
మనం అందరం కలిసె ఉన్నం

కరో న వైరస్్న అర్ం చేస్కోవడం 

కొరకు ఒక కమ్యూనిటీ హెల్త్  గైడ్



కరోనావైరస్  అంటే  ఏమిటి?  

2019 నొవల్ 

కరోనావైరస్  గతంలో 

కనుగొనబడని  ఒక 

వినూత్న  శ్వాసకొశ 

వైరస్. ఇది  కరోనా 

వైరస్  అని  పిలవబడే 

వంశ్నికి  చందిన 

వైరస్.



కరోనా  వైరస్  ఎలా  వ్యాపితి  

చందుతంది? 

శ్వాసకోశ  బందువులు  ద్వారా 

కరోనా  సోకిన  వయాకితి  

దగ్గి నప్పుడు  మరియు 

తమిమినప్పుడు  వచ్చే 

తంపర్ల ద్వారా  ఇది 

వ్యాపితి  చందుతంది.



కరోనా  వైరస్  ఎలా  వ్యాపితి  

చందుతంది? 

తాకటం  వలన

కరోనా  సోకిన 

వయాకితి ని  తాకటం/ 

అంటుకోవటం/ 

ముటుటు కోవటము 

వలన  ఇది  వ్యాపితి  

చందుతంది.



కరోనా  వైరస్  ఎలా  వ్యాపితి  

చందుతంది? 

వస్తి వులు  మరియు  ఉపరితలాలు 

ద్వారా 

కరోనా  సోకిన  వయాకితి  తాకిన 

ఏదైనా  వస్తి వులను 

మరియు  ఉపరితలాలను 

తాకిన  చ్తల  నుంచి 

కళ్ళు, నోరు, ముక్కు 

ద్వారా  మనిషి  శరీరంలోకి 

ప్ర వేశిస్తి ంది.



దీనినుంచి  పరిరకి్ష ంచుకోవడం  ఎలా?

అనారోగయాంతో  ఉన్న 

వయాకితి ని  తాకక్ండా 

ఉండుట  మరియు 

వ్రి  శ్రీరక  సపుర్శక్ 

2 మీటరు్ల  లేద్  6 

అడుగులు  దూరంగా 

ఉండటం  ద్వారా.



దీనినుంచి  పరిరకి్ష ంచుకోవడం  ఎలా?

చ్తలు  కడుకోకువటం

చ్తలను  నీళ్ళు 

మరియు  సబ్బుతో 

కనీసం  20 సెకండు్ల  

వరక్  శుభ్ర ంగా 

కడుకోకువటం  ద్వారా.
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తడి  చ్తలక్  సబ్బు  లేద్  హయాండ్ 

శ్నిటైజర్  రాయండి

వేళళుని  వేళళుతో  కలిపి  అరచ్తిని 

అరచ్తితో  రుద్ండి

బొటనవేలుతో  సహ  వేళళు  గోళళును 

రండో  అరచ్తిపై రుద్ండి. దీని  వేరే 

అరచ్తితో  కూడా  చయయాండి

ఒక  అరచ్తితో  రండో  అరచ్తిని 

శుభ్ర ంగా  రుద్ండి

వేళళును  ఇంటర్  లాక్  చ్సి  అరచ్తి 

వేళ్ల  వనుకభాగాని్న  రుద్ండి

 సబ్బును  ఉపయోగ్స్తి న్నట్ల యితే, నీటితో  శుభ్ర ంగా  కడుకోకుండి  మరియు 

శుభ్ర మైన  తవ్వాలతో  ట్యాప్ను  కటేటు యండి. ఒకవేళ  హయాండ్  శ్నిటైజర్ 

ఉపయోగ్స్తి న్నట్్ల తే, చ్తలు  ఆరిపోయిన  క్ష ణం  అవి  స్రకి్ష తంగా  ఉన్నటే్ల  

అరచ్తలతో  చ్యి  వనక  భాగం 

కూడా  శుభా్ర ంగా  రుద్ండి, ఇలా 

పలుసారు్ల  మారుస్తి  రుద్ండి

మరో  చ్తిలో  బొటనవేలును 

పటుటు క్ని, బొటనవేలు  చుట్టు  

తిప్పుతూ  రుద్ండి. రండో 

బొటనవేలుతో  కూడా  ఇలానే 

చయయాండి

మీ  చ్తలు  కడుకోకువడం  ఎలా?



దీనినుంచి  పరిరకి్ష ంచుకోవడం  ఎలా?

ముఖాని్న  తాకక్ండా  ఉండటం  వలన

చ్తలు  కడుకోకుక 

ముందు  మీ  కళ్ళు, 

ముక్కు  మరియు 

మీ  నోటిని 

తాకవద్ు.



దీనినుంచి  పరిరకి్ష ంచుకోవడం  ఎలా?

శుభ్ర త  మరియు  కిరి మిసంహరణ

మీరు  తాకిన 

వస్తి వులు  మరియు 

ఉపరితలాలును 

శుభ్ర పరిచి  కిరి మి 

సంహరణ  చయయాండి



లక్ష ణాలను  పరిశీలించండి

కోవిడ్  -19 ఉన్న  రోగులు 

జవారం, దగుగి  మరియు 

శ్వాసలోపం/ఆయాసం 

వంటి  తేలికపాటి 

లక్ష ణాలు  నుండి  తీవ్ర మైన 

శ్వాసకోశ  అనారోగయాంతో 

బాధపడుతూ  ఉంట్రు.

దీని  లక్ష ణాలు  వైరస్ 

క్  గురైన  2-14 రోజుల 

తరువ్త  కనిపిసాతి యి.



