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அறிமுகம்

சீனோவின் ஹூரே மோகோைத்தில் உள்ள வூஹோன் �க�த்தில் அதிக 
அ்ளவிலோன �ேரகளுக்கு கண்்டறிே முடிேோ� நிரமோனிேோ கோயசைல் 

ஏற்ேடுை�ோக அந்�ோட்டு அ�சு உலக சுகோ�ோ� அவமபபி்டம் 31, டிைம்ேர, 
2019 அன்று த�ரிவித்�து. 9-ம் ர�தி ஜனைரி, 2020 அன்று உலக 
சுகோ�ோ� அவமபபு தைளியிட்்ட அதிகோ�பபூரை அறிவிபபில், சீனோவில் 
ே�வுைது புதிே கர�ோனோ வை�ஸ் என்று அந்�ோட்டு ஆ�ோயசசிேோ்ளரகள 
ஆ�ம்ேகட்்ட முடிவுக்கு ைந்துள்ளனர என்று த�ரிவித்�து.

அன்று மு�ல் மோரச 21 ைவ� உலகம் முழுக்க 10,000-க்கும் 
அதிகமோரனோர புதிே கர�ோரனோ வை�ஸோல் உயிரிழந்துள்ளனர. 
இந்திேோ உட்ே்ட 180-க்கும் ரமற்ேட்்ட �ோடுகளில் கர�ோனோ வை�ஸ் 
ேோதிபபு ஏற்ேட்டுள்ள�ோக அறிவிக்கபேட்டுள்ளது. த�ோழிற்ைோவலகள, 
நிறுைனஙகள மூ்டல், ஊ�்டஙகு, விமோன நிவலேஙகளில் தேரிே 
அ்ளவிலோன ரைோ�வனகள, ர�ோேோளிகவ்ள �னிவமபேடுத்தி சிகிசவை 
அளித்�ல், ஒருைவ� ஒருைர த�ோ்டோமல் விலகி இருத்�ல் ரேோன்்ற 
�்டைடிக்வககள உலகம் முழுக்க ைழக்கமோகி விட்்டது.

இத்�வகே இக்கட்்டோன நிவலயில், ைரிேோன ஊரஜி�ம் 
தையேபேட்்ட �கைல்கவ்ளப தேறுைது மிக முக்கிே 
இ்டம்தேறுகி்றது. இந்� த�ோற்று ர�ோய கண்்டறிேபேட்்ட �ோள 
மு�ல், ேத்திரிவக அ்றத�றி �ை்றோமல் அறிவிேல் மற்றும் 
ேோதுகோபபுக்கு முன்னுரிவம அளித்து ‘தி இந்து’ �ோளி�ழ் 
உேர��மோன தையதிகவ்ள ைழஙகி ைருகி்றது. ைோைகரகளின் 
ைைதிக்கோக �ோஙகள தைளியிட்்ட தையதிகளின் தேோருத்�மோன 
சில ேகுதிகவ்ளத் த�ோகுத்து ‘மின்னணு புத்�கம்(இ-புக்)’ 
ைடிவில் ைழஙகுகிர்றோம். இது, சி்றந்� சுகோ�ோ� �வ்டமுவ்றவே 
பின்ேற்றுை�ற்கும், �ை்றோன �கைல்கவ்ள விலக்கி ைரிேோனைற்வ்ற 
புரிந்து தகோள்ளவும் உ�ைக்கூடிே வகரே்டோகத் திகழும் என்று 
�ம்புகிர்றோம்.
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 � வை�ஸ்கவ்ள ைவகபேடுத்துை�ற்கோக உள்ள ைரைர�ை குழுவின் கர�ோனோ வை�ஸ் கல்விக்குழு மனி�ரகவ்ள ேோதிக்கும் 
புதிே நுண்ணுயிரகவ்ள ஆயவு தையது புதிே வை�ஸிற்கு ‘SARS-CoV-2’ என்று தேேரிட்டுள்ளது குறிபபி்டத்�க்கது. கர�ோனோ 
வைரிர்ட குடும்ேத்தில் உள்ள வை�ஸ்கவ்ள ைவகபேடுத்து�ல் மற்றும் தேேரிடும் அதிகோ�பபூரை தேோறுபவே கர�ோனோ 
வை�ஸ் கல்விக்குழு ரமற்தகோளகி்றது.

கர�ோனோ 
வை�ஸ் என்ோல் 
எனன?

க ர�ோனோ வை�ஸ்கள என்ேது ஒரு தேரும் வை�ஸ் குடும்ேத்வ�ச ரைரந்�து. 
இவை சிறிே அ்ளவிலோன ைளி, இருமல் மு�ல் கடுவமேோன சுைோைக் 

ரகோ்ளோறு (SARS), மத்திே கிழக்கு சுைோைக் ரகோ்ளோறு (MERS) ஆகிே 
ர�ோயகவ்ள உருைோக்கக் கூடிேவை. SARS-CoV-2* எனபேடும் கர�ோனோ 
வை�ஸ் SARS ர�ோவே உருைோக்கிே வை�ஸ் ைவகவேச ரைரந்��ோகும். 
கர�ோனோ வை�ஸ் மிருகஙகளி்டம் இருந்து, குறிபேோக ைவைோல்களி்டம் 
இருந்து மனி�ரகளுக்கு ே�விே ‘ஸூரனோடிக்’(Zoonotic) ைவகவேச 
ரைரந்�து. மிருகஙகவ்ள மட்டுரம �ோக்கும் என்று கரு�பேட்்ட SARS ைவக 
வை�ஸ், புணுகுப பூவனகளுக்குப ே�வி மு�ல் முவ்றேோக 2002-ம் ஆண்டு 
த�ற்கு சீனோவின் குைோங்டோங மோகோைத்தில் மனி�ரகளுக்கு ே�விேது. 
அர�ரேோன்று, MERS ைவக வை�ஸ் க்டந்� 2012-ம் ஆண்டு ைவுதி 
அர�பிேோவில் உள்ள ஒற்வ்றத் திமிழ் ஒட்்டகஙகளி்டம் இருந்து மனி�ரகளுக்கு 
ே�விேது கண்்டறிேபேட்்டது. SARS-CoV-2 என்்ற கர�ோனோ வை�ஸ் ைவக 
ைவைோல்களி்டம் இருந்து மனி�ரகளுக்கு ே�வியுள்ள�ற்கோன ஆ�ோ�ம் உள்ளது.
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மற்்ற கர�ோனோ வை�ஸ்கவ்ளப ரேோன்ர்ற SARS-CoV-2 வை�ஸும் 
ரகோ்ள ைடிைத்வ�க் தகோண்டுள்ளது. இதில் ரமற்ே�பபில் 

‘ஸ்வேக்’ எனபேடும் பூஞவை ரேோன்்ற பு�� ைடிைம் உள்ளது. இவை 
கிரீ்டம் ரேோன்்ற ர�ோற்்றத்வ� �ருை�ோல் கர�ோனோ வை�ஸ் என்று 
அவழக்கபேடுகி்றது. இந்� பு�� ைடிைம் மனி�ரகளின் தைல்களு்டன் 
இவைந்து மனி� உ்டலுக்குள நுவழே ைோயபவே உருைோக்கித் 
�ருகி்றது. அதமரிக்கோவின் ஆஸ்டின் �கரில் உள்ள த்டக்ைோஸ் 
ேல்கவலக்கழகமும், ர�சிே சுகோ�ோ� வமே ஆ�ோயசசிேோ்ளரகளும் 
இவைந்து மனி�ரகளின் தைல்களு்டன் த�ோ்டரவே ஏற்ேடுத்தும் கர�ோனோ 
வை�ஸ் பு�� அவமபபின் 3டி அணு அ்ளவிலோன ைவ�ே்டத்வ� 
உருைோக்கி உள்ளனர. இந்� முேற்சி மனி� உ்டலின் தைல்களு்டன் 
கர�ோனோ வை�ஸ் எபேடி த�ோ்டரவே ஏற்ேடுத்திக் தகோளகி்றது என்ேவ� 
துல்லிேமோக புரிந்து தகோள்ள உ�வுகி்றது. அறிவிேல் அறிஞரகள 
ர�ோவேக் கண்்டறிேவும், அ�ற்கோன �டுபபு மருந்துகவ்ள உருைோக்கவும் 

	மத்திே ர�ோய �டுபபு அவமபபு தைளியிட்டுள்ள SARS-CoV-2 வை�ஸின் 
நுண்ணிே ர�ோற்்றத்வ� பி�திேலிக்கும் ே்டம். ப்ட உதவி: ராய்ட்டர்ஸ்

இவை கிரீடம் 
ப�ோன்ற 

ப�ோற்றதவ� 
�ருை�ோல் 
கப�ோனோ 

வை�ஸ் எனறு 
அவைககப�டுகி்றது. 
இந� பு�� ைடிைம் 

மனி�ரகளின 
செல்களுடன 

இவைநது மனி� 
உடலுககுள் 

நுவைய ைோயபவ� 
உருைோககித 
�ருகி்றது.

SARS-CoV-2
பற்றிய

நுண்ணிய
போர்வை
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இந்� முேற்சி 
உ�விக�மோக உள்ளது.

�ற்ரேோது 
கண்டுபிடிக்கபேட்டுள்ள 
கர�ோனோ வை�ஸ் 
புர�ோட்டின் அவமபபு 
ைவைோல்கவ்ளத் 
�ோக்கும் வை�ஸ் 
புர�ோட்டின் ைடிைத்வ� 
98 ை�வீ�ம் 
ஒத்துள்ளது என்று 
ஆ�ோயசசிேோ்ளரகள 
த�ரிவித்துள்ளனர. 
இர� கருத்வ� 
‘ைேன்ஸ்’ என்்ற 
அறிவிேல் 
ஆ�ோயசசி இ�ழும் 
தைளியிட்டுள்ளது. 
கர�ோனோ வை�ஸின் 
ரமற்ே�பபில் உள்ள 
பூஞவை அவமபபு 
மனி�ரகளின் உ்டல் 
தைல்லில் இவைந்து 
ர�ோவே ே�பபுகி்றது. 
SARS வை�வஸ வி்ட 
10 மு�ல் 20 ம்டஙகு 
இவைவு தி்றவன 
கர�ோனோ வை�ஸ் 
தகோண்டுள்ளது.

