பரவலை தடுப் பபோம் ,
பபருந்பதோற் லற
முறியடிப் பபோம் .
சோர்சு ப ோவிட் லவரசின் (SARS-CoV-2)
பரவலை தடுப் பதற் கு மு
வசம் ,
சமூ இலடபவளி, துப் புரவு மற் றும்
ோற் பறோட்டம் அவசியம் .
பம 2021

சோர்சு ப ோவிட் லவரசின் பரவை் பற் றிய புரிதை்
சோர்சு ப ோவிட் லவரசு, ஒரு பபரும் பநோய்
விலளவி ்கும் மனித ப ோபரோனோ லவரசோ (HCoV)
உை ளோவிய பபருந்பதோற் லற ஏற் படுத்தி
ம ் ளிலடபய வலை ்கிடமோன பநோயுற் ற
நிலைலயயும் அதி மனித இழப் பு ் லளயும்
ஏற் படுத்தியுள் ளது.
இந்த லவரசு, உமிழ் நீர் மற் றும் நோசி சுவோச
பவளிபயற் றத்தின் வழியோ ஒரு நபரிடமிருந்து
மற் பறோருவரு ்கு பரவுகிறது. இந்த லவரசிை்
ஏற் படும் திடீர் மரபணு மோற் றங் ள்
வலையளி ்கும் புதிய மோற் றுரு ் லள
உருவோ ்குகின்றன. இதிை் , சிை லவரசு
மோற் றுரு ் ள் அதி பரவை் மற் றும் பதோற் று
விகிதங் லளயும் ப ோண்டிரு ் ைோம் .
COVIDக்கான தகுந் த செயல் முறைறய
பின்பை் ைாவிட்டால் அதிகளவு சதாை் று மீண்டும்
ஏை் படலாம் . ஒரு சிறிய எண்ணி ்ல
ம ் ளிடமிருந்து ஒரு பபரிய ம ் ள் பதோல
்கு
இந்த லவரசு பரவ முடியும் .
SARS-CoV-2 றை சு ப வுைறத தடுப் பதை் கான PSA வின் ஆரலாெறன

சகார ானா றை சு ப ைறல
குறைப் பதை் கும்
கட்டுப் படுத்துைதை் கும் , தகுந் த
செயல் முறைறய கடுறமயாக
பின்பை் ைவும் .
எளிய வழிமுலற ள் மற் றும் மோற் று
நடவடி ்ல யினோை் உங் லளயும்
பிறலரயும் பதோற் றிலிருந்து
ோப் போற் ற முடியும் .
❋எப் ரபாதும் நிறனவில் றைத்துக்
சகாள் ளவும் : எந்த ஒரு
அறிகுறி ள் பவளிப் படுத்தோத
ம ் ளும் இந்த லவரலச
பரப் ப ்கூடும் !

1. வோயுத்பதோங்

ை் ள்

2. நீ ர்த்துளி ள்

3. பமற் பரப் பு

லவரசு ஒருவரிடமிருந்து மற் பறோருவரு ்கு பரவுவதற் ோன மு ்கிய வழி ள்
இந்த சோர்சு ப ோவிட் லவரசு, போதி ் ப்பட்ட நபரின்
(ஓம் புயிர்) உடலிை் பை் கி பபருகி அங் கிருந்து
மற் றவர் ளிடம் பரவும் .
இந்த லவரசோனது மூச்பசறிதை் , பபசுதை் , போடுதை் ,
சிரித்தை் , இருமை் மற் றும் தும் மை் பபோன்ற
வழி ளிை் போதி ் ப் பட்படோரின் உமிழ் நீர் மற் றும்
நோசி சுவோச பவளிபயற் றத்தின் மூைம்
பவளிபயறும் .
இந்த லவரசு பபருந்பதோற் று, ஒருவரிடமிருந்து
மற் பறோருவரு ்கு பரவுவலத தடு ் ப ோவிட் ோன
தகுந்த பசயை் முலறலய பின்பற் றுவதன் மூைம்
ட்டுப் படுத்தைோம் .
SARS-CoV-2 றை சு ப வுைறத தடுப் பதை் கான PSA வின் ஆரலாெறன

