద్దు ప్రదేశ్లు, సముద్రయాత్రలు 
మరియు అవసరం లేని విమాన 
ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి

 ■ వీలైనంత వరకు ఇంటిలో 
ఉండండి మరియు పబ్లిక్ 
ప్రదేశ్లలో ఉన్నప్పుడు ఇతరుల 
నుండి 6 అడుగుల దూరంలో 
ఉండటానికి ప్రయతి్నంచండి

 ■ అనారోగా్ంగా ఉన్నవ్రిని 
చూసుకునే విధంగా మరియు 
మిమముల్్న మీరు చూసు్కనేలా 
ప్రణాళిక వేసుకోండి

ఆరోగ్ సంరక్షణ స్బబుంది 

 ■ మెరుగైన అంటువ్్ధ 
నివ్రణ ప్రకిరియల గురించి 
శిక్షణ ఇవవాండి మరియు 
పాటించండి, అమలు చేయండి 

 ■ తేల్కపాటి లక్షణాలు ఉన్న 
వ్కుతు ల పెరుగుదలకు సిద్ంగా 
ఉండండి

 ■ మీ ఆరోగ్ కంద్రం ఎంచుకునే 
శసత్రచికిత్సను వ్యిద్ 
వేయడానికి మరియు 
వంటిలేటరలితో సహా ఇంటెని్సవ్ 
కర్ అవసరమయే్ రోగుల 
సంఖ్ను పెంచే అవకాశం 
కోసం ప్రణాళిక చేయండి

సమాజం మరియు 
ప్రభుత్ం

 ■ వైరస్ మరియు నివ్రణ 
చర్ల గురించి సపుషటుమైన, 
నమముదగన మరియు సిథిరమైన 
సమాచారాని్న అందించండి

 ■ సామాజిక దూరం యొక్క 
ఖరుచులు మరియు 
ప్రయోజనాలను విశ్లిషించండి 
మరియు ఎకు్కవగా హాని 
పొందడానికి అవకాశము వున్న 
వ్రి ఆధారంగా నిర్ణయాలు 
తీసుకోండి

 ■ మనం ప్రతిరోజూ మరింత 
నేరుచుకుంటామని గురితుంచండి 
మరియు మనం మరింత 
నేరుచుకున్నప్పుడు మరియు 
వైరస్ మరింత వ్్పి్త 
చందుతున్నప్పుడు 
మనప్రతిసపుందనను 
స్వాకరించాల్్స ఉంటుంది.

కొవిడ్-19 ఒక అత్వసర పరిస్థితి. ప్రతి దేశం ప్రత్క్షంగా లేదా అంతరాయం 
కలిగిన ప్రయాణం వల్ల , వసుతు వుల యాక్సెస్ లేదా ఆరిథిక అంతరాయం దా్రా 
ప్రభావితమయ్్ అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రభావాన్్న తగి్గంచడాన్కి చర్ 
తీసుకోవాలిసెన సమయం వచ్చంది.