SARS ர�ோயுடன உள்ள ததோடர்பு
சீனோவில் வூஹோன் �க�த்தில் கண்்டறிேபேட்்ட கர�ோனோ வை�ஸ் SARS ர�ோவே 
உருைோக்கிே வை�ஸ் ைவகவேச ரைரந்��ோகும். இவை ைவைோல்களி்டம் இருந்து 
ைந்��ற்கோன ஆ�ோ�ம் உள்ளது

1. விலங்குகளுக்கு ந�ோயை உருவோக்கும் கிருமிகள்: 
SARS வை�ஸ் ைவைோல்களில் ர�ோவே உண்்டோக்கும் 
கிருமி. இது ைவைோல்களுக்கு 2002-03 ஆண்டுகளில் 
தேரும்ளவில் ேோதிபவே ஏற்ேடுத்திே வை�ஸ் ைவக. 
�ற்ரேோது ைந்துள்ள புதிே வை�ஸ் 2019 – nCoV

2. யவரஸிற்கு புகலிடம் தரக்கூடிை இயடப்படட 
விலங்குகள்: ைவைோல்களின் �த்�ம், சிறுநீர, கழிவு, 
எசசில் ஆகிேைற்று்டன் த�ோ்டரபு ஏற்ேடும்ரேோது மற்்ற 
விலஙகுகளுக்கும் த�ோற்று ஏற்ேடுகி்றது

3. மனிதரகளுக்கு ்பரவும் விதம்: இந்� வை�ஸ் 
ேோதிக்கபேட்்ட விலஙகுகளு்டன் மனி�ரகள 
த�ருஙகிே த�ோ்டரவே உருைோக்கிக் தகோளளும்ரேோது, 
மிருகஙகளில் மட்டுரம ைசிக்கும் நிவலயில் இருந்து 
மோறி மனி�ரகளி்டம் த�ோற்றுகி்றது. பின்னர 
மனி�ரகளிவ்டரே ே�ை ஆ�ம்பிக்கி்றது.

4. மோற்்றம்: வை�ஸின் ரமற்ே�பபில் உள்ள புர�ோட்டின் 
அவமபபின் பி்றழ்வு மோற்்றஙகள மனி�ரகளின் 
தைல்களு்டன் த�ோ்டரவே ஏற்ேடுத்திக் தகோளளும் 
அ்ளவுக்கு அைற்வ்ற தி்றன்மிக்க�ோக மோற்றுகி்றது

5. ததோற்று: கர�ோனோ வை�ஸ் மற்றும் SARS ஆகிே 
இ�ண்டு வை�ஸ்களுரம ACE2 எனபேடும் த�ோ்டரபு 
உறுபவே ேேன்ேடுத்துகின்்றன. இ�ன்மூலம் 
கர�ோனோ வை�ஸ் மனி�ரகளின் நுவ�யீ�வல 
ஆழமோக துவ்ளத்து ர�ோய த�ோற்வ்ற 
ஏற்ேடுத்துகி்றது. இ�ற்கு கிவ்ளரகோபுர�ோட்டின் 
தேரும்ளவில் உ�வுகி்றது. இ�ன்மூலம் நிரமோனிேோ 
ரேோன்்ற அறிகுறிகள ஏற்ேடுகின்்றன

ம�ேணு ைரிவைகவ்ள RNA க்டத்திச 
தைல்லும் �ன்வம தகோண்்டது. கர�ோனோ 
வை�ஸ் SARS ைவகயு்டன் 80 ை�வீ�ம் 
ஒத்திருக்கி்றது. ைவைோல் �க வை�ஸ் 
உ்டன் 96 ை�வீ�ம் ஒத்திருக்கி்றது.

SARS ைவக 
வை�ஸ், புணுகுப 

பூவனகவ்ள �ஙகள 
இனவிருத்திக்கு 

ேேன்ேடுத்தும். புதிே 
கர�ோனோ வை�ஸ் இைற்வ்ற 

ேேன்ேடுத்திகின்்றனைோ 
என்ேது நிரூபிக்கபே்ட 

ரைண்டிே�ோக உள்ளது.
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CoVid-19 ர�ோவே உலகம் முழுக்க ே�ைக்கூடிே ர�ோய என்று 
உலக சுகோ�ோ� அவமபபு அறிவித்துள்ளது. ர�ோய ேோதிக்கபேட்்ட 

2 மு�ல் 14 �ோட்களுக்குள ைளி, கோயசைல், இருமல், மூசசு விடுைதில் 
சி�மம் ரேோன்்ற அறிகுறிகள த�ரியும்.

ர�ோய் எப்படி ப�வும்?

ர�ோய ேோதிக்கபேட்்ட ஒருைரின் சுைோை குழோயில் இருந்து 
தைளிரேறும் நீரின் மூலம் ர�ோய மற்்றைருக்கு ே�வும். ர�ோய 
ேோதிக்கபேட்்ட ஒருைர மூலம் ே�விே வை�ஸ் இருக்கும் 
தேோருவ்ளரேோ, இ்டத்வ�ரேோ, ரமற்ே�பவேரேோ மற்்றைர த�ோட்டு 
அைர வகக்ளோல் மூக்கு, கண், கோது ஆகிேைற்வ்ற த�ோடும்ரேோது 
அைருக்கும் ர�ோய ே�விவிடும்.

யோர் போதிககப்படுகி்ோர்கள?

இந்ர�ோேோல் அவனத்து ைேதினரும் ேோதிக்கபேடுைர. குறிபேோக, 
80 ைேதுக்கு அதிகமோரனோர கர�ோனோ வை�ஸோல் உயிரிழக்கும் 
அேோேம் அதிகம் உள்ளது என்று சீன மற்றும் த�ன்தகோரிே 

ர�ோவய
புரிந்து தகோளளுதல்

 மததிய 
சுகோ�ோ�ததுவ்ற 

ைழிகோட்டு�ல்�டி, 
ெோ�ோ�ை, 

நடுத�� அல்்லது 
கடுவமயோன 

கோய்செல் 
இருப�ைரகளுககு 

கப�ோனோ 
வை�ஸ் ச�ோறறு 
இருகக ைோயபபு 

உள்்ளது.
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மருத்துைரகள �்டத்திே 
ஆயவின் முடிவுகள 
த�ரிவிக்கின்்றன. மோ�வ்டபபு 
மற்றும் நீரிழிவு ர�ோய 
உள்ளைரகள அதிகம் 
உயிரிழந்துள்ள விை�மும் 
த�ரிேைந்துள்ளது.

ர�ோய்ககோன ரைறு சில 
அறிகுறிகள

தீவி� சுைோை 
ரகோ்ளோறு மற்றும் 
தைளி�ோட்டு ேேைஙகள 
ரமற்தகோண்்டைரகவ்ள 
ஆ�ம்ேகட்்ட ஆயவின்மூலம் 
அவ்டேோ்ளம் கோைலோம். 
வை�ஸ் ர�ோேோளிகளு்டன் 
த�ோ்டரபு உள்ளைரகளுக்கு 
சுைோை ரகோ்ளோறு இருந்�ோலும் 
அவ்டேோ்ளம் கோைலோம். 
மத்திே சுகோ�ோ�த்துவ்ற 
ைழிகோட்டு�ல்ேடி, ைோ�ோ�ை, 
�டுத்�� அல்லது கடுவமேோன 
கோயசைல் இருபேைரகளுக்கு 
கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று 
இருக்க ைோயபபு உள்ளது.

ர�ோய் ததோற்வ் எப்படி கண்டறிைது?

‘ேோலிமர�ஸ் தையின் ரிேோக் ென் (PCR)’ ரைோ�வன மூலம் 
வை�ஸ் த�ோற்வ்ற கண்்டறிேலோம். இது டிஎன்ஏ ஆயவின் மூலம் 
தையேபேடும் ரைோ�வன என்ே�ோல் ேோதிக்கபேட்்ட �ேர உ்டலில் 
வை�ஸ் இருக்கி்ற�ோ? என்ேவ� விவ�வில் கண்்டறிேலோம்.
க்டந்� 23.5.2020 அன்று இந்திே மருத்துை ஆ�ோயசசிக் கழகம் 
(ICMR) கீழ் இேஙகும், 63க்கும் ரமற்ேட்்ட த�ோற்றுர�ோய 
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ஆயைகஙகவ்ள கர�ோனோ வை�ஸ் 
குறித்து ஆயவு தையது உறுதி தையயும் 
அதிகோ�பபூரை ஆயைகஙக்ளோக மத்திே 
அ�சு அறிவித்துள்ளது.

ர�ோவய குணப்படுத்துைது எப்படி?

கர�ோனோ வை�ஸோல் ேோதிக்கபேட்்ட 
ஒருைருக்கு ைழஙகபே்ட ரைண்டிே 
சிகிசவை முவ்ற குறித்து இந்திே 
மருத்துை ஆயவு கழகத்தின் ைழிமுவ்றரே 
பின்ேற்்றபேடுகி்றது. இ�ற்கோக 
பி�த்திரேக எதிரபபு சிகிசவை மருந்து 
கண்்டறிேபே்டவில்வல. எசஐவி ர�ோயக்கு 
ைழஙகபேடும் - வஹட்�ோக்ஸிக்ர்ளோர�ோக்வின் மருந்�ோன Lopina-
vir மற்றும் Ritonavir ஆகிே இ�ண்டு மருந்துகவ்ளயும் ர�ோயின் 
தீவி�த்�ன்வமக்கு ஏற்ே ைழஙகும்ேடி மருத்துைரகளுக்கு மத்திே 
சுகோ�ோ�த்துவ்ற அவமசைகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

கர�ோனோ வை�வை தடுகக தடுப்பூசி 
கண்டுபிடிகக முடியுமோ?