எந்த ஒரு அறிகுறி லளயும் பவளிப் படுத்தோத ஒரு போதி ் ப் பட்ட
நபர் கூட பைலர போதி ்
்கூடிய ‘பபருமளவு லவரசு லள’
உருவோ ் பபோதுமோன நீ ர்த்துளி லள பவளிபயற் ற முடியும் .
போதி ் ப் பட்ட நபரிடமிருந்து அறிகுறி ள் பவளிப் பட இரண்டு
வோரங் ள் கூட ஆ ைோம் . அந்த பநரத்திை் , அவர் ள் பதோடர்ந்து
மற் றவரு ்கு லவரலச பரப் ப ்கூடும் . சிை ம ் ள் ஒருபபோதும்
அறிகுறி லள ோட்டோது பதோடர்ந்து லவரலச பரப் ப ்கூடும் .

❋ சதாை் றுக்கான எந் த அறிகுறிகறளயும்
காட்டாத நப க
் றள நீ ங் கள் சுை் றி
இருந் தாலும் கூட முக கைெம்
அணியுங் கள் .

வோயுத்பதோங்

ை் மற் றும் நீ ர்த்துளி பரிமோற் றம்

உமிழ் நீர் மற் றும் நோசி சுவோச பவளிபயற் றமோனது நீ ர்த்துளி ள்
மற் றும் வோயு பதோங் ை் ள் வடிவிை் ஒரு நபரிடமிருந்து
மற் பறோருவரு ்கு லவரலச ப ோண்டு பசை் கின்றன.
பபரிய அளவுவிைோன நீ ர்த்துளி ள் தலரயிலும் மற் றும்
பபோருட் ளின் பமற் பரப் பிலும் விழுகின்றன. சிறிய
வோய் த்பதோங் ை் து ள் ள் ோற் றின் மூைம் அதி தூரம்
ப ோண்டு பசை் ைப் படுகின்றன.
மூடப் பட்ட ோற் பறோட்டமிை் ைோத உட்புறங் ளிை் நீ ர்த்துளி ள்
மற் றும் வோயுத்பதோங் ை் ள் விலரவோ ஒருங் கிலணந்து,
அப் பகுதியிை் உள் ளவர் ளு ்கு பதோற் று பரவும் அபோயத்லத
பபரிதும் அதி ரி ்கின்றன.

பாதிக்கப் பட்ட
நப ிடமிருந் து
2 மீட்டருக்குள்
நீ த
் ்துளிகள்
விழுகின்ைன

திறந்த பவளியிை் லவரசு து ள் ள்
விலரவோ சிதரப் படுவதோை் , பதோற் று
பரவும் அபோயம் திறந்த பவளிப்
பகுதி ளிை் மி வும் குலறவோ உள் ளது,
ோற் பறோட்டம் எப் படி வோசலனலய
நீ ர்த்துப் பபோ ச் பசய் கிறபதோ அபத
பபோை் , இந்த லவரசின் ஆபத்தோன
அடர்த்திலய நை் ை ோற் பறோட்டத்தின்
மூைம் குலற ் முடியும் .

ைாயுத்சதாங் கல் கள்
காை் றில் 10 மீட்ட ் ைற
செல் ல முடிகின்ைன

லவரசு பரவுவதற் கு மு ்கியமோன முலற, வோயுத்பதோங்
மற் றும் நீ ர்த்துளி ள் ஆகும்

ை்

ள்

பமற் பரப் பு பரிமோற் றம்
போதி ் ப் பட்ட நபரோை் பவளிபயற் றப் படும்
நீ ர்த்துளி ள் பை் பவறு பபோருட் ளின்
பமற் பரப் பு லள வந்தலடகிறது.
இந்த அசுத்தமோன பமற் பரப் பு லள
யோரோவது பதோட்டுவிட்டு பசோப் லப ்
ப ோண்டு ல
லள ழுவோமை் வோய் ,
மூ ்கு அை் ைது ண் லள பதோடுவதோை்
இந்த லவரலச பற் றி ப
்
ோள் கின் றனர்.
இந்த லவரசு நிலறந்த நீ ர்த்துளி ள்
ண்ணோடி, பநகிழி மற் றும் எஃகு பபோன் ற
நுண்துலள ள் இை் ைோத பமற் பரப் பு ளிை்
சற் று நீ ண்ட ோைம் உயிர் வோழ முடியும் .

