
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ!

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಅನ್ನು 
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಸಮ್ದಾಯ 

ಆರೊೋಗ್ಯ ಮಾಗ್ಥದರ್್ಥ



ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂದರೋನು?

2019 ನೊವಲ್ ಕರೋನಾ 
ವೈರಸ್ ಉಸಿರಾಟದ 
ಸಮಸ್ಯೆಯನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್ 
ಆಗಿದುದು , ಇದನುನು ಈ ಹಂದೆ 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 
ಕೊರನಾವೈರಸ್ ಎಂದು 
ಕರಯಲ್ಪಡುವ ವೈರಸ್ಗಳ 
ವಿಶಾಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 
ಸ್ೋರಿದೆ.



ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೋಗೆ 
ಹರಡುತ್ತದೆ ?

ಉಸಿರಾಟದ ಹನಿಗಳಂದ

ಸೋಂಕಿತ ವಯೆಕಿ್ತಯ 
ಕ್ಮುಮು ಅಥವಾ 
ಸಿೋನುವಿಕ್ಯಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 
ವಾಯುಗಾಮಿ 
ಉಸಿರಾಟದ 
ಹನಿಗಳ೦ದ 
ಹರಡುತ್ತದೆ.



ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೋಗೆ 
ಹರಡುತ್ತದೆ ?

ದೆೈಹಕ ಸಂಪಕ್ಕದ ಮೂಲಕ

ಸೋಂಕಿತ 
ವಯೆಕಿ್ತಯಂದಿಗೆ 
ದೆೈಹಕ ಸಂಪಕ್ಕ 
ಅಥವಾ ವೈರಸ್ 
ಸೋಂಕಿತ ವಯೆಕಿ್ತಯ 
ಮೂಲಕ.



ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೋಗೆ 
ಹರಡುತ್ತದೆ ?

ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ ಮೋಲಮುಮೈಗಳು !

ಸೋಂಕಿತ ವಯೆಕಿ್ತಯು 

ಮುಟ್ಟಿದ  ವಸು್ತ ಅಥವಾ 

ಮೋಲಮುಮೈಯನುನು 

ಮುಟ್ಟಿದದುರ ವೈರಸ್ 

ನಿಮಮು ಬಾಯ, ಮೂಗು 

ಮತು್ತ ಕಣುಣುಗಳನುನು 

ಪ್ರವೋಶಿಸಬಹುದು.



ನಿಮಮುನುನು ನಿೋವು ಹೋಗೆ 
ರಕಿಷಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಸಂಪಕ್ಕವನುನು ತಪ್್ಪಸಿ !

ಕನಿಷ್ಠ 2 ಮಿೋಟರ್ ಅಥವಾ 
ಆರು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್್ಲ 
ಉಳಯುವ ಮೂಲಕ 
ಅನಾರೋಗಯೆದಿಂದ 
ಬಳಲುತಿ್ತರುವ ಜನರಂದಿಗೆ 
ನಿಕಟ ಸಂಪಕ್ಕವನುನು ತಪ್್ಪಸಿ.

ಈಕ್ವಾಲ್ಟ್ ಲಾಯೆಬ್ಸ್

ಮೂಲ: ವಿಶವಾ ಆರೋಗಯೆ ಸಂಸ್ಥೆ



ನಿಮಮುನುನು ನಿೋವು ಹೋಗೆ 
ರಕಿಷಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಕ್ೈ ತೊಳೆಯರಿ !

ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸ್ಕ್ಂಡುಗಳ 
ಕ್ಲ ನಿಮಮು ಕ್ೈಗಳನುನು 
ಸಾಬೂನು ಮತು್ತ 
ನಿೋರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯರಿ.  



ಒದೆದುಯಾದ ಕ್ೈಗಳಗೆ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ 
ಹಯೆಂಡ್ ಸಾಯೆನಿಟೈಜರ್ ಅನುನು ಹಕಿ.

ಬೆರಳುಗಳನುನು ಜೋಡಿಸಿ ಮತು್ತ 
ಕ್ೈಗಳನುನು ಅಂಗೆೈಗೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳ.

ಬೆರಳನ ಉಗುರುಗಳನುನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳ , 
ಹಬೆಬೆರಳು ಸ್ೋರಿದಂತೆ ಬೆರಳನ 
ಉಗುರುಗಳನುನು ಎದುರಾಳ ಅಂಗೆೈಗೆ 
ಉಜ್ಜಿ ಪುನರಾವತಿ್ಕಸಿ.

ಕ್ೈಗಳನುನು ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ 
ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳ..

