
ക�ോവിഡ് 19നെതിനെയുള്ള ജെ�ീയമോയ പ്രതികെോധത്ിൽ മോതൃ�ോപെമോയ പ്രവർ
ത്െമോണ് ക�െളത്ിെ് ഇകതവനെ �ോഴ്്ചനവക്ോെോയത്. ജെങ്ങളും നപോതുജെോ
കെോഗ്യസുംവിധോെവും സർക്ോറും ഇക്ോെ്യത്ിൽ പുലർത്ിയ ജോഗ്രതയോണ് െനമെ 
അതിെ് പ്രോപ്തെോക്ിയത്. െിലവിനല സോഹചെ്യങ്ങനള ശോസ്തീയമോയി വിശ�ലെും 
നചയ്തുും മറ്് െോജ്യങ്ങളനെയുും സുംസ്ോെങ്ങളകെയുും അനുഭവങ്ങളനെ അെിസ്ോെത്ി
ലും ആണ് ഇെിയുും മുക്ോട്ടുകപോക�ണ്ടത്. 

സുംസ്ോെത്്  സമ്പർക്ത്ിലൂനെയുള്ള ക�ോവിഡ്-19 കെോഗത്ിനറെ വ്യോപെും വർധിച്ചു
ന�ോണ്ടിെിക്കു�യോണ്. മോത്രമല്ല ഉറവിെമറിയോൻ �ഴിയോത് കെോഗി�ളനെ എണ്ണത്ിലും 
വർധെയുണ്ട്. െിെവധി ജില്ല�ളിൽ കെോഗി�ളനെ ക്ലസ്റ്ററ�ൾ (ഏനതങ്ിലും പ്രകേശകത്ോ 
ജെവിഭോഗങ്ങളികലോ ക�ന്ദീ�െി്ച് കെോഗവ്യോപെും െെക്കു�) രൂപനപെട്് �ഴിഞ്ിട്ടുണ്ട്. 
കലോ�ോകെോഗ്യ സുംഘെെയുനെ അഭിപ്രോയമനുസെി്ച് ക�ോവിഡ് വ്യോപെത്ിൽ സോമൂഹ്യ
വ്യോപെത്ിെ് നതോട്് മുൻപുള്ള ഘട്ത്ിലോണ് ക്ലസ്റ്ററ�ൾ �ണ്ടു തുെങ്ങു്ത്. 

കരേക്് േി നചയിൻ �്യോമ്പയിൻ മൂ്ോുംഘട്ത്ികലക്് �െക്കു് സോഹചെ്യത്ിൽ കരേക്് 
േി നചയിൻ -ജീവിതെീതി�ൾ യോനതോരു അലുംഭോവും കൂെോനത �ർശെമോയി െെപെിലോക്ോ
െോയി ശ്രമികക്ണ്ടതോണ്.  

എന്തിന് കൈ ൈഴുൈണം?
• കസോപ്പുപകയോഗി്ച് ക��ഴുകു്ത് ക��ളിൽ െി്് കെോഗോണുക്നള 

െീക്ും നചയ്യു്തിെോണ്. ഇത് കെോഗോണുബോധ തെയോൻ സഹോയിക്കുും. 
െമെൾ സോധോെണയോയി �ണ്ണു�ൾ, വോയ, മൂക്് എ്ിവ ഇെയ്ക്ിനെ സ്പർ
ശിക്കു് സ്വഭോവമുള്ളവെോണ്.

• ക��ളിലള്ള കെോഗോണുക്ൾ �ണ്ണ്, മൂക്്, വോയ എ്ിവയിലൂനെ എ്ി
വയിലൂനെ കെോഗോണു ശെീെത്ിെ് അ�ത്് എത്തു്ത് തെയു്തിനു കവ
ണ്ടിയോണ് ഇെക്ിെക്് ക��ഴു�ണും എ്് െിഷ്�ർഷിക്കു്ത്. കസോപ്പുും 
നവള്ളവും ഉപകയോഗി്ച് 20 നസക്റെ് സമയനമങ്ിലും എടുത്് ശോസ്തീയമോയ 
െീതിയിൽ തന് ക��ൾ �ഴു�ി ശുദ്ിയോക്ണും. 

എന്തിന് സാനതികറൈസർ ഉപയ�ാഗതിക്കണം ?
• ക��ൾ അണുവിമുക്തമോക്കു്തിനുള്ള ഉപോധിയോയി കലോ�ോകെോഗ്യ 

സുംഘെെ െിർകദേശിക്കു് ഒരു െീതിയോണ് ഹോൻഡ് സോെികറ്സറ�ളനെ 
ഉപകയോഗും. ആൽക്കഹോൾ അെിസ്ോെമോക്ിയുള്ള സോെികറ്സറ�ളോ
ണ് ക��ൾ അണുവിമുക്തമോക്കു്തിെോയി ഉപകയോഗികക്ണ്ടത്. കസോപ്പുും 
നവള്ളവും ലഭ്യമോ�ോത് സോഹചെ്യങ്ങളിൽ ഹോൻഡ് സോെികറ്സർ ഉപ
കയോഗി്ച് ക��ൾ അണുവിമുക്തമോക്ോവ്തോണ്. നചറിയ കുപെി�ളിൽ 
ഹോൻഡ് സോെികറ്സർ എകപെോഴുും �യ്ിൽ �രുതു്ത് ഇെക്ിെയ്ക്് 
ക��ൾ അണുവിമുക്തമോക്കു്തിനു സഹോയിക്കുും 