❋

தவு ளின் ல ப் புடி ள் , மின் நிலைமோற் றி ள் , பமலை ள் , நோற் ோலி ள் மற் றும் தலர முதலிய நோம்
அதி பதோடர்பு ப ோள் ளும் இடங் லள “ப் ளச
ீ ் மற் றும் பினோயிை் ” பபோன் ற கிருமிநோசினி ளோை் அடி ் டி
சுத்தம் பசய் வதோை் , பமற் பரப் பு ளிை் இருந்து லவரசின் மோசுபோட்லட அ ற் றைோம் .
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மு

வசங்

ள் அணியுங்

ள்

முக கைெங் கள் பை் றிய PSA வின்
ைழிகாட்டுதல் கள் இங் ரக:
https://static.psa.gov.in/psa-prod/publication/ManualonHomemadeCover.pdf

மி

அதி

ஆபத்து

✓ ஏதும் அணியாமல் இருப் பறத விட ஒரு
வீட்டில் செய் யப் பட்ட இ ண்டு அடுக்கு
பருத்தி முக கைெம் சிைந் ததாகும் .
✓ N95 முக கைெம் அதிக பாதுகாப் றப
ைழங் குகிைது.
ஒரு முக கைெத்றத கண்டிப் பாக:

๏ உங்

அதி

ஆபத்து

இரண்டு மு
வசங் லள
ஒன் று பசர்ந்து அணியுங் ள்
❋ இரட்லட மு
வச முலற
பரிந்துலர ் ப் பட்டுள் ளது

ள் மு த்திை் மூ ்கு மற் றும் தோலட
பகுதிலய சுற் றி ோற் று பு ோமை் ச்சிதமோ
பபோருத்தவும் .
๏ துணி மு வசங் லள ஒவ் பவோரு நோளும்
துலவத்து பவயிலிை் உைர்த்த பவண்டும் .
❋ வீட்டிலிருந் து சைளியில் இருக்கும் ரபாதும்
சைளியாட்களுடன் வீட்டில் இருக்கும் ரபாதும்
முக கைெங் கறள அணியுங் கள் .
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+

குலறந்த ஆபத்து
இ ட்றட முக கைெ முறைக்கு:
๏ஒரு அறுலவ சிகிச்லச மு வசத்லத அணிந்து,
பின் பு அதன் பமை் மற் பறோரு ச்சிதமோ
பபோருந்த ்கூடிய துணி மு
வசத்லத
அணியுங் ள் .
๏உங் ளிடம் அறுலவ சிகிச்லச மு வசம்
இை் லைபயனிை் , இரு துணி மு
வசங் லள ஒன் று
பசர்த்து அணியுங் ள் .
๏சோதோரணமோ , அறுலவ சிகிச்லச மு வசத்லத
ஒரு முலற மட்டுபம உபபயோகி ் பவண்டும் ,
ஆனோை் , இரு வசங் லள இலண ்கும் பபோது, ஒரு
பயன் போட்டிற் கு பிறகு ஒரு உைர்ந்த இடத்திை் 7
நோட் ள் லவத்த பின் னர், அதி படியோ 5 முலற
வலர நீ ங் ள் பயன்படுத்தைோம் (மு ்கியமோ சூரிய
ஒளியிை் லவ ் பவண்டும் ). பமலும் , இரண்டு
அடு ் ோ வும் மீண்டும் உபபயோகி ் ைோம் .

அறுறை சிகிெ்றெ முக கைெங் கறள
ஒருரபாதும் துறைக் க கூடாது.