ஐசிஎம்ஆர அவமபபின் �வலைர �ோமன் ஆர.கஙகோரகத்கர 
தைளியிட்டுள்ள கருத்தின்ேடி, இ�ண்டு வி�மோக �டுபபூசி 
கண்்டறிே முடியும். வை�ஸின் ம�ேணு ைடிைத்வ�க் தகோண்டு 
�டுபபூசி கண்டுபிடிக்கலோம் அல்லது வை�வஸ ர��டிேோக 
பிரித்த�டுத்து அ�ற்கு �டுபபூசி கண்டுபிடிக்கலோம் என்று 
குறிபபிட்டுள்ளோர. இதில் இ�ண்்டோைது முவ்ற எளி�ோனது 
என்றும் கூறியுள்ளோர. இந்திே மருத்துைரகள தைற்றிக�மோக 
கர�ோனோ வை�வஸ ர�ோேோளியின் உ்டலில் இருந்து பிரித்து 
எடுத்துள்ளவ� ேோ�ோட்டியுள்ளோர. இதுைவ� 11 வை�ஸ்கள 
பிரித்த�டுக்கபேட்டுள்ளன. இவை �டுபபூசி கண்்டறிே 
ரேோதுமோனவைேோகும் என்றும் கூறியுள்ளோர.

கர�ோனோ வை�ஸ் ர�ோயக்கோன �டுபபூசி கண்்டறிைதில் உலக 
அ்ளவில் தைவரைறு �ோடுகள தைவரைறு கட்்டத்தில் உள்ளன. 
சில �ோடுகள மனி�ரகளின் உ்டலில் தைலுத்தி ரைோ�வன �்டத்தும் 
நிவலக்கு கூ்ட முன்ரனறியுள்ளன.

கப�ோனோ 
வை�ஸோல் 
�ோதிககப�ட்ட 
ஒருைருககு 
ைைஙகப�ட 

பைண்டிய சிகி்சவெ 
முவ்ற குறிதது 
இதுைவ� எந� 
அதிகோ�பபூரை 

முவ்றயும் 
கண்டறியப�ட 

வில்வ்ல. 
பநோயககு 

எதி�ோக சகோடுகக 
பைண்டிய 

மருநது குறிததும் 
மருததுைரகள் 

எந� முடிவுககும் 
ை�வில்வ்ல.
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CoVid-19-ல் 
இருந்து
போதுகோத்துக 
தகோளைது
எப்படி? கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று ஆேத்வ� குவ்றக்க ஆல்கஹோலில் 

�ேோரிக்கபேட்்ட ைோனிவ்டைர அல்லது ரைோபபு ரேோட்டு அடிக்கடி 
வககவ்ள கழுை ரைண்டும். தேோருட்கள, சுைர, �வ�த் �்ளஙகளில் ேடியும் 
கர�ோனோ வை�ஸ் சில மணி ர��ம் மு�ல் ஒரு �ோள ைவ� உயிர ைோழும் 
தி்றன் தகோண்்டது. கண்ணுக்குத் த�ரிேோ� அந்� வை�வஸ வகக்ளோல் 
த�ோடும்ரேோது வககளில் த�ோற்றிக் தகோளகி்றது. அ�ன்பின் வகக்ளோல் 
கண், ைோய, மூக்வக த�ோடும்ரேோது உ்டலுக்குள வை�ஸ் நுவழந்துவிடும். 
எனரை அடிக்கடி ரைோபபு ரேோட்டு வககவ்ள கழுவுைது கட்்டோேமோகும்.

ர�ோப் மூலம் வககழுவுதல்

�மது வககளின் இடுக்குகளில் வை�ஸ், ேோக்டீரிேோ 
கிருமிகள ேடிந்திருக்கும். தைறும் �ண்ணீ�ோல் 
வககவ்ள கழுவும்ரேோது கிருமிகள முழுவமேோக 
நீஙகோது. ைோனிவ்டைர, ரைோபபு ரேோட்டு வககவ்ள 
கழுவும்ரேோது�ோன் கிருமிகள அழியும்.

கர�ோனோ வை�ஸ், எரேோலோ, ஜிகோ உளளிட்்ட 
வை�ஸ்கள, தகோழுபபு ைவைோல் மூ்டபேட்டுள்ளன. ரைோபபு மூலக்கூறுகள 
தகோழுபபு ைவவையும் வை�வஸயும் அழிக்கும் �ன்வம தகோண்்டவை. 
அ�னோல்�ோன் தைறும் �ண்ணீ�ோல் வககவ்ள கழுவினோல் ரேோ�ோது. 
ரைோபபு ரேோட்டு வககவ்ள கழுை ரைண்டும் என்று உலக சுகோ�ோ� அவமபபு 
அறிவுறுத்துகி்றது.

ஆல்கஹோல் மூலம் தயோரிககப்படட வக கழுவும் தி�ைம்

வை�வஸ மூடியிருக்கும் கோ்ளோன் ைடிவிலோன தகோழுபபு 
ைவவில் புர�ோட்டின் உயிர அணுக்கள உள்ளன. இந்� 
புர�ோட்டீன், மனி� உ்டல் தைல்லுக்குள கர�ோனோ வை�ஸ் 
நுவழே உ�வுகி்றது. ரைோபவே ரேோலரை ைோனிவ்டைரகளும் 
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வை�ஸின் தகோழுபபு ைவவை அழித்து, வை�வஸயும் 
அழிக்கி்றது. எனினும் ைோனிவ்டைரகளில் கண்டிபேோக 
60 ை�வீ� ஆல்கஹோல் இருபேது அைசிேம்.

ரைோபபு தி�ைத்வ� ரேோன்று ைோனிவ்டைர 
தி�ைத்வ� வககளின் அவனத்து 
ேகுதிகளிலும் �்டவுைது கடினம். எனரை 
வககள முழுைதும்ேடும் ைவகயில் ரேோதுமோன 
ைோனிவ்டைவ� ஊற்றிக் தகோள்ள ரைண்டும். 
வககளில் ேடிந்� இ்றந்� வை�ஸ்கவ்ள ரைோபபு 
தி�ைம் நீக்கிவிடும். ைோனிவ்டைர தி�ைம் இ்றந்� 
வை�ஸ்கவ்ள நீக்குைது இல்வல. அர�ர��ம் ரைோபவேவி்ட 
ைோனிவ்டைரகள, கிருமிகவ்ள ரைகமோக தகோல்கி்றது. எனினும் 
வககள அதிக அழுக்கோக இருக்கும்ரேோது ைோனிவ்டைர �ல்ல ேலன் 
அளிக்கோது. அபரேோது ரைோபவே ேேன்ேடுத்�லோம்.

முகத்திவ� பயனபடுத்துதல்

கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று ே�ைவல முகக் கைைம் �டுக்கி்றது. 
எனினும் முகக் கைைத்வ� முவ்றேோக அணிே ரைண்டும். அதமரிக்க 
மருத்துை கூட்்டவமபபு இ�ழ் தைளியிட்்ட ஆயவுக் கட்டுவ�யில், 
“வை�ஸ் த�ோற்று இல்லோ�ைரகள முகக் கைைம் அணிை�ோல் 
வை�ஸ் த�ோற்றில் இருந்து �பே முடியும் 
என்ேது நிரூபிக்கபே்டவில்வல” என்று 
கூ்றபேட்டுள்ளது.

க்டந்� 2010-ம் ஆண்டில் 
தைளிேோன ஆயவு முடிவில், 
“மனி�ரகள மூலம் 
மனி�ரகளுக்கு வை�ஸ் 
ே�வும் ஆேத்வ� முகக்கைைம் 
குவ்றக்கி்றது. வை�ஸ் த�ோற்று ே�ைல் அதிகமோக இருக்கும்ரேோது 
முகக்கைைம் அணிைவ� ஊக்குவிக்க ரைண்டும்” என்று 
அறிவுறுத்�பேட்டுள்ளது.

உலக சுகோ�ோ� அவமபபு கூறும்ரேோது, “கர�ோனோ வை�ஸ் 
த�ோற்றுள்ள ேகுதிகளில் முகக் கைைம் அணிந்து தகோளைது வை�ஸ் 
த�ோற்வ்ற �டுக்க உ�வும்” என்று கூறுகி்றது.

தும்மும்ரேோதும் இருமும்ரேோதும் சி�றும் திைவலகள மூலரம 

தும்மும்ப�ோதும் 
இருமும்ப�ோதும் 

சி�றும் திைவ்லகள் 
மூ்லபம கப�ோனோ 

வை�ஸ் ��வுகி்றது. 
வை�ஸ் 

ச�ோறறுள்்ள 
ந�ர முகக கைெம் 
அணிநதிருந�ோல், 
மற்றைரகளுககு 
வை�ஸ் ��வும் 

அ�ோயம் குவ்றயும்.
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கர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுகி்றது. வை�ஸ் த�ோற்றுள்ள �ேர முகக் 
கைைம் அணிந்திருந்�ோல், மற்்றைரகளுக்கு வை�ஸ் ே�வும் அேோேம் 
குவ்றயும். கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்றிே ஒருைருக்கு கோயசைலுக்கோன 
அறிகுறிகள த�ன்ேடும் முன்ரே மற்்றைரகளுக்கு அைர வை�வஸ 
ே�பேத் த�ோ்டஙகிவிடுகி்றோர என்று ேல்ரைறு ஆயவுகளில் எசைரிக்வக 
விடுக்கபேட்டுள்ளது. எனரை வை�ஸ் அதிகமோக ே�வும் ேகுதிகளில் 
முகக் கைைம் அணிைது அைசிேமோகி்றது. இந்திேோ ரேோன்்ற �ோடுகளில் 
ஒருைருக்தகோருைர ஒரு மீட்்டர இவ்டதைளிவேக் கவ்டபபிடிபேது மிகப 
தேரிே ைைோலோகும். எனினும் மக்கள புரிந்து வைத்துக்தகோண்டு Social 
Distancing என்்ற முவ்றவே கவ்டபிடித்�ல் சி்றந்�து.

மற்்ைர்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல்

ஒருைர தும்மினோரலோ, இருமினோரலோ அைரி்டம் இருந்து 
ஒரு மீட்்டர (3 அடி) த�ோவலவு �ளளி இருக்க ரைண்டும் 
என்று உலக சுகோ�ோ� அவமபபு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 
தும்மும்ரேோதும், இருமும்ரேோதும் மூக்கு, ைோயில் இருந்து 
சி�றும் தி�ை துளிகளில் கர�ோனோ வை�ஸ் நிவ்றந்திருக்கும். 
அருகில் உள்ளைரகள அந்� தி�ை துளிகவ்ள சுைோசித்�ோல் 
அைரகளுக்கும் கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று ஏற்ேடும் என்று 
உலக சுகோ�ோ� அவமபபு எசைரித்துள்ளது.

