
നാം താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരാൾക്ത് ദ�ാവിഡത് ദരാഗം സ്ിരീ�രിക്കുദ്ാൾ 
അദന�ം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ാ�ാം. 

സാധാരണ ദ�ൾക്ാറുള്ള ദ�ാേ്യങ്ങളം ഉത്രങ്ങളം ചുവടെ..

ദരാഗം സ്ിരീ�രിച്ച ആളടെ വീട്ിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണത് ഞാൻ. എട്ാടക് മുൻ�രുതലു�ൾ 
സ്ീ�രിക്ണം?

ഒരേ വീട്ടിൽ താമസടിച്ച്, രോഗടിയുമായടി രേേടിട്ച് ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ  പ്ാഥമടിക 
(പ്പ്മറടി) രകാൺടാകച്റുകളാണച്. 

• രോഗടിരയാടടാപ്ധം അവസാേധം ചടിലവഴടിച് ദടിവസധം മുതൽ 14 ദടിവസധം കർശേ
മായുധം വീടടിനുള്ടിൽ കഴടിരയണ്ടതാണച്. ഒരു കാേണവശാലധം പുറത്തുര�ാകാൻ 
�ാടടില്ല. അവശ്യ സാധേങ്ങൾ സന്നദ്ധപ്വർത്തകർ എത്തടിക്കുന്നതാണച്. 

• ആരോഗ്യവകുപ്ടിടറെ േടിർരദേശപ്കാേധം ടടസച്്ച് േടരത്തണ്ടതാണച്.
• വീടടിനുള്ടിലള് ആടേങ്ടിലധം രോഗസാധ്യത ഉള്വോടണങ്ടിൽ (65 വയസ്ടിനു 

മുകളടിൽ പ്ായമുള്വർ, സ്ടിേമായടി മരുന്നു കഴടിക്കുന്നവർ, ഗർഭടിണടികൾ) ഇവർ
ക്ായടി പ്രത്യക മുറടിയുധം കുളടിമുറടിയുധം മാ്ടിടവക്കുന്നതാണച് േല്ലതച്. 

• രേേടിട്ടിട�ഴകടിയവേടിൽ തടന്ന, വളടേ അടുത്ത സമ്പർക്ധം പുലർത്തടിയവർ 
(രോഗടിടയരയാ രോഗടിയുടട സ്രവങ്ങടളരയാ സ്പർശടിച്വർ, രോഗടിയുടട വസ്ത്രങ്ങ
രളാ �ാത്രങ്ങരളാ പ്കകാേ്യധം ടചയച്തടിരുന്നവർ, ഒരു മീ്റടിൽ കുറഞ്ഞ അകല
ത്തടിൽ അടുത്തച് ഇട�ഴകടിയവർ, ഒരേ വാഹേത്തടിൽ അടുത്തടിരുന്നച് യാത്ര ടച
യച്തവർ) തുടർന്നുള് 14 ദടിവസധം കൂടടി േടിേീക്ഷണത്തടിലായടിേടിക്ണധം. 

• ഈ കാലയളവടിൽ അോവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴടിവാക്കുക, മാസച്കച് ധേടിക്കുക, 
പ്കകൾ ശുചടിയാക്കുക, ട�ാതുയടിടങ്ങളടിൽ തുപ്ാതടിേടിക്കുക, ട�ാതു �േടി�ാടടി
കളടിൽ �ടങ്ടുക്ാതടിേടിക്കുക, എടതെങ്ടിലധം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്കടമായാൽ 
ആരോഗ്യപ്വർത്തകടേ അറടിയടിക്കുക.

ദരാഗസാധ്യത ഉള്ളവടര (കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഗർഭിണി�ൾ, പ്രായമുള്ളവർ, ദരാഗി�ൾ) വീട്ിൽ നിന്നു മാറ്ി 
പാർപ്ിദക്ണ്തുദണ്ാ?