ோற் பறோட்டம் : வீடு
ரமாெமான காை் ரைாட்டம்
(சன் னை் ள் மற் றும் தவு ள்
மூடப் பட்டுள் ளன)

உட்புற ் ோற் லற பவளிபயற் ற பவளிப் புற ோற் லற உள் பள பசை் ை விடவும் . ஒரு திலச
ோற் பறோட்டம் மற் றும் பமம் படுத்திய ோற் பறோட்டத்தின் மூைம் மூடப் பட்ட உள் பவளி ளிை்
உள் ள திரண்ட லவரசு ளிலிருந்து பதோற் று பரவும் திறலன குலற ் முடியும் . சிைந் த
காை் ரைாட்டம் , றை ஸ் ப வும் திைறன குறைக்கும் .

நல் ல காை் ரைாட்டம்
(சன் னை் ள் மற் றும் தவு ள்
திற ் ப் பட்டுள் ளன)

மின்விசிறி அலமத்தை் மு ்கியமோனது ஆகும் . மோசுபட்ட ோற் று பவபறோருவரிடம்
பநரடியோ பசை் லும் வல யிை் மின் விசிறி லள அலமப் பலத தவிர் ் வும் . ஒரு
உறிஞ் சு சிறிலய பபோருத்துவது மு ்கியமோனதோகும் . சன் னை் ள் மற் றும் தவு ள்
மூடப் பட்டிருந்தோை் உறிஞ் சு விசிறிலய இய ் வும் .
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சிைந் த காை் ரைாட்டம்
(புறஞ் பசை் ோற் பறோட்ட
அலமப் பு)

உட்புற பநோய் பதோற் றிலிருந்து அதி பட்ச
போது ோப்பிற் ோ சிறந்த ோற் பறோட்டத்லத
உருவோ ் , உறிஞ் சு விசிறி அை் ைது ஒரு
நிலைபமலட விசிறிலய பவளிப்புறம் திருப்பி
லவத்து உறிஞ் சு விசிறியோ மோற் றவும் .

ோற் பறோட்டம் : குடிலச ள்
1. பமோசமோன ோற் பறோட்டம்
( ோற் று சுழற் சியின் லம)

2. சன் னை் வலை அை் ைது மற் பறோரு
சோதோரண ோற் று பபோ ்கிடத்லத
அலமப் பதோை் திலசசோர் ோற் பறோட்டம்
பமம் படுகிறது மற் றும் லவரசின் பளுவும்
குலறகிறது.

ென்னல் அல் லது குறுக் கு காை் ரைாட்டம் இல் லாததால்
அதிகப் படியான றை சு பளு உருைாகுகிைது. ரமலும் ,
ரமாெமான காை் ரைாட்டமான இடங் களுக் குள் சதாை் று
ஏை் படுைதை் கான ைாய் ப் புகறளயும் அதிக ிக்கின்ைது.
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3. சன் னை் வலை அை் ைது ோற் று
பபோ ்கிடத்லத அடுத்து உறிஞ் சு
விசிறிலய அலமப் பதோை் திலசசோர்
ோற் பறோட்டம் இன்னும் பமம் பட்டு,
லவரசு பரவும் அபோயம் குலறகிறது.

❋ குறு ்கு ோற் பறோட்டம் இை் ைோத வீடு ளிை் சன்னை்
வலை அை் ைது உறிஞ் சு விசிறி பளோடு உள் ள ோற் று
பபோ ்கிகிடங் லள கிரோம பஞ் சோயத்து ள் அலமத்து
தருமோறு அறிவுறுத்தப் படுகிறது.

ோற் பறோட்டம் : பவலை இடங்
1. சன் னை் ள் மற் றும் தவு லள அலடத்து
குளிர் சோதனங் லள பயன் படுத்துவதோை்
போதி ் ப் பட்ட ோற் று, அலறயின் உள் பளபய
தங் குகின் றது. பமலும் , போதி ் ப் பட்ட பநோய் த்
தோங் கியிடமிருந்து பிறரு ்கு லவரசு பரவும்
அபோயத்லதயும் அதி ரி ்கின்றது.