ಎರಡು ಕ್ೈಗಳನುನು  ಬೆರಳುಗಳಂದ 
ಇಂಟಲಾ್ಕಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆರಳುಗಳ 
ಹಂಭಾಗವನುನು  ಉಜ್ಜಿ ,.

ಸೋಪ್ ಬಳಸುತಿ್ತದದುರ ನಿೋರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯರಿ, ಮತು್ತ ಸವಾಚ್  ಟವಲ್ನುಂದ 
ನಲ್್ಲಯನುನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹಯೆಂಡ್ ಸಾಯೆನಿಟೈಜರ್ ಬಳಸಿದರ, ಕ್ೈಗಳು ಒಣಗಿದ 
ನಂತರ ಅವು ಸುರಕಿಷಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವ.

ಕ್ೈಗಳನುನು ಹಸ್ತವನುನು ಹಂಬದಿಗೆ 
ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಯಸಿ.

ಹಬೆಬೆರಳನುನು ಮತೊ್ತಂದು 
ಕ್ೈಯಂದ ಹಡಿದು  ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳ , 
ಇತರ ಹಬೆಬೆರಳನೊಂದಿಗೆ ಅದೆೋ 
ಪುನರಾವತಿ್ಕಸಿ.

ನಿಮಮು ಕ್ೈಗಳನುನು ಹೋಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು ?
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ನಿಮಮುನುನು ನಿೋವು ಹೋಗೆ 
ರಕಿಷಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ನಿಮಮು ಮುಖವನುನು ಮುಟಟಿಬೆೋಡಿ

ತೊಳೆಯದ 
ಕ್ೈಗಳಂದ ನಿಮಮು , 
ಮೂಗು ಮತು್ತ 
ಬಾಯಯನುನು 
ಮುಟುಟಿವುದನುನು 
ತಪ್್ಪಸಿ 



ನಿಮಮುನುನು ನಿೋವು ಹೋಗೆ 
ರಕಿಷಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಸವಾಚ್ಚತೆ ಮತು್ತ ಸೋಂಕುರಹತ

ಆಗಾಗೆ್ಗ ಸ್ಪಶಿ್ಕಸಿದ 

ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ 

ಮೋಲಮುಮೈಗಳನುನು 

ಸವಾಚ್ಚಗೊಳಸಿ ಮತು್ತ 



ರೋಗಲಕಷಿ ಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ 
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ:

ಕೊವಿಡ್ 19 ರೋಗಿಗಳು 
ಜವಾರ, ಕ್ಮುಮು ಮತು್ತ 
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರ 
ಸ್ೋರಿದಂತೆ ಕಡಿಮ ಪ್ರಮಾಣ 
ಅಥವಾ ತಿೋವ್ರವಾದ 
ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನುನು 
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದುರ.

ಒಡಿಡಿಕೊಂಡ 2-14 ದಿನಗಳ 
ನಂತರ ಈ ಲಕಷಿ ಣಗಳು 
ಕ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.



ನಿೋವು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ 

ಹಚ್್ಚನ ರೋಗಲಕಷಿ ಣಗಳನುನು 

ಹಂದಿದದುರ ತಕಷಿ ಣ ವೈದಯೆಕಿೋಯ 

ಚ್ಕಿತೆ್ ಪಡೆಯರಿ : 

೧.        ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರ

೨.        ಎದೆಯಲ್್ಲ ನಿರಂತರ 
ನೊೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ

೩.        ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ 
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅಸಮಥ್ಕತೆ

೪.        ತುಟ್ಗಳು ಮತು್ತ ಮುಖ 
ನಿೋಲ್ ಬಣಣುಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು

೫.        ತಿೋವ್ರ ಜವಾರ



ದೆೈಹಕ ದೂರ  ಹೋಗೆ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ?

೧. ಇದು ಸೋಂಕನುನು 
ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

೨. ನಿಮಮು ಮತು್ತ ಇತರರ 
ನಡುವ ಹಚು್ಚ ಅಂತವಿದದುರ 
ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹಚು್ಚ 
ಕಷಟಿವಾಗುತ್ತದೆ.  

೩. ಸೋಂಕಿನ 
ಹರಡುವಿಕ್ಯನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ತಡೆಗಟುಟಿವಿಕ್ 
ಪರಿಣಾಮಕ್ರಿಯೋ?