• രോഗടിയുമായടി അടുത്തടിട�ഴകടിയവടേ മ്ച് വീടുകളടിരലക്ച് ടകാണ്ടുര�ാകുന്നതച് 
അവടിടടയുധം രോഗവ്യാ�േത്തടിേച് കാേണമായടിത്തീോധം. ഇരപ്ാൾ േടിൽക്കുന്ന 
വീട്ടിൽ തടന്ന പ്രത്യക സൗകേ്യങ്ങൾ മാ്ടി ഒരുക്കുന്നതാണച് േല്ലതച്. 

• വീട്ടിനുള്ടിലധം എല്ലാവരുധം മാസച്കച് ധേടിക്കുകയുധം പ്കകൾ ഇടയച്ക്ടിടട ശുചടിയാ
ക്കുകയുധം സാധേങ്ങൾ �ങ്ടിടാതടിേടിക്കുകയുധം ടചയ്യുക.
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ഞാൻ ദരാഗിടയ ദനരിട്ത് �ണ്ിട്ില്ല. എന്നാൽ അദദേഹത്ിടറെ മ�നുമായി അടുത്ിെപഴ�ിയിരുന്നു. 
ഞാൻ �്ാറന്റെനിൽ  �ഴിദയണ്തുദണ്ാ?

േടിങ്ങൾ ഇട�ഴകടിയടിേടിക്കുന്നതച് രോഗടിരയാടല്ല, രോഗടിയുടട പ്പ്മറടി രകാൺടാകച്്ച് 
ആയ മകനുമായടി ആയതടിോൽ േടിങ്ങൾ ദ്ടിതീയ (ടസക്ൻഡറടി) രകാൺടാകച്്ച് ആണച്. 

• ശാേീേടിക അകലധം �ാലടിക്കുക, അോവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴടിവാക്കുക, േടിർബന്
മായുധം മാസച്കച് ധേടിക്കുക, പ്കകൾ ശുചടിയാക്കുക, ട�ാതുയടിടങ്ങളടിൽ തുപ്ാതടിേടി
ക്കുക, ട�ാതു �േടി�ാടടികളടിൽ �ടങ്ടുക്ാതടിേടിക്കുക.

• രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുടണ്ടങ്ടിൽ (�േടി, ചുമ, ശ്ാസതടസ്ധം, തലരവദേ, ശേീേരവ
ദേ, ജലരദാഷധം, വയറടിളക്ധം) മാത്രധം ശ്രവ �േടിരശാധേ മതടി.

• േടിങ്ങൾ സമ്പർക്ത്തടിൽ ഏർടപ്ട് ആൾ രോഗടിയുമായടി വളടേ അടുത്തടിട�ഴകടി
യതു മൂലധം രോഗടിയാകാൻ േല്ല സാധ്യത േടിലേടിലച്ക്കുന്നുടണ്ടങ്ടിൽ ക്ാറപ്റെൻ 
തടന്ന സ്ീകേടിക്കുന്നതാണച് ഉത്തമധം.

ഞാൻ ടസക്ൻഡറി ദ�ാൺൊക്റത് ആടണങ്ിൽ എടറെ ബന്ധുക്ളം സുഹൃത്തുക്ളം �്ാറന്റെനിൽ 
�ഴിദയണ്തുദണ്ാ?