கண், மூககு, ைோய் ஆகியைற்வ் ததோடோமல் இருத்தல்

க�வு வகபபிடி உளளிட்்ட ேல்ரைறு தேோருட்கள, சுைர, 
�வ�த்�்ளஙகளில் கர�ோனோ வை�ஸ் ேடிந்திருக்கும். அைற்வ்ற நீஙகள 
வகக்ளோல் த�ோடும்ரேோது உஙகள வககளில் வை�ஸ் த�ோற்றிக் 
தகோளளும். அ�ன்பி்றகு நீஙகள கண், மூக்கு, ைோவே வகக்ளோல் 
த�ோடும்ரேோது உ்டலுக்குள கர�ோனோ வை�ஸ் நுவழந்து கோயசைவல 
ஏற்ேடுத்தும்.

வகககுடவடவய பயனபடுத்துஙகள

தும்மும்ரேோதும் இருமும்ரேோதும் முழஙவகேோல் முகத்வ� 
மூடிக் தகோள்ள ரைண்டும் அல்லது வகக்குட்வ்டேோல் முகத்வ� 
மவ்றத்து தகோள்ள ரைண்டும் அல்லது டிஸ்யூ ரேபே�ோல் முகத்வ� 
மூடிக் தகோள்ள ரைண்டும். ேேன்ேடுத்திே டிஸ்யூ ரேபேவ� 
எரித்துவிடுைது �ல்லது.
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ஃப்ளூ, கர�ோனோ வை�ஸ் கோய்்ச�லின 
வித்தியோ�ஙகள எனன?

ஒவைோவமேோல் இருமல், ைளி ஏற்ேடுகி்றது. இருமல், ைளியு்டன் 
கோயசைல் ஏற்ேட்்டோல் அது ஃபளூ (Flu) கோயசைலோகும். இருமல், 
கோயசைலு்டன் மூசசுத்திை்றலும் ஏற்ேட்்டோல் நிசைேமோக அது கர�ோனோ 
கோயசைலின் அறிகுறிேோக இருக்கலோம். அபரேோது உ்டனடிேோக 
மருத்துைவ� அணுக ரைண்டும்.

தைப்பமோனி மூலம் கர�ோனோவை 
கண்டறிய முடியுமோ?

தைபேமோனி (த�ரமல் ஸ்ரகனர) மூலம் கோயசைவல 
மட்டுரம கண்்டறிே முடியும், கர�ோனோ வை�ஸ் 
த�ோற்வ்ற கண்்டறிே முடிேோது. கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று 
ஏற்ேட்்டைரகளுக்கு 2 மு�ல் 10 �ோட்களுக்குப பி்றரக கோயசைல் 
ஏற்ேடுகி்றது. இ�னோல் கர�ோனோ வை�ஸ் கோயசைல் ேோதிபவே 
உ்டனடிேோக கண்டுபிடிபேது கடினம்.

நீ்ச�ல் கு்ளம் மூலம் கர�ோனோ வை�ஸ் ப�வுமோ?

நிசைேமோக இல்வல. இருமும்ரேோதும் தும்மும்ரேோதும் 
சி�றும் தி�ை துளிகள மூலமோகரை கர�ோனோ வை�ஸ் 
ே�வுகி்றது. நீசைல் கு்ளஙகளில் ைரிேோன முவ்றயில் 
குர்ளோரின் கலக்கபேட்டிருந்�ோல் கர�ோனோ வை�ஸ் 
உளளிட்்ட அவனத்து கிருமிகளும் அழிந்துவிடும்.

அவ�ை உணவுகவ்ள தவிர்கக ரைண்டுமோ?

கர�ோனோ வை�ஸுக்கும் உைவு ைவககளுக்கும் எவவி� 
த�ோ்டரபும் இல்வல. தைல்லப பி�ோணிகள குறித்தும் அசைம் தகோள்ள 

சில தபோதுைோன
ரகளவிகளுககோன

 பதில்கள
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ர�வையில்வல. சிக்கன், மட்்டன் ைோபபிடுை�ோல் 
கர�ோனோ வை�ஸ் ே�ைோது. விரும்பிே உைவு 
ைவககவ்ள விருபேம்ரேோல ைோபபி்டலோம்.

ர�ோய் எதிர்ப்பு �கதி உதவுமோ?

ர�ோய எதிரபபு ைக்தி குவ்றந்� குழந்வ�கள 
அல்லது முதிேைரகளுக்கு கர�ோனோ வை�ஸ் 
த�ோற்று ஏற்ேடும் ஆேத்து அதிகம். கர�ோனோ 
வை�ஸ் நுவ�யீ�வலப ேோதித்து நிரமோனிேோவை 
ஏற்ேடுத்துகி்றது. ர�ோய எதிரபபு ைக்தி குவ்றந்� முதிேைரகள கர�ோனோ வை�ஸ் 
ேோதிபவே எதிரதகோள்ள முடிேோமல் உயிரிழக்கின்்றனர. ர�ோய எதிரபபு ைக்தி 
மிகுந்� இ்ளம் ைேதினருக்கு கர�ோனோ வை�ஸோல் ஏற்ேடும் ேோதிபபுகள 
குவ்றைோக இருக்கலோம். எனினும் நீரிழிவு, இ�ே ர�ோேோளிகள, மருந்து, 
மோத்திவ�கள அதிகம் உட்தகோளகி்றைரகளுக்கு கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று 
ஏற்ேடும் அேோேம் அதிகம்.

வீடடு மருத்துைம் கர�ோனோ வை�ஸ் ததோற்வ் தடுககுமோ?

ைவமேல் அவ்ற மருந்துகள, வீட்டு மருத்துைம் அறிவிேல் பூரைமோக 
நிரூபிக்கபே்டவில்வல. வை�ஸ் த�ோற்று ஏற்ே்டோமல் ேோதுகோபேோக இருபேர� 
மிகச சி்றந்�து. ேோ�ோைது தும்மினோல் இருமினோல் அைரகளி்டம் இருந்து ஒரு 
மீட்்டர த�ோவலவுக்கு �ளளி இருக்க ரைண்டும். இருமல், தும்மல் உள்ளைரகள 
கண்டிபேோக முகக் கைைம் அணிே ரைண்டும். அபரேோது�ோன் மூக்கு, ைோயில் 
இருந்து சி�றும் நீர துளிகள தைளியில் ே�வுைவ� �டுக்க முடியும்.

ஆனடிபயோடிக மருந்துகள பலன அளிககுமோ?

ேோக்டீரிேோ கிருமிகவ்ள மட்டுரம ஆன்டிேேோடிக்ஸ் மருந்துகள 
அழிக்கும், வை�ஸ் கிருமிகவ்ள அழிக்கோது. கர�ோனோ வை�ஸ் கோயசைல் 
ர�ோேோளிகளுக்கு ஆன்டிேேோடிக் மருந்துகள உேரேோகமோக இருக்கோது. 
அர� ர��ம் கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்்றோல் ேோதிக்கபேட்்டைரகளுக்கு 
ேோக்டீரிேோ கிருமி த�ோற்று ஏற்ேடும் ைோயபபுகளும் உள்ளன. அ�ற்கு 
ஆன்டிேேோடிக்ஸ் மருந்துகள ர�வைபேடும்.

நிரமோனியோ தடுப்பு மருந்துகள வகதகோடுககுமோ?

நிரமோனிேோ கோயசைலோல் ேோதிக்கபேட்்டைரகளுக்கு நிரமோரகோகோல், எசஐவி 
�டுபபூசி மருந்துகள ைழஙகபேடுகின்்றன. இந்� �டுபபூசி மருந்துகள, கர�ோனோ 
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வை�ஸ் கோயசைலுக்கு ேலன் அளிக்கவில்வல. கர�ோனோ வை�ஸ் 
வித்திேோைமோனது. இ�ற்கு புதி�ோக மருந்து கண்டுபிடிக்க ரைண்டிே 
கட்்டோேம் எழுந்துள்ளது. எனினும் கர�ோனோ வை�ஸோல் ேோதிக்கபேட்்ட 
ர�ோேோளிகள மூசசுத் திை்றலோல் அைதியுறும்ரேோது நிரமோனிேோவுக்கோன 
சிகிசவை மருந்துகவ்ள ைழஙக ேரிந்துவ� தையேபேடுகி்றது.

கர�ோனோ வை�ஸ் ைதந்திகள...

கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோ்டரேோக ேல்ரைறு ை�ந்திகள ே�பேபேட்டு 
ைருகின்்றன. பூண்டு, கறிரைபபிவல ைோபபிடுை�ோலும் ரகோமிேத்வ� 
குடிபே�ோலும் கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்வ்ற �டுக்க முடியும் என்று ைமூக 
ைவல�்ளஙகளில் �கைல்கள ே�பேபேடுகின்்றன.

ஆனோல் இவை அவனத்தும் �ை்றோனவை என்று உலக சுகோ�ோ� 
அவமபபு த�ளிவுேடுத்தியுள்ளது. பூண்டில் மருத்துை குைஙகள இருபேது 
உண்வம�ோன். ஆனோல் பூண்டு ைோபபிட்்டோல் கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்றில் 
இருந்து �பபிக்கலோம் என்ே�ற்கு அறிவிேல் பூரைமோக எவவி� ஆ�ோ�மும் 
இல்வல என்று அந்� அவமபபு வி்ளக்கம் அளித்துள்ளது.

கர�ோனோ வை�ஸ் தையிலில் ப�ைோதோ?

தையில் சுட்த்டரிக்கும் தைபே மண்்டல ேகுதிகளில் கர�ோனோ 
வை�ஸ் ே�ைோது என்று ைமூக ைவல�்ளஙகளில் �கைல்கள தைளிேோகி 
ைருகின்்றன. இதுைவ� கிவ்டத்� ஆ�ோ�ஙகளின்ேடி தைபே மண்்டல 
ேகுதிகளிலும் கர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுகி்றது என்ேர� உண்வம. எனரை 
தைபே மண்்டல ேகுதியில் ைசித்�ோலும் ேோதுகோபேோக இருபேது �ல்லது. 
வை�ஸ் ேோதிபபுள்ள ேகுதிகளுக்கு தைல்ைவ� கண்டிபேோக �விரக்க 
ரைண்டும். அடிக்கடி ரைோபபு ரேோட்டு வககவ்ள கழுை ரைண்டும். 
வகக்ளோல் கண், ைோய, மூக்வக த�ோ்டக்கூ்டோது. இபரேோவ�க்கு 
இதுரை சி்றந்� ைழி.