பமோசமோன ோற் பறோட்டம்
( ோற் று சுழற் சியின் லம)
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ள்

2. குளிர் சோதனத்லத பயன் படுத்தும் பபோது
சுத்தமோன ோற் லற உள் பள ப ோண்டு
வருவதற் கும் லவரசு து ள் லள நீ ர்த்துப்
பபோ ச் பசய் வதற் கும் சன் னை் ள் மற் றும்
தவு லள சிறிது திறந்து லவ ் வும் .

தவு லள
சிறிது திறந்து
லவ ் வும்

3. அதி பட்ச ோற் று சுழற் சி ்கு
மஞ் சலடப் பு அை் ைது உறிஞ் சு
விசிறிலய பசர் ் வும் .

தவு லள
சிறிது திறந்து
லவ ் வும்

ோற் பறோட்டம் : ஒருங் கிலண ் ப் பட்ட ோற் று பமைோண்லம
அலமப் பு ள்
ோற் று சுற் றி பசை் ைோமை் வடிப் போன் உள் பள
பவளிப் புற ோற் று வரும் வழிவல
ள் அளவோ
இரு ்கும் பபோது பமம் பட்ட ஒருங் கிலண ் ப் பட்ட
ோற் று வடி ட்டுதை் அை் ைது அதி ரி ் ப் பட்ட
வடி ட்டுதை் திறன் குறிப் போ உதவியோ இரு ்கும் .
அலுைலகங் கள் , அ ங் கங் கள் , ைணிக ைளாகங் கள்
ரபான்ைைை் றில் கூற காை் ரைாட்டபுறழகள்
மை் றும் HEPA/ ொதா ண ைடிப் பான்கள் அறமக் க
ப ிந் துற க் கப் படுகிைது. இந்த வடிப் போன் ள்
பரிந்துலர ் ப் பட்ட இலடபவளி ளிை் சுத்தம்
பசய் யப் பட பவண்டும் அை் ைது மோற் றப் பட
பவண்டும் .

ரமாெமான காை் ரைாட்டம்
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பசை் வலத உறுதி பசய் ய பபோருத்தமோன
வடிப் போன் பபோருத்தப் பட்டுள் ளதோ என் று
உறுதி பசய் யவும் .

ோற் று வடிப் போன் ள் , அதன்
அலமப் பு மற் றும்
அடு ்கு லளயும் ஆய் வு
பசய் யவும்

வடிப் போன் ள்
பரிந்துலர ் ப் பட்ட
பசலவ ோைத்திை்
உள் ளதோ என் பலத
உறுதி பசய் யுங் ள்

சிைந் த காை் ரைாட்டம்

மஞ் சலடப் பு
விசிறிலய
பபோருத்தவும்

குறிப் பு: பபயர்த்தகு ோற் று
வடிப் போன் ளோை் , HEPA (அதி திறன்
ப ோண்ட து ள் ோற் று) வடிப் போன் லள
ோட்டிலும் குலறந்த பசயை் திறன்
ப ோண்ட வடிப் போன் லள பயன் படுத்தி
அலறயிை் உள் ள ோற் லற சுத்தம்
பசய் ய முடியும் . இத்தல ய சிறிய
பபயர்த்தகு வடிப் போன் லள
பயன் படுத்தும் பபோழுது அதலன, HEPA
அை் ைோத அைகு ள் என் று ண்டிப் போ
பதளிவோ குறிப் பிட பவண்டும் .

ோற் பறோட்டம் : கூடுதை் பரிசீைலன ள்
சபாது ரபாக் குை த்து ைாகனங் களில் குறுக் கு காை் ரைாட்டத்றத
உறுதி செய் யுங் கள் :

๏
๏

๏

பபருந்து ள் மற் றும் ரயிலிை் சன் னை் லள முடிந்தளவு திறந்து
லவ ் வும் .
குளிரூட்டப் பட்ட பபருந்து ள் மற் றும் ரயிை் ளிை் ோற் பறோட்டத்லத
பமம் படுத்த ோற் று பவளிபயற் ற அலமப் பு லள
அறிமு ப் படுத்துங் ள் .
குளிர்சோதன அலமப் பு ளிை் HEPA அை் ைது வழ ் மோன
வடிப் போன் லளயும் அறிமு ப் படுத்துங் ள் . இலவ, ண்டிப் போ
பரிந்துலரப் பட்ட இலடபவலள ளிை் சுத்தம் பசய் யப் பட பவண்டும்
அை் ைது மோற் றப் பட பவண்டும் .
ம ் ளிடமிருந்து விைகி
பசை் லும் அதி
ோற் பறோட்டம் மற் றும்
திலச ோற் பறோட்டத்தினோை்
லவரஸ் பரிமோற் றத்லத
குலற ் ைோம் .

❋ மருத்துவமலன ள் மற் றும் சு ோதோரோ லமயங் ள் ,
நன் கு ோற் பறோட்டமுள் ள திலச ் ோற் று ஓட்டம்
ட்டுப் படுத்தப் பட்ட பகுதி ளிை் தடுப் பூசி ள்
பபோடப் படுகின் றனவோ என் று உறுதி பசய் ய
பவண்டும் .
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சமூ

அளவிைோன பசோதலன மற் றும் தனிலமப் படுத்தை்

(கிரோமப் புற அை் ைது பகுதியளவு ந ர்ப்புற பகுதி ள் )
● உங் ள் பகுதி ளிை் நுலழயும்
பவளிநபர் ளு ்கு துரித பநோய் எதிர்ப்பி
பரிபசோதலன (Rapid Antigen Test) பசய் யவும் .
● துரித பநோய் எதிர்ப்பி பரிபசோதலனலய
பமற் ப ோள் வதற் கு ஆசோ/ அங் ன் வோடி/
சு ோதோர பணியோளர் ளு ்கு பயிற் சி
அளி ் ப் பட்டு போது ோ ் ப் பட பவண்டும் .

● இந்த சு ோதோர பணியோளர் ள்
தடுப் பூசி பபோட்டிருந்தோலும்
அவர் ளு ்கு சோன் றளி ் ப் பட்ட N95
மு
வசம் ட்டோயம் ப ோடு ் ப் பட
பவண்டும் .
● போதி ் ப் பட்ட நபலர ் ண் ோணி ்
ஆசோ/ அங் ன் வோடி/ சு ோதோர
பணியோளர் ளு ்கு பிரோணவோயு
அளப் போன் வழங் ப் பட பவண்டும் .

❋ ப ோவிட் உறுதிபடுத்தப் பட்ட
ஒவ் பவோரு நபரு ்கும் ஒரு N95
மு
வசம் ப ோடு ் ப் பட
பவண்டும் . இது சோத்தியமிை் லை
என் றோை் , ஒரு அறுலவ சிகிச்லச
மு
வசம் வழங் ப் பட
பவண்டும் . பமலும் , ICMR இன்
வழி ோட்டுதை் ள் படி அவர் ள்
தனிலமப் படுத்தப் பட
பவண்டும் .

வீட்டு தனிறமப் பை் றிய
PSAவின் ைழிகாட்டுதல் கள் :
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https://www.psa.gov.in/innerPage/psainitiatives/home-care-tips-managing-covid19/2820/2820

பரவலை தடுப் பபோம் , பபருந்பதோற் லற முறியடிப் பபோம் .

இரட்லட மு
வசங் லள
அணியுங் ள்

பகுதி லள நன்கு
ோற் பறோட்டமோ
லவயுங் ள்

உடை்
இலடபவளிலய
பபணுங் ள்
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பசோப் லப ்
ப ோண்டு
அடி ் டி
ல
லள
ழுவவும்

ப ோவிட் உறுதி
பசய் யப் பட்ட
பநோயோளி லள
தனிலமப்
படுத்துங் ள்

பமற் பரப் பு லள
பதோடர்ந்து கிருமி
நீ ் ம்
பசய் யுங் ள்

வடிவலமப் பு மற் றும் ஆரோய் ச்சி: பவர்டிவர்