• ഇല്ല. അവരുധം ശാേീേടിക അകലധം �ാലടിക്കുക, അോവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴടിവാ
ക്കുക, മാസച്കച് ധേടിക്കുക, പ്കകൾ ശുചടിയാക്കുക, ട�ാതുയടിടങ്ങളടിൽ തുപ്ാതടി
േടിക്കുക, ട�ാതു �േടി�ാടടികളടിൽ �ടങ്ടുക്ാതടിേടിക്കുക- എന്നടിങ്ങടേയുള് േടിർ
രദേശങ്ങൾ �ാലടിച്ാൽ മാത്രധം മതടി. ഏടതങ്ടിലധം കാേണവശാൽ, േടിങ്ങളുമായടി 
ഇട�ഴകടിയ പ്പ്മറടി രകാൺടാകച്്ടിേച് ടടസച്്ച് ടചയച്തച് ര�ാസടി്ീവച് ആയാൽ 
േടിങ്ങൾ പ്പ്മറടിയുധം അവർ ടസക്ൻഡറടിയുധം രകാൺടാകച്റുകൾ ആവുകയുധം 
എല്ലാവരുധം ക്ാറപ്റെേടിൽ ര�ാവുകയുധം ടചരയേണ്ടടി വരുധം

ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീെിനത് അടുത്ാണത് ദരാഗിയുടെ വീെത്. ഞങ്ങൾ ആ വീട്ിടെ ആരുമായും �ഴിഞ്ഞ 
2 ആഴ്ചയിൽ ഇെപഴ�ിയിട്ില്ല. അവർ ഞങ്ങളടെ വീെിനു മുന്നിലുള്ള വഴിയിലൂടെയാണത് ദപാ�ാറത്. ഞാൻ 
എട്ങ്ിലും മുൻ�രുതലു�ൾ സ്ീ�രിക്ദണാ? എടറെ വീട്ിടെ കുഞ്ഞുങ്ങടളയും പ്രായമായവടരയും 
മാറ്ി പാർപ്ിക്ദണാ?

േടിങ്ങൾക്ച് രോഗടിയുമാരയാ അവരുടട പ്പ്മറടി രകാൺടാകച്റുകളുമാരയാ രേേടിട്ച് സമ്പർ
ക്മടില്ലാത്തതടിോൽ േടിങ്ങൾ ഒരു പ്ാരദശടിക രകാൺടാകച്്ച് മാത്രമാണച്.

• ശാേീേടികഅകലധം �ാലടിക്കുക, മാസച്കച് ധേടിക്കുക, പ്കകൾ ശുചടിയാക്കുക, ട�ാ
തുയടിടങ്ങളടിൽ തുപ്ാതടിേടിക്കുക, ട�ാതു �േടി�ാടടികളടിൽ �ടങ്ടുക്ാതടിേടിക്കുക- 
എന്നടിങ്ങടേയുള് േടിർരദേശങ്ങൾ �ാലടിച്ാൽ മാത്രധം മതടി. തലച്കാലധം വീട്ടിടല 
ആടേയുധം മാ്ടിപ്ാർപ്ടിരക്ണ്ടതടില്ല. വീടടിനുള്ടിൽ അവർക്ച് മാത്രമായടി പ്രത്യക 
സൗകേ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണച് േല്ലതച്.

ഞാൻ നെത്തുന്ന �െയിൽ ദരാഗി വന്നതായി പറയുന്നു. അദദേഹടത് എനിക്ത് പരി�യമില്ല. അതു
ട�ാണ്ത് വദന്നാ എദന്നാ ഞാനുമായി സ്ർക്ം ഉണ്ായിരുദന്നാ എദന്നാ അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തു 
ട�യ്യണം?

• േടിങ്ങളുടട കടയടിൽ എത്തടിയ ആളുകളുടട �ട്ടിക േടിങ്ങളുടട �ക്ൽ കാണുമരല്ലാ. 
അതടിൽ ര�രുരണ്ടാ എന്നച് �േടിരശാധടിക്കുക. ആ സമയത്തച് ഏടതാടക് ആളുകൾ 
കടയടിൽ ഉണ്ടായടിരുരന്നാ, അവർടക്ല്ലാധം ടചറുരതാ വലരതാ ആയ സമ്പർക്ധം 
ഉണ്ടച്. അരദേഹവുമായടി സധംസാേടിക്കുകരയാ, �ണധം വാങ്ങുകരയാ ടചയച്തു എന്നച് 



സധംശയടിക്കുന്നവടേല്ലാധം ക്ാറപ്റെൻ രവണ്ടവോണച്. ടതാട്ടുത്തുള് ആരോഗ്യ 
പ്വർത്തകടേ ഇക്ാേ്യധം അറടിയടിരക്ണ്ടതാണച്. അവർ റടിസച്കച് �േടിരശാധടിച്ച് 
ആവശ്യടമങ്ടിൽ ടടസച്്ച് ടചയോനുള് സൗകേ്യധം ഏർടപ്ടുത്തുധം.