தகோசுக்கள மூலம் கர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுகி்றது என்ே�ற்கு 
இதுைவ� ஆ�ோ�ம் இல்வல. கர�ோனோ வை�ஸோல் 
ேோதிக்கபேட்்டைர தும்மும்ரேோது இருமும்ரேோது சி�றும் 
தி�ை துளிகள ைழிேோகரை அருகில் உள்ளைரகவ்ள 
வை�ஸ் த�ோற்றுகி்றது. ேோ�ோைது இருமினோல், 
தும்மினோல் ஒரு மீட்்டர த�ோவலவுக்கு விலகி 
இருபேது �ல்லது.
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6 அடி
இவடதைளிரய
மிக்ச சி்ந்த
ஆயுதம் க ர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுைவ�த் �டுக்க 6 அடி ைமூக இவ்டதைளி�ோன் மிகச 

சி்றந்� ஆயு�மோக உலக மருத்துைரக்ளோல் ேோரக்கபேடுகி்றது.

சீனோவில் ே�ைத்த�ோ்டஙகிே கர�ோனோ வை�ஸ் இன்று உலகம் முழுைதும் 
விேோபிக்கத் த�ோ்டஙகியுள்ளது. சீனோவைக் கோட்டிலும் இத்�ோலியில் அதிக 
அ்ளவில் உயிரிழபபு ஏற்ேட்டுள்ளது. 17 ஆயி�த்துக்கும் அதிகமோன �ேரகள 
இதுைவ� உயிரிழந்துள்ளனர.

இந்ர�ோவேத் �டுக்கவும், ர�ோேோல் ேோதிக்கபேட்்டைரகவ்ளக் கோபேோற்்றவும் 
மருத்துைரகள ரேோ�ோடி ைருகின்்றனர. அர� ர��த்தில் 6 அடி இவ்டதைளி 
என்்ற விதிமுவ்றகவ்ளப பின்ேற்றுேைரகள இந்� ர�ோயிலிருந்து எளிதில் 
�ஙகவ்ளக் கோத்துக் தகோளகின்்றனர என்ேது உண்வம. 6 அடி ைமூக 
இவ்டதைளி�ோன் இந்� ர�ோயக்தகதி�ோன சி்றந்� ஆயு�ம் என்று உலக 
மருத்துைரகள கூறுகின்்றனர.

கர�ோனோ வை�ஸ் ே�ைோமல் �டுபே�ற்கு ஒவதைோரு �னி�ேரும் அவ� 
எதிரத்துப ரேோ�ோ்டரைண்டும் என்று ்டோக்்டரகள த�ரிவிக்கின்்றனர.
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ைமூக இவ்டதைளி விதிமுவ்றகவ்ளப பின்ேற்றுை�ோல் ேோருக்கோைது கர�ோனோ 
வை�ஸ் ேோதிபபு இருந்�ோல் அைரகளி்டமிருந்து �மக்கு அந்� வை�ஸ் ே�ைோது. 
எனரை�ோன் ேளளிகள, அலுைலகஙகள, சினிமோ திரேட்்டரகள மூ்டபேடுகின்்றன. 
கர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுைவ�த் �டுக்க இதுவும் ஒரு சி்றந்� ைழிேோகும்.

60 ைேவ�க் க்டந்�ைரகள, ேல்ரைறு ர�ோயகளு்டன் ைோழ்ந்து ைருேைரகள 
வீடுகவ்ள விட்டு தைளிரே ை�ோமல் இருபேது �ல்லது. ஏதனன்்றோல் இைரகவ்ள இந்� 
ர�ோய எளிதில் �ோக்கும் என்ேது குறிபபி்டத்�க்கது.

இைரகள கூட்்டமோக இருக்கும் ேகுதிகவ்ளத் �விரபேதும் �ல்லது.

சிலர வீடுகளில் இருந்ர� ரைவல ேோரக்க முடியும். ஆனோல் ரேோலீஸோர உளளிட்்ட 

இ ந்திைோவின் மக்கள்ததோயக 130 நகோடி. ஆனோல், 40 
ஆயிரம் தெைற்யக சுவோெக் கருவிகள் மடடுநம இருப்பதோகத் 

ததரிைவந்துள்்ளது. கநரோனோ யவரஸோல் ்போதிக்கப்படடு சுவோெப 
பிரச்சியன ஏற்்படடோல் அவரகளுக்கு தெைற்யக சுவோெம் 
அளிக்கப்படுகி்றது. ஆனோல் ஒநர ந�ரத்தில் ஏரோ்ளமோன 
�்பரகளுக்கு ்போதிபபு ஏற்்படடோல் அதற்கோக �ம்மிடம் 40 ஆயிரம் 
தெைற்யக சுவோெக் கருவிகள் மடடுநம உள்்ளன. இது நிச்ெைமோக 
மிகபத்பரிை ்பற்்றோக்குய்றைோக இருக்கும் என்று டோக்டரகள் 
ததரிவிக்கின்்றனர. இநதந்போன்்ற ்பற்்றோக்குய்ற நியலதோன் 
இத்தோலி, ஈரோன் ந்போன்்ற �ோடுகளிலும் உள்்ளது.

இதுகுறித்து இந்திை தீவிர சிகிச்யெப பிரிவு தெோயெடடி தயலவர 
டோக்டர துருவோ ெவுத்ரி கூறும்ந்போது, “40 ஆயிரம் தெைற்யக சுவோெக் 
கருவிகள் மடடுநம உள்்ள நியலயில், ந�ோைோளிகளின் எண்ணிக்யக 
அதிகரிக்கும்ந்போது அது மிகபத்பரிை பிரச்சியனைோக மோறும். 
கநரோனோ யவரஸ் ்போதிபபு உள்்ளதோ என நெோதயன தெய்யும் 
ஆய்வகங்கள், சி்றப்போன சிகிச்யெ தெய்ைத் நதயவைோன வெதிகள் 
அதிகம் நதயவ” என்்றோர.

ஆனோல்..

130
ரகோடி
மககள..
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அத்திேோைசிேப ேணிகளில் ஈடுேடுரைோர வீடுகளில் 
இருந்து ரைவல ேோரக்க முடிேோது.

ைமூக இவ்டதைளி என்்ற விதிமுவ்றவேப 
பின்ேற்றுை�ோல் உ்டனடிேோக கர�ோனோ வை�ஸ் ே�வுைது 
கட்டுபேடுத்�பேடும் என்று எடுத்துக் தகோள்ளக்கூ்டோது. 
அர� ர��த்தில் ர�ோய ே�வும் ரைகம் குவ்றயும் என்ர்ற 
எடுத்துக் தகோள்ளரைண்டும்.

இதுகுறித்து த�ோற்றுர�ோய நிபுைர எமிலி ரலண்்டன் 
கூறும்ரேோது, “ஒர� ர��த்தில் ைே�ோனைரகள, இவ்ளஞரகள, �ல்ல 
ஆர�ோக்கிேம் உள்ள �ேரகளுக்கு கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்று ஏற்ேட்டு 
மருத்துைமவனகளுக்கு ைரும்ரேோது, அைரகளில் ேோவ� மு�லில் 
அனுமதித்து சிகிசவை ைழஙகரைண்டும் என்ேதில் பி�சசிவன 
ஏற்ேடுகி்றது. சுகோ�ோ�த் துவ்றயில் ேணிேோற்றுேைரகளுக்கு இவ� 
வகேோளைது சி�மமோக உள்ளது” என்்றோர.

கர�ோனோ வை�ஸ் ர�ோேோளிகவ்ள வகேோளைது அதமரிக்கோ, 
தஜரமனி ரேோன்்ற ை்ளரந்� �ோடுகளுக்கு சி�மமோக உள்ள நிவலயில் 
மருத்துைரகள, ேடுக்வக ைைதிகவ்ள குவ்றைோகப தேற்று இந்திேோ 
ரேோன்்ற �ோடுகளில் ர�ோேோளிகவ்ளக் கைனிபேது மிகவும் சி�மமோன 
விெேமோக இருக்கும்.

இந்திேோவில் 1000 ரேருக்கு 1.3 ேடுக்வக ைைதி மட்டுரம 
உள்ளது. ரமலும் 1000 ரேருக்கு 0.8 ்டோக்்டரகள என்்ற விகி�ரம 
உள்ளது. எனரை இந்திேோவில் ர�ோய ைந்� பி்றகு சிகிசவை 
அளிபேவ� வி்ட ர�ோய ைருை�ற்கு முன்பு அவ�க் கட்டுபேடுத்துைது 
சி்றந்� ைழிேோக இருக்கும்.

இநதியோவில் 
1000 ப�ருககு 
1.3 �டுகவக 
ைெதி மட்டுபம 

உள்்ளது. பமலும் 
1000 ப�ருககு 
0.8 டோகடரகள் 
என்ற விகி�பம 

உள்்ளது. எனபை 
இநதியோவில் பநோய 
ைந� பி்றகு சிகி்சவெ 

அளிப�வ� விட 
பநோய ைருை�றகு 

முனபு அவ�க 
கட்டுப�டுததுைது 
சி்றந� ைழியோக 

இருககும்.

இந்தியோவின நிவலவம
படுகவககள் (1000 ரபருககு)

மருத்துைர்கள (1000 ரபருககு)

4.1
1.8 0.8

சீனோ இத்தோலி இந்தியோ

3.5
1.3

சீனோ இத்தோலி இந்தியோ

3.8
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ர�ோய்
எதிர்ப்பு �கதிவய 

அதிகரிககும் 
உணவுகளபழஙகள

ஆரஞ்சு, 
ெோத்துக்குடி

அன்னோசி

்பப்போளி

தக்கோளி
த்பரரி

தகோய்ைோ

கிவி

�ோத்ளோன்றுக்கு 2.5 லிட்்டர மு�ல் 3 லிட்்டர ைவ� 
�ண்ணீர குடிக்க ரைண்டும். இ்ளநீர, கிரீன் டீ, 
வீட்டில் �ேோரிக்கபேட்்ட ேழசைோறுகள, ேோல், 
ரமோர அருந்�லோம்.