ಹಂದಿನ ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ 

ರೋಗಗಳಂದ 

ಕಲ್ಯುವುದೆನಂದರ, ದೆೈಹಕ ದೂರ 

ತವಾರಿತ ಅನುಷ್್ಠನವು ಸೋಂಕಿನ 

ಹರಡುವಿಕ್ಯನುನು ಗಮನಾಹ್ಕವಾಗಿ 

ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ  ಸಾವಿನ 

ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ 

ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡುವುದು  ಗುರಿಯಾಗಿದೆ .     



ಪ್ರತೆಯೆೋಕತೆ, ಸಂಪಕ್ಕತಡೆ ಮತು್ತ 
ದೆೈಹಕ ದೂರ 

೧. ಪ್ರತೆಯೆೋಕತೆ :  ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ ಕ್ಯಲಯ 

ರೋಗಿಗಳನುನು ಅನಾರೋಗಯೆದಿಂದ 

ಬಳಲುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆಯೆೋಕಿಸುತ್ತದೆ.

೨. ಸಂಪಕ್ಕತಡೆ : ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ ಕ್ಯಲಗೆ 

ಒಳಗಾದ ಜನರು ಅನಾರೋಗಯೆಕ್ಕೆ 

ಒಳಗಾಗುತ್್ತರಯೋ ಎಂದು ನೊೋಡಲು 

ಅವರ ಚಲನಯನುನು ಪ್ರತೆಯೆೋಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 

ನಿಬ್ಕಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

೩. ದೆೈಹಕ ದೂರ :  ಕ್ಲವು ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ 

ರೋಗವನುನು ಹರಡುವ ವಯೆಕಿ್ತಗಳ ನಡುವ 

ಭೌತಿಕ ಜಾಗವನುನು ರಚ್ಸುವ ಅಗತಯೆವಿದೆ.



“ನಾನು ಆರೋಗಯೆವಾಗಿದೆದುೋನ, 
ನಾನು ಯಾಕ್ ಕ್ಳಜ್ 
ವಹಸಬೆೋಕು?

ನಿೋವು ತಿೋವ್ರ ಅನಾರೋಗಯೆದಿಂದ 

ಬಳಲುತಿ್ತಲ್ಲದಿದದುರೂ, ಈ ರಿೋತಿ ಹಚ್ಚರಿಕ್ಗಳನುನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಸಮಾಜವನುನು 

ಅನಾರೋಗಯೆಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದರಿಂದ 

ತಪ್್ಪಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗಯೆಕ್ಕೆ 

ಒಳಗಾಗದ ವಯೆಕಿ್ತಯು ಸೋಂಕನುನು ತನನು 

ಪೋಷಕರು, ಮಕಕೆಳು, ನರ ಹರಯವರೂ 

ಸ್ೋರಿದಂತೆ ಬಸಿ್ನಲ್್ಲ ತಮಮುಂದಿಗೆ 

ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇತರರಿಗೂ ರವಾನಿಸಬಹುದು.

ಆದದುರಿಂದ್ಗಿಯೋ ನಾವಲ್ಲರೂ ಸ್ೋರಿ ಈ 

ವೈರಸ್ ಹರಡುತಿ್ತರುವ ವೋಗವನುನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕವಾಗುವುದನುನು 

ತಡೆಯಬೆೋಕು.” 



ದ್ನಕಿಕೆಂತ ಒಗ್ಗಟುಟಿ ಮತು್ತ 
ಸೌಹದ್ಕತೆ ಮುಖಯೆವಾದುದು !  

ಈ ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ ರೋಗವನುನು ಸೋಲ್ಸಲು 

ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿ ಸ್ೋರಬೆೋಕು.

ಅನೋಕ ಜನರು  ಮನ, ಪಡಿತರ ಮತು್ತ 

ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುರ.ಅದಕ್ಕೆಗಿಯೋ 

ನಾವು ಪ್ರತೆಯೆೋಕವಾಗಿದದುರು  ಸಂಪಕ್ಕವನುನು 

ಇಟುಟಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯೆ.

ಕರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್್ಲ 

ನರಹರಯವರನುನು ರಕಿಷಿ ಸಲು ಸಮುದ್ಯ 

ಸಂಘಟನಗಳು  ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತಿ್ತವ.

ನರವು ಮತು್ತ ಬೆೋಡಿಕ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳದಿರಲ್ 

ಮತು್ತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಏಕ್ಂದರ ನಾವು ಈ 

ಸಮಯವನುನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮತು್ತ ಆರೋಗಯೆದ 

ಅಗತಯೆತೆ ಇರುವ ಕಷಿ ಣವಾಗಿ ನೊೋಡಬೆೋಕ್ಗಿದೆ.
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