ദരാഗി സഞ്ചരിച്ചതായി പറയുന്ന ഓദട്ായിൽ ഞാനും പിന്നീെത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ത്. എന്തു ട�യ്യണം?

രോഗടി സഞ്ചേടിച് ഓരട്ായുടട പ്രൈവർ പ്പ്മറടി രകാൺടാകച്്ച് ആയതടിോൽ �ടിന്നീടച് 
ആ ഓരട്ായടിൽ കയറടിയവടേല്ലാധം ടസക്ൻഡറടി രകാൺടാകച്റുകളാണച്. 

• ഓരട്ായടിൽ കയറടിയ ദടിവസധം മുതൽ 14 ദടിവസധം േടിേീക്ഷണത്തടിലായടിേടിക്കുക. 
ഓരട്ാ പ്രൈവർക്ച് രോഗധം സ്ടിേീകേടിക്ാത്തടിടരത്താളധം കർശേ ക്ാറപ്റെൻ 
േടിഷച്കർഷടിക്കുന്നടില്ല. 

• രോഗലക്ഷണമടിടല്ലങ്ടിൽ സ്രവ �േടിരശാധേ ആവശ്യമടില്ല.

ദരാഗി �യറിയ ഓദട്ാ ഓെിച്ച ആളടെ ഭാര്യദയാടൊപ്ം ഞാൻ ദ�ാെി ട�യ്ിരുന്നു. �്ാറന്റെൻ ആവ
ശ്യമാദണാ?

ആവശ്യമടില്ല. ഭാേ്യ ടസക്ൻഡറടി രകാൺടാകച്്ച് മാത്രമാണച്. േടിങ്ങൾ പ്ാരദശടിക രകാൺ
ടാകച്റുധം. ഓരട്ാ പ്രൈവർ ടടസച്്ച് ടചയച്തച് ര�ാസടി്ീവച് ആയാൽ ഭാേ്യ പ്പ്മറടിയുധം 
േടിങ്ങൾ ടസക്ൻഡറടിയുധം രകാൺടാകച്റുകൾ ആവുധം.

• സാമൂഹ്യ അകലധം �ാലടിക്കുക, മാസച്കച് ധേടിക്കുക, പ്കകൾ ശുചടിയാക്കുക, ട�ാതു
യടിടങ്ങളടിൽ തുപ്ാതടിേടിക്കുക, ട�ാതു �േടി�ാടടികളടിൽ �ടങ്ടുക്ാതടിേടിക്കുക- എന്നടി
ങ്ങടേയുള് േടിർരദേശങ്ങൾ �ാലടിച്ാൽ മാത്രധം മതടി.

ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ദപാ�ാറുള്ള അദത �െയിൽ തടന്നയാണത് ദരാഗിയും കുടുംബവം 
വരാറത്. ഞങ്ങൾ �്ാറന്റെനിൽ ദപാ�ദണാ?

• രോഗടിയുമായുധം കുടുധംബവുമായുധം രേേടിട്ച് ഇട�ഴകടിയടിട്ടിടല്ലങ്ടിൽ, അവടിടട കയറുന്ന
തടിേച് മുമ്പച് േടിങ്ങൾ പ്കകൾ ശുചടിയാക്ടിയതാടണങ്ടിൽ, ക്ാറപ്റെൻ ആവശ്യ
മടില്ല. ട�ാതു േടിർരദേശങ്ങൾ �ാലടിച്ാൽ മതടി.