கோய்கறிகள
தகோடவட 
ைவககள

தி�ை உணவுகள

புரோக்நகோலி

கத்தரிக்கோய்

முடயடநகோஸ்
ஊ்றயவத்த 

்போதோம் ்பருபபு

வோல்�டஸ்

கோலிபி்ளவர

குயடமி்ளகோய்/
மணி மி்ளகு

கீயர

நகரட/பீடரூடகிரீன் டீ

இஞ்சி

பூண்டு

மஞ்ெள்

எலுமிச்யெ

நமது அன்றாட உணவில் 
இந்த பழங்கள், 

்கறாய்கறி்களை சறாப்பிடுவ்தன 
மூலம் உடலின 

நநறாய எதிர்ப்பு சக்திளை 
அதி்கரிக்்கலறாம்.
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குழந்வதகவ்ள 
எவைோறு 
போதுகோககலோம்?

குழந்வ�கள 
அடிக்கடி 

வககவ்ள கழுை 
கற்றுக் தகோடுக்க 

ரைண்டும்.

தேோது இ்டஙகளில் 
6 அடி இவ்டதைளி விட்டு 

நிற்க அறிவுறுத்� ரைண்டும். 
வீட்வ்ட விட்டு தைளிரே தைல்ல 
அனுமதிக்கக் கூ்டோது. ேோ�ோைது 

இருமினோல் தும்மினோல் 
�ளளி தைன்றுவி்ட அறிவுறுத்� 

ரைண்டும்.

ரமவஜகள, 
க�வு வகபபிடிகள, மின் 
வி்ளக்கு மற்றும் மின்விசிறி 

தேோத்�ோன்கள, த�ோவலக்கோட்சி 
ரிரமோட்கள, கழிபேவ்ற, 

ேோத்தி�ம் கழுவும் த�ோட்டிவே 
சுத்�ம் தையே ரைண்டும்.

இருமும்ரேோதும் 
தும்மும்ரேோதும் வகக்குட்வ்ட 
அல்லது டிஷ்யூ ரேபே�ோல் 
முகத்வ� மூடிக்தகோள்ள 
குழந்வ�களுக்கு கற்பிக்க 

ரைண்டும்.

குழந்வ�களுக்கு 
உ்டல்�லக்குவ்றவு ஏற்ேட்்டோல் 
முகக்கைைம் அணிவிபேது 
�ல்லது. ஆர�ோக்கிேமோன 
குழந்வ�களுக்கு முகக் 
கைைம் அைசிேமில்வல.

க ர�ோனோ வை�ஸ் 
த�ோற்றிலிருந்து 

குழந்வ�கவ்ள 
ேோதுகோபேது 
த�ோ்டரேோக ்டோக்்டர 
ரகோரிகோ ேன்ைோல் 
சில அறிவுவ�கவ்ள 
ைழஙகியுள்ளோர.

கர�ோனோ 
வை�ஸ் குறித்தும் 
அந்� வை�ஸ் 
ே�வுைது குறித்தும் 
குழந்வ�களி்டம் 
தேற்ர்றோர 
விழிபபுைரவை 
ஏற்ேடுத்� ரைண்டும். 
சுகோ�ோ�மோன ேழக்க 
ைழக்கஙகவ்ள 
குழந்வ�களுக்கு 
கற்பிக்க ரைண்டும். 
தேற்ர்றோருக்கு 
அைர ைழஙகியுள்ள 
அறிவுவ�கள 
ைருமோறு...
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உலக சுகோ�ோ� 
அவமபபின் அறிவுவ�பேடி 
சுமோர 20 வி�ோடிகள ரைோபபு 

ரேோட்டு �ன்்றோக வககவ்ள கழுை 
குழந்வ�களுக்கு கற்றுக் தகோடுக்க 
ரைண்டும். ைோனிவ்டைவ� எவைோறு 
ேேன்ேடுத்துைது என்ேது குறித்தும் 

குழந்வ�களுக்கு தைோல்லிக் 
தகோடுக்க ரைண்டும்.

குழந்வ�களின் 
விவ்ளேோட்டு தேோருட்கள, 
தேோம்வமகவ்ள சுடுநீரில் 
சுத்�ம் தையது தையிலில் 
உலரத்� ரைண்டும்.

குழந்வ�களுக்கு 
இன்புளூேன்ைோ �டுபபூசி ரேோ்ட 
ரைண்டும். இந்� �டுபபூசிேோல் 
கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோற்வ்ற 
�டுக்க முடிேோது. எனினும் 
இன்புளூேன்ைோ கோயசைல் 
த�ோற்வ்ற �டுக்க �டுபபூசி 

அைசிேம்.
குழந்வ�கவ்ள 
�ன்்றோக தூஙக 
தையே ரைண்டும்.  

ஊட்்டசைத்துள்ள உைவு 
ைவககவ்ள தகோடுக்க 

ரைண்டும்.

குழந்வ�களுக்கு 
இ்ளநீர, எலுமிசவை 
ைோறு ைழஙகலோம். 

இ�ன்மூலம் அைரகளின் 
ர�ோய எதிரபபு ைக்தி 

அதிகரிக்கும்.

கர�ோனோ வை�ஸ் குறித்� 
ை�ந்திகவ்ள பு்றந்�ளளிவிட்டு 
�ம்ேகமோன ஊ்டகஙகள மூலம்  

உண்வமவே அறிந்து அ�ற்ரகற்ே 
தைேல்ேடுஙகள. குழந்வ�களுக்கு 
�ல்ல முன்மோதிரிேோக தேற்ர்றோர 

இருக்க ரைண்டும்.

 குழந்வ�கள 
தைளியில் தைன்று 
விவ்ளேோடுைவ� 
அனுமதிக்கக் 

கூ்டோது.
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êÍè õ¬ôˆî÷ƒèO™, è«ó£ù£¬õ‚ °Pˆ¶‹, ÜîŸè£ù CA„¬êèœ 
°Pˆ¶‹, Ü¬îˆî´‚°‹ õNº¬øèœ °Pˆ¶‹ à‡¬ñ‚°Š ¹ø‹ð£ù 
îèõ™èœ ªî£ì˜‰¶ ðóŠðŠð´A¡øù. Þ‰G¬ôJ™, CƒèŠÌ¬ó„ «ê˜‰î 
æMò‚ è¬ôëó£ù iñ¡ «è£š (Weiman Kow), è«ó£ù£ °Pˆî Ü„êˆ¬î, 
æMòƒèœ (è£˜†Ç¡) Íô‹ è¬÷‰¶œ÷£˜.

è«ó£ù£ ¬õóv â¡ø£™ â¡ù, Ü¶ âšõ£Á ðó¾Aø¶, ï£‹ â´‚è 
«õ‡®ò º¡ªù„êK‚¬è ïìõ®‚¬èèœ «ð£¡øõŸ¬ø Ü¬ùõ¼‚°‹ 
¹K»‹ âOò º¬øJ™ M÷‚A»œ÷£˜. è«ó£ù£ ¬õóv ªî£ì˜ð£è 
ªõOõ‰î ºî™ è£˜†Ç¡ ªî£°Š¹‹ Þ¶«õ.

å¼ c‡ì ñ¼ˆ¶õ M´ŠH™ Þ¼‰î«ð£¶, «è£š îù¶ «ïóˆ¬î ñŸøõ˜èÀ‚°Š 
ðòÂœ÷î£è ñ£Ÿø«õ‡´‹ â¡ø º¬ùŠH™, è«ó£ù£ ¬õó¬úŠ ðŸPò ðòÂœ÷ îèõ™è¬÷ 
Ýó£Œ„C ªêŒ¶ «êèKˆî£˜. Üšõ£Á «êèKˆî îèõ™è¬÷, î¡Â¬ìò CˆFóƒèO¡ Íô‹ 
ªîOõ£è M÷‚A, ñ‚èœ ñùˆF™ Þ¼‚°‹ Ü„êˆ¬îŠ «ð£‚è Üõ˜ ºò™Aø£˜...

è«ó£ù£ ¬õóv 
âšõ£Á ðó¾Aø¶? 
å¼ Mûòˆ¬î cƒèœ 
¹K‰¶ªè£œ÷ «õ‡´‹.

ð£F‚èŠð†ìõ˜ Þ¼º‹«ð£¶ 
ªõO«òÁ‹ c˜ˆ¶Oèœ.. àƒèÀ¬ìò 

è‡è¬÷«ò£ 
Í‚¬è«ò£ 
õ£¬ò«ò£ 

Ü¬ì»‹«ð£¶ 
è«ó£ù£ ðó¾‹.

ªî£Ÿø£™ 
ð£F‚èŠð†ìõ˜

ð£F‚èŠðì£îõ˜

âù«õ, å¼õ˜ Þ¼Iù£«ô£ 
¶‹Iù£«ô£ cƒèœ Þ¬î„ ªêŒòô£‹.
îœO G™½ƒèœ!

0.5 e†ì˜ ºî™ 2 e†ì˜õ¬ó îœO GŸð¶, 
àƒè¬÷ Þ‰î c˜ˆ¶OèOL¼‰¶ è£‚°‹

Ü™ô¶

H®!

ºèÍ®¬ò‚ ªè£´ƒèœ...îœO G™½ƒèœ...
Üõ˜èœ ÜîŸ°œ Þ¼ñô£‹ / ¶‹ñô£‹. 
Ü¼A½œ÷ Ü¬ùõ¼‚°‹ Ü¶ Cø‰î 
ð£¶è£Š¹

ªî£Ÿ¬øˆ î´‚°‹ õNèœ!
è«ó£ù£ ¬õóv
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ªð£¶õ£è‚ 
Ã†ìˆ¬îˆ 
îM˜Šð¶ 
ï™ô¶.

