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ಈ ಇ-ಪ�ಸ�ಕದ ಮೂಲ �ಾಠದ ಕತೃ� � �ಂದೂ. ಅನು�ಾದದ ಆ�ೕಜ�ಯನು� �ಂಗಳ��ನ          
ಇಂ�ಯ�  ಅ�ಾ�� ಆ�  �ೖನ��ನ ಕಂಫ�����  ತಂಡ �ೖ�ೂಂ�ತು.  

ಈ ಅನು�ಾದವನು� CC-BY-4.0 �ಯಮದ ಪ��ಾರ ಪ�ಕ�ಸ�ಾ��. ಅಂದ� ಇದನು� �ಾರು         
�ೕ�ಾದರೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಎ�� �ೕ�ಾದರೂ ಪ�ಕ�ಸಬಹುದು. ಆದ� ಈ �ಳ�ನ �ಾಕ�ವನು�         
�ಾಲ�ಾಣದ�� ಇಲ��ೕ ಪ�ಕಟ�ಯ�� �ೕಡತಕ�ದು� �ಾಗೂ ಮೂಲ �ಾಠ�� �ಂಕನು� �ೕಡತಕ�ದು�.  

ಮೂಲ�ಾಠ: � �ಂದೂ �ದ�ಪ��ದ ಇ-ಪ�ಸ�ಕ. ಅನು�ಾದ: �ಂಗಳ��ನ ಇಂ�ಯ� ಅ�ಾ�� ಆ�           
�ೖನ��ನ ಕಂಫ����� ತಂಡದ ಆ�ೕಜ�. ಅನು�ಾದದ�� �ೂೕಷಗ�ದ��� ಮೂಲ �ಾಠವ��ೕ        
ಅನುಸ�ಸತಕ�ದು�. 
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ಮುನು�� 
��ಂಬ� 31, 2019, ಹೂ��ೖ �ಾ�ಂತ�ದ��ರುವ ವ��ಾ� ನಗರದ�� ಹಲವ��        

ನು��ೕ��ಾ ಉಂ�ಾ�� �ಂ ದು �ೕ�ಾ �ೕಶವ� �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��� ���ತು .        

�ೕ�ಾದ ��ಾ�ಗಳ �ಾ�ಥ�ಕ ಪ�ೕ�ಯು ಈ �ೖರಸು� ಒಂದು �ೂಸಬ�ಯ �ೂ�ೂ�ಾ         

�ೖರ��ಂದು �ೕ�ಾ���ರುವ��ಾ� �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯು ಜನವ� 9, 2020 ರಂದು         

ಸೂಚ�ಯನು� �ೂರ��ತು . 