ഞാൻ ദരാഗിയുടെ അടുത് ബന്ധുവാണത്. ഇന്നടെയാണത് ദരാഗബാധ അറിഞ്ഞതത്. എത്രയും ടപടട്ന്നത് 
പരിദശാധന നെത്ദണ്?

• രോഗടിയുമായടി അവസാേമായടി സമ്പർക്ധം ഉണ്ടായതടിനു രശഷധം എട്ാധം ദടിവസമാ
ണച് ടടസച്്ച് േടരത്തണ്ടതച്. ശേടിയായ ഫലധം കടിട്ാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത അരപ്ാഴാ
ണച്.

എങ്ങടനയാണത് ടെസ്റത് നെത്തു�? എത്ര സമയത്ിനുള്ളിൽ ഫെം അറിയാനാവം?

• ടടസ്റടിടറെ സമയവുധം സ്ലവുധം ആരോഗ്യ പ്വർത്തകർ മുൻകൂട്ടി അറടിയടിക്കുന്നതാ
ണച്. 

• മൂക്ടിൽ േടിന്നുള് സ്രവമാണച് �േടിരശാധേക്ച് എടുക്കുന്നതച്.
• ടടസച്്ച് രവദേ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല.
• േരണ്ടാ മൂരന്നാ മടിേടി്ച് മാത്രരമ സ്രവധം എടുക്കുന്നതടിേച് ആവശ്യമുള്ളൂ. 
• കൺടടയടിൻടമറെച് രസാണല്ലാത്ത, വ്യാ�േധം ഇല്ലാത്ത, ഇടങ്ങളടിൽ ടചയ്യുന്ന �േടി

രശാധേ �ടി.സടി.ആർ. ടടസ്റാണച്.



• പ്രത്യക ലാബുകളടിൽ മാത്രധം ടചയ്യുന്ന ഈ �േടിരശാധേക്ച് 6 മണടിക്കൂർ എങ്ടിലധം 
ആവശ്യമായതടിോൽ ഫലധം അറടിയുന്നതടിേച് കുറഞ്ഞച് മൂന്നു ദടിവസടമങ്ടിലധം ആവ
ശ്യമാണച്. 

• കൺടടയടിൻടമറെച്  രസാണുകളടിൽ േടത്തുന്ന ആറെടിജൻ ടടസ്റടിടറെ ഫലധം ലഭടി
ക്ാൻ ഒരു മണടിക്കൂറടിൽ താടഴ മാത്രരമ ആവശ്യമുള്ളൂ. 

• �േടിരശാധേക്ച് എടുക്കുന്ന സമയധം എന്തു തടന്നയാടണങ്ടിലധം േടിശ്ടിത ദടിവസ
ങ്ങൾ ക്ാറപ്റെേടിൽ കഴടിരയണ്ടതാണച്.

മു�ളിൽപ്റഞ്ഞ ടെസ്റ്റു�ളിൽ ഏതാണത് നല്ലതത്?

• േണ്ടടിനുധം അതടിരറെതായ ഗുണവുധം രദാഷവുമുണ്ടച്. ആറെടിജൻ ടടസച്്ച് ര�ാസടി്ീവച് 
ആയാൽ അതച് ര�ാസടി്ീവച് തടന്നയാടണന്നച് ഉറപ്ടിക്ാടമങ്ടിലധം ടേഗ്ീവച് വരു
രമ്പാൾ അതച് ടേഗ്ീവച് ആടണന്നച് ഉറപ്ടിക്ാോവടില്ല. 