ãªù¡ø£™, 
ð£F‚èŠð†ìõ˜ ò£˜ â¡Á 
ªîK‰¶ ªè£œõ¶ è®ù‹. 
ð£F‚èŠð†ìõ˜èœ Üî¡ 
ÜP°Pè÷ŸÁ Þ¼‰î£½‹, 
Üõ˜èOìI¼‰¶ «ï£Œ 
ðó¾‹ ê£ˆFò‹ à‡´.

Þõ˜ ð£F‚èŠð†ìõó™ô. 
î¡¬ù îŸè£ˆ¶‚ 
ªè£‡´ àœ÷£˜.

Þõ˜ ð£F‚èŠð†ìõ˜ 
Ü™ô. î¡¬ù îŸè£ˆ¶‚ 

ªè£‡´œ÷£˜.

Þ¼ŠHÂ‹, ð£F‚èŠð†ìõK¡ àì™ Fóõ‹ 
Þ‰î ªð£¼œèO¡ e¶ ªîOˆF¼‚°‹

«ðù£

ªñ÷v
èî¾ 

¬èŠH®èœÜõ˜èO¡ 
¬èèœ

°õ¬÷èœ
ªñ™L¬öˆ 

î£œ
I¡ùµ 

ê£îùƒèœ LçŠ† ªð£ˆî£¡èœ ð®‚è†´ 
H®èœ

cƒèœ 
ÜE‰F¼‚°‹ 
ºèÍ®J¡ 
ªõOŠ¹ø‹ Ý«ó£‚Aòñ£ù 

ïð˜

Þ‰îŠ ªð£¼†èO™ ã«îÂ‹ å¡¬øˆ 
ªî£†ì H¡ù˜, àƒèœ ºèˆ¬î cƒèœ 
ªî£ì «ï˜‰î£™,

è‡è¬÷‚ 
èê‚°î™

Ü™ô¶ - 
àƒèÀ‚°

M¼Šðñ£ùõ˜èO¡ 
ºèˆ¬îˆ ªî£´î™

è«ó£ù£ ¬õóR¡ 
ð£FŠ¹‚° cƒèÀ‹ àœ÷£°‹ 
ê£ˆFò‹ ÜFè‹ à‡´.

Þ‰î ªð£¼†èO¡ «ñŸðóŠH™ 
Þ¼‚°‹ ¬õóv, 48 ñE «ïó‹ õ¬ó 
àJ˜õ£¿‹.

«ê£Šð£™ è¿¾õ«î Þ‰î 
¬õóRL¼‰¶ îŠH‚°‹ å«ó õN

Þîù£™î£¡ Þ‰î 
5 º¡ªù„êK‚¬è 

ïìõ®‚¬èè¬÷Š H¡ðŸÁõ¶ 
àƒèÀ‚° ï™ô¶.

ªî£ŸÁ Þ¼‚°‹ âù„ 
ê‰«îA‚°‹ ªð£¼¬÷ˆ ªî£ì 
«ï˜‰î£™, «ê£Šð£™ ¬èè¬÷ 
ï¡° «îŒˆ¶, °¬ø‰î¶ 20 
Mï£®èœ è¿¾ƒèœ.
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â‰î «ï£ò£è Þ¼‰î£½‹, Ü‰î «ï£¬ò‚ 
°Pˆî MNŠ¹í˜«õ Ü¬î ªõ™½‹ 

Ü™ô¶ è†´‚°œ ªè£‡´õ¼‹ õNèO™ 
ºî¡¬ñò£ù¶. iñ¡ «è£šM¡ âOò 
æMòƒèÀ‹ Üˆî¬èò õNèO™ å¡«ø. 

Þ‰î‚ A¼IèOìI¼‰¶ ï‹¬ñŠ ð£¶è£‚è, 
Þõ¼¬ìò âOò õNè£†® G„êò‹ àî¾‹.

¬èè¬÷„ êKò£è‚ è¿¾õ¶ 
â¡ø£™ â¡ù?

Mó™èÀ‚° 
Þ¬ìJ™

¬èèÀ‚°Š 
H¡ù£™

ïèƒèÀ‚° 
Ü®J™

20 Mù£®èÀ‚°

«ýŠH ð˜ˆ«ì’ ð£†¬ì 
Þó‡´ º¬øŠ ð£´‹
«ïóˆF¡ Ü÷¾‚°

¶‹º‹«ð£¶ ¶¬ìŠ¹ î£¬÷«ò£ 
(Tissue) ºèÍ®¬ò«ò£ ðò¡ 
ð´ˆ¶ƒèœ. ðò¡ð£†´‚°Š H¡ù˜, 
àìù®ò£è Ü¬î‚ °Š¬ðˆªî£†®J™ 
«ð£´ƒèœ. å«ó ºèÍ®¬ò å¼ 
ï£¬÷‚° «ñ™ ðò¡ð´ˆî‚Ãì£¶.

Ü‰î 
ºèÍ®¬ò 
c‡ì «ïó‹ 
ÜE‰î£™, 
Ü‰î ¬õóv 
àœ ð‚èˆF½‹ 
ðó¾‹ ê£ˆFò‹ 
à‡´.

ºèÍ®J¡ 
ªõOŠ¹øˆ¬îˆ 
ªî£ì£b˜èœ.

å¼«õ¬÷ 
ªî£†´ 

M†ì£™, 
èõ¬ô 

«õ‡ì£‹, 
«ê£Šð£™ 

¬èè¬÷‚ 
è¿M 

M´ƒèœð£F‚èŠð†ìõ˜è¬÷ˆ ªî£´‹ 
ê£ˆFòˆ¬îˆ îM¼ƒèœ. 
Üõ˜èÀ¬ìò îQŠð†ì ªð£¼†èœ, 
àí¾, ð£ˆFó‹. °õ¬÷èœ, ¶‡´ 
«ð£¡øõŸ¬øŠ ðò¡ð´ˆî «õ‡ì£‹.

â™«ô£¼‚°‹ 
¶‡´ à‡´. Ü‹ñ£   ÜŠð£   ð£Šð£

àƒèÀ¬ìò è‡èœ, 
è£¶èœ, Í‚° 
ÝAòõŸ¬øˆ 
ªî£´õ¬îˆ îM˜‚è¾‹

cƒèœ ð£FŠ¹‚° àœ÷£ù£™, 
ñ¼ˆ¶õ Ý«ô£ê¬ù¬ò 
àì«ù ªðÁƒèœ

Ü¬ùõ¼‹ 
ð£¶è£Š¹ì¡ Þ¼ƒèœ!
Ý«ó£‚Aò«ñ º‚Aò‹
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கர�ோனோ வை�ஸ் குறித்� �ம்ேகமோன �கைல்கவ்ள ைோட்ஸ்அப மூலம் 
மக்கள எளி�ோக த�ரிந்துதகோளளும் ைைதிவே உலக சுகோ�ோ� நிறுைனம், 

மத்திே சுகோ�ோ�த்துவ்ற ஆகிேவை ஏற்ேடுத்தியுள்ளன.

கர�ோனோ வை�ஸ் ே�ைத்த�ோ்டஙகிேது மு�ரல அதுகுறித்� ேல்ரைறு 
ை�ந்திகளும் ைமூக ைவல�்ளஙகளில் ைலம் ைருைவ�க் கோை முடிகி்றது. 
அந்�த் �கைல்கவ்ள உண்வமதேன �ம்பும்சிலர அைற்வ்ற �ஙகள 
�ண்ேரகள, உ்றவினரகளுக்கு ேகிரகின்்றனர. இதுரேோன்்ற �ை்றோன 
�கைல்க்ளோல் மக்களிவ்டரே ர�வையில்லோ� அசை உைரவு, குழபேம் 
ஏற்ேடுகி்றது.

சிலர பூண்டு ைோபபிட்்டோல் கர�ோனோ ை�ோது, தைபேம் அதிகமோக 
இருந்�ோல் வை�ஸ் இ்றந்துவிடும், 12-ல் இரு்�து 14 மணி ர��ம் ைவ� 
மட்டுரம வை�ஸ் உயிர�ோடு இருக்கும் ரேோன்்ற ைோட்ஸ்அப �கைல்கவ்ள 
ேகிரந்துைருகின்்றனர. ேலருக்கும் முழுவமேோன விழிபபுைரவு இல்வல. 
எனரை, �ம்ேகமோன �கைல்கவ்ள மக்கள எளி�ோக த�ரிந்துதகோள்ள மத்திே 
சுகோ�ோ�த்துவ்ற ைோரபில் +91 9013151515 என்்ற ைோட்ஸ்அப எண் 
அறிமுகபேடுத்�பேட்டுள்ளது.

இதுத�ோ்டரேோக சுகோ�ோ�த்துவ்ற அதிகோரிகள கூறிே�ோைது: Corona 
Helpdesk என இந்� எண்வை தேோதுமக்கள �ஙகள தைல்ரேோனில் 
ேதிவு தையதுதகோள்ளலோம். பின்னர, அந்� எண்ணுக்கு Hi என வ்டப 
தையது தமரைஜ் அனுபபினோல், கர�ோனோ 
குறித்� �கைல்கவ்ள த�ரிந்துதகோள்ள உ�வும் 
மத்திே அ�சின் இலைைஎண், உ�விவமே 
எண், மின்னஞைல் முகைரி ஆகிே விை�ஙகள 
ைரும். அர�ோடு, �ோம் த�ரிந்துதகோள்ள ரைண்டிே 
�கைல்கள குறித்� ரகளவிகளும் ஏ,பி,சி,டி,இ,எஃப என 
ைரிவைேோக இருக்கும். அதில், �மக்கு என்ன �கைல் 

வாட்ஸ்அப்-ல் நம்பகமான 
தகவல்களை ததரிந்துதகாளை வசதி
உலக சுகோதோர நிறுவனம், மத்திை அரசின் புதிை முைற்சி
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�ம்பகமோன 
தகைல்கவ்ள 

ததரிந்துதகோள்ள



ரைண்டுரமோ அந்� ரகளவிக்குரிே Alphabet-ஐ 
ேதிவிட்்டோல் உ்டனடிேோக ேதில்ைரும். உ�ோ�ைமோக, 
‘ஏ’என ேதிவிட்்டோல் கர�ோனோ வை�ஸூக்கோன 
அறிகுறிகள, எபரேோது ேரிரைோ�வன அைசிேம் என்்ற 
�கைல்கள ைரும். ‘பி’என ேதிவிட்்டோல் கர�ோனோ 
வை�ஸ் எபேடிதேல்லோம் ே�வுகி்றது என்்ற �கைல் 
ைரும். மருத்துை உ�விர�வைபேடுரைோர ‘எஃப’ என 
ேதிவிட்்டோல் 24 மணி ர��மும் தைேல்ேடும் மத்திே 
கட்டுபேோட்டு அவ்றயின் இலைை எண்ணும், அந்�ந்� 
மோநில உ�விவமே எண்ணும் கிவ்டக்கும் இவைோறு 
அைரகள கூறினர.