మీక్  ఈ  కిరి ంది  లక్ష ణాలలో  ఒకటి 

లేద్  అంతకంటే  ఎక్కువ  లక్ష ణాలు 

ఉన్నట్ల యితే   వంటనే  వైదుయాలను 

సంప్ర దించండి

ఊపిరి  తీస్కోవటంలో  ఇబబుంది

ఛాతి  భాగంలో  నొపిపు  లేద్  వతితి డి

గందరగోళం  లేద్  మేలోకువడంలో 

ఇబబుంది

నీలి  రంగులో  మారుతన్న  ముఖం 

లేద్  పదవులు

తీవ్ర  జవారం



భౌతిక  దూరం  ఏమి  చ్స్తి ంది?

ఇది  కరోనా  వైరస్  వ్యాపితి  

గొలుస్ను  విచిఛిన్నం 

చ్స్తి ంది

మీక్  మరియు  ఇతరులక్ 

మధయా  యంత  ఎక్కువ 

దూరం  ఉంట, వైరస్  వ్యాపితి  

చందడం  అంత  కషటు ం.

ఇది  వ్యాపితి  యొకకు  వేగాని్న 

మరియు  పరిధిని  తగ్గి స్తి ంది.



నివ్రణ  ప్ర భావవంతంగా 

ఉంటుంద్??

మునుపటి  మహమామిరీల  నుండి 

నేరుచేక్న్నది, ముందస్తి గా  మరియు 

వేగంగా  భౌతిక  దూరాని్న  అమలు 

చయయాగలిగ్తే, సంకరి మణ  వ్యాపితి ని 

గణనీయంగా  తగ్గి ంచవచుచే  మరియు 

మరణాల  రేటును  తాగ్ంచవచుచే.

దీని  లక్ష ్ం  కరోనావైరస్  వ్యాపితి  

యొకకు  ‘వకరి తను  చదును  చ్యడం 

మరియు  కేస్ల  మొతాతి ని్న  నిరంతరం 

తగ్గి ంచడం.



 గృహ  నిరబుంధం  లేద్  ఒంటరి  గృహ 

పరిమితం  (ఐసొలేషన్), దిగబుంధం 

(క్వారంటీన్) మరియు  భౌతిక  దూరం 

(ఫీజికల్  డిసెటు ంసింగ్)

 గృహ  నిరబుంధం: ఒంటరిగా  గృహనికి 

పరిమితమవటం  ద్వారా, వ్యాధి  ఒకరినుంచి 

మరొకరికి  సోకక్ండా  చ్యవచుచే

క్వారంటీన్  ద్వారా  వ్యాధి  లక్ష ణాలు 

బయటపడే  వరక్  వ్యాధి  సోకిన  వయాక్తి లను 

మిగతా  వ్ళ్ల క్  దూరంగా  ఉంచటం 

ద్వారా  ఆ  వయాక్తి లక్  వ్యాధి  సోకినది  లేనిది 

తెలుస్కోవచుచే

భౌతిక  దూరం: ముందుజాగరి తతి గా, 

అనారోగయాంతో  బాధపడుతన్న  వయాక్తి ల  మధయా 

భౌతిక  దూరాని్న  సృషిటు ంచడం  అవసరం



నేను  ఆరోగయాంగా  ఉనా్నను  - నేను 

ఎందుక్  పటిటు ంచుకోవ్లి?

మీక్  వయాకితి గతంగా  తక్కువ  ప్ర మాదం 

ఉండవచుచే, క్నీ  అలాంటి  చరయాలు 

తీస్కోవడం  వలన   మొతతి ం  సమాజానికి 

ప్ర యోజనం  ఉంటుంది. ఆరోగయాంగా 

ఉన్న  వయాకితి , వ్యాధి  లక్ష ణాలు  లేని  వయాకితి  

కూడా  వ్యాధిని  ఒకరినుంచి  ఒకరికి  వ్యాపితి  

చ్యవచుచేను, తన  తలి్ల దండు్ర లు, పిల్ల లు, 

పొరుగువ్రు  మరియు  బస్సులో  ప్ర యాణంచ్ 

వయాక్తి లతో  సహ.

అందుకే  ఈ  వకరి తను  చదును  చ్యడంలో 

మరియు  మహమామిరి  వయావధిని  తగ్గి ంచడంలో 

ప్ర తి  ఒకకురు  భాదయాత  వహంచాలి.



ఇప్పుడు  క్వ్లిసుంది  సంఘీభావం, 

ద్నం  క్దు

అందరమూ  కలిసి  ఈ  వ్యాధిని  అరికట్టు లి 

మన  సమాజంలో  చాలా  మంది   ప్ర జలు 

ఆహరం, నీరు, ఇలు్ల  మరియు  ఆశరి యం 

లేక్ండా  ఉనా్నరు. అందుకే   ఒంటరి  గృహ 

పరిమితంలో  ఉనా్న  కూడా  అందరితో  కనెక్టు  

అవవాడం  చాలా  ముఖయాం. 

కరోనావైరస్  మహమామిరి  ఉన్న  సమయంలో 

పొరుగువ్రిని  సంరకి్ష ంచడానికి  చాలా 

కమూయానిటీ  నెట్  వర్కు  లు  కలిసి  వస్తి నా్నయి.

ఇక  ముందు  అడ్వాకేసీ  కోసం  మాతో 

కలవండి  ఎందుకంట  ఈ  క్ష ణం  మనందరం 

సంఘీభావంతో, ప్ర తి  ఒకకురి  ఆరోగయాం  కోసం 

పోరాడాలిసున  సమయం.
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