• രേടേ മറടിച്ച് ആർ.ടടി. �ടി.സടി.ആർ. ടടസച്്ച് കുടറക്കൂടടി ഉറപ്പുള് ഫലമാണച് േലച്കു
ന്നതച്. എന്നാൽ ഫലധം ലഭടിക്കുന്നതടിോയടി കൂടുതൽ സമയധം കാത്തടിേടിരക്ണ്ടടി 
വരുധം. ഇതടിനു വടിലയുധം കൂടുതലാണച്. ലാബച് സൗകേ്യധം അത്യാവശ്യവുമാണച്.

ഞാൻ ദരാഗിയുടെ പ്രാഥമി� ദ�ാൺൊക്റത് ആയതിനാൽ എനിക്ത് ടെസ്റത് ട�യത്തു, ഫെം ടനഗറ്ീവാണത്. 
ഇനി ഞാനും ഞാനുമായി സ്ർക്ം പുെർത്ിയവരും �്ാറൻന്റനിൽ തുെദരണ്തുദണ്ാ?

• ടചയ്യുന്ന ടടസച്്ച് ര�ാസടി്ീവച് ആടണങ്ടിൽ അയാളുടട ശേീേത്തടിൽ ടകാരറാണ 
പ്വറസച് ബാധയുടണ്ടന്നച് ഉറപ്ടിക്ാോവുധം. 

• എന്നാൽ, ടേഗ്ീവച് ആടണങ്ടിൽ ഉറപ്ടിക്ാോവടില്ല. ഒരു �ടക്ഷ, ചടില ദടിവസ
ങ്ങൾ കഴടിഞ്ഞാവുധം ടടസ്റടിേച് കണ്ടു�ടിടടിക്ാോവുന്ന അളവടിരലക്ച് പ്വറസച് എത്തു
ന്നതച്. 

• അതടിോൽ രോഗടിയുമായടി അവസാേ സമ്പർക്ത്തടിനു രശഷധം 14 ദടിവസധം േടിർ
ബന്മായുധം ക്ാറപ്റെേടിൽ തുടേണധം. 

ഞാൻ ടസക്ൻഡറി ദ�ാൺൊക്റത് ആയതിനാൽ എനിക്ത് ടെസ്റത് ട�ദയ്യണ്തില്ല എന്നത് ആദരാഗ്യ പ്ര
വർത്�ർ പറഞ്ഞു. പടഷെ, ദരാഗി�ൾ വീട്ിലുള്ളതുട�ാണ്ത് ഒരു മന:സമാധാനത്ിനു ദവണ്ി ടെസ്റത് 
ട�യ്യാനാവദമാ?

• േമ്മുടട വടിഭവങ്ങൾ ഏ്വുധം േീതടിപൂർവ്വമായടി ഉ�രയാഗടിച്ാരല ഭാവടിയടിൽ 
ആവശ്യധം കൂടുതലായടി ഉണ്ടാകുരമ്പാൾ ഉ�രയാഗടിക്ാോവൂ. വളടേ ആഗ്രഹമു
ടണ്ടങ്ടിൽ സ്കാേ്യ ലാബുകളടിൽ േടിന്നച് ടടസച്്ച് ടചയോവുന്നതാണച്.

എദപ്ാഴാണത് ഒരു പ്രദേശം �ൺടെയിൻടമറെത് ദസാൺ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതത്?

• എവടിടട േടിന്നു രോഗബാധ ഉണ്ടായടി എന്നു വ്യക്തമല്ലാത്ത രകസുകളുധം േടിശ്ടിത 
എണ്ണത്തടിലധടികധം പ്പ്മറടി, ടസക്ൻഡറടി രകാൺടാകച്റുകളുധം ഉണ്ടാകുരമ്പാ
ഴാണച് ജടില്ലാ ഭേണകൂടധം ഒരു പ്രദശടത്ത കൺടടയടിൻടമൻറച് രസാൺ ആയടി 
പ്ഖ്യാ�ടിക്കുന്നതച്

അവലധംബധം- ആരോഗ്യവകുപ്ച് ഉത്തേവുകൾ
No. 31/F2/2020/Health dated 3rd June 2020 
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