ಅಂ��ಂದ �ಾ� � 20, 2020 ರವ�ಗೂ , ಈ �ೂೕ�� -19ರ �ಾರಣ�ಂದ         

��ಾ�ದ�ಂತ 6000 ಕೂ� �ಚು� �ಾವ�ಗಳ� ಸಂಭ��� . �ಾರತವ� �ೕ�ದಂ� 180 ಕೂ�          

�ಚು� �ೕಶಗಳ�� �ೂೕಂಕು ವರ��ಾ�� . ಕಫ��� , �ಗ�ಂಧನ , ��ಾನ ��ಾ�ಣಗಳ��        

ಬೃಹ� ಪ��ಾಣದ�� ಪ�ೕ�ಗಳ� , �ಾ� �ೌ� ಗಳ� , �ಾ�ಾ�ಕ ದೂರ�ಾಸ ಎ���ಯೂ         

�ಾ�ಾನ��ಾ�� . ಇಂತ �ಷಮ ಪ����ಯ�� ��ಾ��ಾಹ� �ಾ�� �ೂ�ಯುವ�ದು       

ಬಲು ಮುಖ� . ಈ ���ನ�� ‘� �ಂದೂ’ ಪ��� �ೖ�ಾ�ಕ �ಾ�� �ಾಗೂ ಸುರ��� ಒತು�            

�ೂಟು� ಈ �ಾಗ�ಕ �ೂೕಂ�ನ ಬ�� ಅದು ಆರಂಭ�ಾದಂ��ಂದಲೂ ಅತು�ತ��ಷ�        

ಪ���ೂೕದ�ಮದ �ಯಮಗಳ ಅನು�ಾರ ವರ� �ಾಡುತ��� . ನಮ� ಓದುಗ��ಾ� ಈ        

ವರ�ಗಳ ಬಲು ಮುಖ� �ಾಗಗಳನು� ಇ -ಪ�ಸ�ಕದ ರೂಪದ�� ಪ�ಕ�ಸು����ೕ� . ಇದು ಸುಳ��         

ಸು��ಗಳ �ರುದ�ದ �ೂೕ�ಾಟದ��ಯೂ ಯುಕ� ಆ�ೂೕಗ� ಅ�ಾ�ಸಗಳನು�      

�ೖ�ೂಳ��ವ�ದಕೂ� �ರ�ಾಗಬಹು�ನು�ವ ಆಶಯ ನಮ�ದು . 

 

 

�ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು�ಗಳ� ಎಂದ�ೕನು ? 

�ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು�ಗಳ� �ಾ�ಾನ� �ಗ�ಯಂತಹ ಲ�ಣಗ�ಂದ ��ದು �ಾ� �       

(��ಯ� ಅಕೂ�� ����ೕಟ� �ಂ�ೂ�ೕ�  ) �ಾಗೂ ಎಂಇಆ� ಎ� (�ಡ� ಈ��         

����ೕಟ� �ಂ�ೂ�ೕ�  ) ನಂತಹ ಬಲು �ೕವ��ರ�ಾದ �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ೂಂದ�ಗಳನು�ಂಟು       
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�ಾಡುವ �ೖರಸು�ಗಳ ಒಂದು ಕುಲ . �ಾ�� -�ೂೕ� -21 ಎನು�ವ�ದು �ಾ� �       

�ೂೕಗವನು�ಂಟು �ಾಡುವ �ೖರ��ನಂತಹ��ೕ �ೖರಸು� . 

�ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು�ಗಳ�� ಹಲವ� �ಾ��ಜನ� . ಅಂದ� ಇವ� �ಾ��ಗ�ಂದ ಮನುಷ���        

ಹರ�ದಂಥವ� . �ಾ� � �ೂ�ೂ�ಾ�ೖರಸು� �ಾವ��ೕ ಇ�ಾ�ವ��ೂೕ �ಾ��ಯ��      

ಇದ�ಂಥದು� , �ಾಡು ���ನಂತಹ ಇತ� �ಾ��ಗ�� ಹರ�ದು� , ದ�ಣ �ೕ�ಾದ ಹು�ಾಂ�          

�ಾಂ� ಪ��ೕಶದ�� 2002 ರ���ೕ ಮನುಷ�ರ�� �ಾ���ೂಂ�ತು� . ಎಂಇಆ� ಎ�        

�ೖರಸು� �ೌ� ಅ�ೕ��ಾದ�� ಒಂ�ಗ�ಂದ ಮನುಷ��� 2012 ರ�� �ೂೕಂ�ತು� .,        

�ಾ�� -�ೂೕ� 2  (SARS-CoV-2) ಕೂಡ �ಾವ�ಗ�ಂದ ಮನುಷ��� ಹರ�� . 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 �ೖರಸು�ಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣವನು� �ಾಡುವ ಅಂ�ಾ�ಾ���ೕಯ ಸ��ಯ �ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು� ಅಧ�ಯನ ತಂಡವ� ಈ           

�ೂಸ �ೂೕ�ಾಣು�ನ ಸ�ರೂಪವನು� ಅಧ�ಯನ �ಾ�ದು� ಇದನು� ��ಯ� ಅಕೂ�� ����ೕಟ� �ಂ�ೂ�ೕ�           

�ೂ�ೂ�ಾ�ೖರ� 2 ಅಥ�ಾ �ಾ� � -�ೂೕ�2 ಎಂದು �ಸ��� . ಈ ಅಧ�ಯನ ತಂಡವ� �ೂ�ೂ�ಾ �ೖರ� ಕುಲದ            

�ೖರಸು�ಗಳನು� ವ�ೕ�ಕ�� , �ಾಮಕರಣ �ಾಡುವ ಅ�ಕೃತ ತಂಡ . 

 

�ಾ� � -�ೂೕ�2 : �ಕಟ �ೂೕಟ 
ಎಲ� �ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು�ಗಳಂ��