க நரோனோ குறித்தும், 
மத்திை அரசின் 

அறிவிபபுகள் குறித்தும் 
ெமூகவயலத்ளங்களில் 
உலோ வரும் 
தகவல்களின் 
உண்யமத் 
தaன்யமயை 
அறிந்துதகோள்்ள 
பிரத்திநைக வோடஸ்அப 
எண், டுவிடடர, 
ந்பஸ்புக் ்பக்கங்கள், 

மின்னஞ்ெல் முகவரியை மத்திை அரசின் 
்பத்திரியகத் தகவல் ததோடரபு அலுவலகம் 
(பிஐபி) நிரவகித்து வருகி்றது. எனநவ, 
ெந்நதகப்படும் தகவல்கய்ள Screenshot எடுத்து 
+91 8799711259 என்்ற வோடஸ்அப எண்ணுக்கு 
அனுபபி, மக்கள் ெரிைோன வி்ளக்கம் த்ப்றலோம். 
நமலும், https://twitter.com/pibfactcheck என்்ற 
டுவிடடர, www.facebook.com/pibfactcheck/ 
என்்ற ந்பஸ்புக் ்பக்கங்களிலும் ்பதிவு தெய்ைலோம் 
அல்லது pibfactcheck@gmail.com என்்ற 
மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு அனுப்பலோம்.

சரியான தகவலை 
உறுதி சசயயைாம்

கர�ோனோ வை�ஸ் ேோதிபபுக்கு 
சிகிசவை அளிபே�ற்கோக 

�மிழகத்தில் அ�சு மருத்துைக் 
கல்லூரி மருத்துைமவனகளில் 
1,200-க்கும் ரமற்ேட்்ட சி்றபபு 
ைோரடுகள அவமக்கபேட்டுள்ளன. 
இர�ரேோல், �னிேோர 
மருத்துைமவனகளிலும் 
�னிவமபேடுத்தி சிகிசவை அளிக்க 
ைோரடுகள ஏற்ேடுத்�பேட்டுள்ளன. 
தைளி�ோடுகளில் இருந்து 
ைந்�ைரகள, அைரகளு்டன் 
த�ோ்டரபில் இருந்�ைரகளில் 
ேோருக்கோைது கோயசைல், இருமல், 
மூசசுத் திை்றல், சுைோைக் ரகோ்ளோறு 
பி�சசிவனகள இருந்�ோல் அைரகள 
உ்டனடிேோக அ�சு மற்றும் �னிேோர 
மருத்துைமவனகளுக்கு தைன்று 
சிகிசவைப தே்ற ரைண்டும். 
அைரகளின் �த்� மோதிரிகவ்ள எடுத்து 
ேரிரைோ�வன தையது கர�ோனோ 
வை�ஸ் ேோதிபபு இருக்கி்ற�ோ, 
இல்வலேோ என்ேது கண்்டறிேபேடும். 
இ�ற்கோக, �மிழகத்தில் கிண்டி கிங 
இன்ஸ்டிடியூட், தைன்வன அ�சு தேோது 
மருத்துைமவன, ர�னி, திருைோரூர, 
திருத�ல்ரைலி, ரைலம், விழுபபு�ம், 
ரகோவை அ�சு மருத்துைக் கல்லூரி 
மருத்துைமவனகளில் ேரிரைோ�வன 
வமேஙகள அவமக்கபேட்டுள்ளன. 
மருத்துைமவனகள மூலம் 
மட்டுரம �த்� மோதிரி ேரிரைோ�வன 
தையேபேடுகி்றது. அறிகுறி 
இருபேைரகள ர��டிேோக 
ேரிரைோ�வன தையதுதகோள்ள 
முடிேோது.
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மோைடடஙகள உதவி எண்கள
அரிேலூர 04329-228709

தைன்வன 044-25243454

ரகோேம்புத்தூர 0422-2301114

க்டலூர 04142-220700

�ருமபுரி 04342-230562 / 
234500

திண்டுக்கல் 0451-2460320

ஈர�ோடு 0424-2260211

கோஞசிபு�ம் 044-27237207

கன்னிேோகுமரி 04652-231077

கரூர 04324-256306

கிருஷ்ைகிரி 04343-234424

மதுவ� 0452-2546160

�ோகபேட்டினம் 04365-252500

�ோமக்கல் 04286-281377

தே�ம்ேலூர 04328-224455

புதுக்ரகோட்வ்ட 04322-222207

�ோம�ோ�பு�ம் 04567-230060

ரைலம் 0427-2452202

சிைகஙவக 04575-246233

�ஞைோவூர 04362-230121

நீலகிரி 0423-2444012 / 
2444013

ர�னி 04546-261093

திருைளளூர 044-27666746

திருபபூர 0421-2971199

திருைோரூர 04366-226623

தூத்துக்குடி 0461-2340101

திருசசி 0431-2418995

திருத�ல்ரைலி 0462 - 2501070 / 
2501012

திருைண்ைோமவல 04175-232377

ரைலூர 0416-2258016

விழுபபு�ம் 04146-223265

விருது�கர 04562-252601 
/252017

தைஙகல்ேட்டு 044-27237207

�ோணிபரேட்வ்ட 0416-2258016

திருபேத்தூர 04179-222111

த�ன்கோசி 0462-2501070 / 
2501012

கள்ளக்குறிசசி 04146-223265

மோநில
உதவி எண்கள

104 மற்றும் 1077 அவனத்து மோைடடஙகளில் 
அை�� உதவி அவழப்பு எண்கள

கர�ோனோ வை�ஸ் த�ோ்டரேோன ைந்ர�கஙகள மற்றும் 
அைை� உ�விக்கு அைை�கோல கட்டுபேோட்டு அவ்ற ஏற்ேடுத்�பேட்டுள்ளது. 
இந்� 24 மணி ர�� கட்டுபேோட்டு அவ்றவே 1800120555550 என்்ற 
கட்்டைமில்லோ த�ோவலரேசி எண்ணில் த�ோ்டரபு தகோள்ளலோம்.

 இர�ரேோல், 044-29510400, 044-29510500, 044-24300300, 
044-46274446, 9444340496, 8754448477, 011-23978046 
மற்றும் 104, 1077 ஆகிே எண்கவ்ள த�ோ்டரபு தகோள்ளலோம். இவை�வி� 
9035766766 என்்ற ைோட்ஸ்அப எண்ணிலும் Hi என்று தமரைஜ் அனுபபி 
கர�ோனோ வை�ஸ் குறித்� �கைல்கவ்ள தே்றலோம்.
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ரதசிய 
உதவி எண்கள

ரதசிய உதவி எண்கள
1075/ 1800-122-545 

011-23978046

மோநிலஙகள / 
யூனியன 

பி�ரத�ஙகள
உதவி எண்கள

ஆந்தி�ோ 0866-2410978
அருைோசைல பி�ர�ைம் 94360 55743
அைோம் 69133 47770
பிஹோர 104
ைத்தீஸ்கர 077122-35091
ரகோைோ 104
குஜ�ோத் 104
ஹரிேோைோ 85588 93911
இமோசைல பி�ர�ைம் 104
ஜோரக்கண்ட் 104
கர�ோ்டகோ 104
ரக�்ளோ 0471-2552056
மத்திே பி�ர�ைம் 0755-25271777
மகோ�ோஷ்டி�ோ 020-26127394
மணிபபூர 38524 11668
ரமகோலேோ 108
மிரைோ�ம் 102
�ோகோலோந்து 70055 39653
ஒடிைோ 94399 94859
ேஞைோப 104
�ோஜஸ்�ோன் 0141-2225624
சிக்கிம் 104
�மிழகம் 044-29510500
த�லஙகோனோ 104
திரிபு�ோ 0381-2315879
உத்��ோகண்ட் 104
உத்�� பி�ர�ைம் 18001805145
ரமற்குைஙகம் 3323412600
அந்�மோன்,  
நிரகோேர தீவுகள 

03192-232102

ைண்டிகர 97795 58282
�ோத்�ோ, 
�ோகர ஹரைலி, 
்டோமன்-வ்டயூ 

104

த்டல்லி 011-22307145
ஜம்மு 01912520982
கோஷ்மீர 01942440283
ல்டோக் 01982256462
லட்ைத் தீவு 104
புதுசரைரி 104

உடனுககுடன பதில்
மத்திே அ�வைப ரேோலரை உலக 

சுகோ�ோ� நிறுைனமும் +41 225017655 
என்்ற ைோட்ஸ்அப எண் மூலம் �ம்ேகமோன 
�கைல்கவ்ள த�ரிந்துதகோளளும் 
ைைதிவே ஏற்ேடுத்தியுள்ளது. இந்� 
எண்வை தைல்ரேோனில் ேதிவு தையது 
Hi என தமரைஜ் அனுபபினோல், ைரிவை 
எண்கள ைரும். அதில், �ற்ரேோது 
எந்த�ந்� �ோட்டில் எவை்ளவு ரேர 
கர�ோனோைோல் ேோதிக்கபேட்டுள்ளனர, 
�ம்வம எபேடி �ற்கோத்துக்தகோள்ளலோம், 
கர�ோனோ குறித்� ேல்ரைறு அடிபேவ்ட 
ைந்ர�கஙகள, ரகளவிகளுக்கோன ேதில்கள, 
ேேணிகளுக்கோன அறிவுவ� ஆகிேவை 
இருக்கும். அதில், �மக்கு என்ன �கைல் 
ரைண்டுரமோ அந்� �கைல் தேறுை�ற்கோக 
எண்வை Reply அனுபபினோல் 
உ்டனுக்கு்டன் ஆஙகிலத்தில் ேதில் ைரும்.

https://www.hindutamil.in/
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