എന്തുകൈാണ്് അൈലം പാലതിക്കണം ? 
• ക�ോവിഡ് 19 നറെ കെോഗോണുവോയ കെോവൽ ന�ോകറോണ കവറസ് 

ബോധി്ച ഒെോൾ ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴുും തുമ്മുകമ്പോഴുും സുംസോെിക്കുകമ്പോഴുും മൂക്ിൽ
െിക്ോ വോയിൽ െിക്ോ പുറകത്ക്് നതറിക്കു് ഉമിെീർ/സ്രവ തുള്ളി
�ൾ സമീപത്തുള്ള ആളനെ മൂക്ികലകക്ോ വോയികലകക്ോ എത്തുകമ്പോഴോണ് 
കെോഗപെ�ർ്ച സുംഭവിക്കു്ത്. ശ്വസെും വഴി കെോഗോണുക്ൾ ശ്വോസക�ോ
ശത്ികലനക്ത്ോനുും സോധ്യതയുണ്ട്. അടുത് സമ്പർക്ത്ിലോവ് (ആറ് 
അെി അ�ലത്ിനുള്ളിൽ) ആള�ളിലോണ് ക�ോവിഡ് 19 കവറസ് ബോധ
യുണ്ടോകു്ത്. അടുത്ിനെയുള്ള പഠെങ്ങൾ സൂചിപെിക്കു്ത് കെോഗബോധി
തെോയ എ്ോൽ കെോഗലക്ഷണങ്ങൾ �ോണിക്ോത് ആള�ൾ ക�ോവിഡ് 
19 നറെ വ്യോപെത്ിൽ പ്രധോെ പങ്കുവഹിക്കുന്നുനവ്ോണ്. ആള�ൾക്് 
അസുഖമുനണ്ട്് അറിയു്തിനു മുൻപ് തന് കവറസിനെ പെർത്ോൻ 
�ഴിയുനമ്തിെോൽ െമുകക്ോ അനല്ലങ്ിൽ മറ്റുള്ളവർകക്ോ കെോഗലക്ഷണ
ങ്ങൾ ഇനല്ലങ്ിൽ കപോലും െണ്ട് മീറ്ർ അ�ലും പോലിക്ൽ െിർബന്ധമോണ്. 
ഇത് അവെിൽ െി്് െമെളികലക്കുും െമെിൽെി്് അവെികലക്കുും കെോഗോ
ണുക്ൽ പ�രു്ത് തെയോൻ സഹോയിക്കുും. അതുന�ോണ്ടോണ് ശോെീെി� 
അ�ലും പോലിക്ൽ പ്രധോെമോവ്ത്.

വീട്തിലം യ�ാലതി സ്ഥലത്ം കൂട്ടുൈാർക്കതിട�തിലം മാസ്് ധരതിച്തികലെങ്തിലം അൈലം 
പാലതിച്തികലെങ്തിലം കുഴപ്പമുയണ്ാ ? 

• ഉണ്ട്. കെോഗോണു ബോധിതെോയവെിൽ എല്ലോവർക്കുും കെോഗലക്ഷണങ്ങൾ 
ഉണ്ടോയിനക്ോള്ളണനമ്ില്ല. കെോഗോണുബോധിതെോയ എ്ോൽ കെോഗ
ലക്ഷണങ്ങൾ  ഒന്നുുംതന് �ോണിക്ോത് ആള�ൾക്കുും മറ്റുള്ളവർക്് 
കെോഗും പ�ർന്നു െൽകു്തിനു സോധിക്കുും. ഇകപെോഴനത് സോഹചെ്യ
ത്ിൽ വീട്ിനല മറ്ുംഗങ്ങൾക്കുും കജോലിസ്ലനത് സഹപ്രവർത്�ർക്കുും 
കൂട്ടു�ോർക്കുും ആർനക്ല്ലോും കെോഗോണുബോധയുണ്ടോയിട്ടുനണ്ട്് പറയോെോ
വില്ല. ആെിൽ െിന്നുും െമുക്് കെോഗബോധയുണ്ടോ�ോും. അതിെോൽ വീട്ിലും 
കജോലിസ്ലത്തുും, നപോതുഇെങ്ങളിലും മോസ്�് ധെിക്ലും ശോെീെി� അ�ലും 
പോലിക്ലും െിർബന്ധമോണ്. മൂക്കുും വോയുും മൂടു്വിധത്ിലോയിെിക്ണും 
മോസ് ക്് ധെികക്ണ്ടത്.

െോും ക�ോവിഡിനെ കെെിെോൻ തുെങ്ങിയിട്് ഇകപെോൾ ആറമോസത്ികലനറയോവന്നു. 
അതിനറെ ക്ഷീണവും ആലസ്യവും മടുപ്പുും പലകെയുും ബോധി്ചിട്ടുണ്ട്. പകക്ഷ െമുക്് െിെ
ന്തെ ജോഗ്രത പുലർത്ികയ പറ്റൂ. കലോ�മോന� വ്യോപി്ചിെിക്കു് ഒരു മഹോമോെിനയയോ
ണ് െമുക്് കെെിെോനുള്ളനത്ത് മറക്രുത്.

തീർ്ചയോയുും െമുക്് ക�ോവിഡികെയുും അതിജീവിക്ോൻ �ഴിയുും അതിനുള്ള ജെ�ീയ 
ഐ�്യത്ിനറെയുും സോമൂഹ്യ ഒരുമയുനെയുമോയ ആന്തെി� �രുത്് ക�െള സമൂഹത്ി
നുണ്ട്.
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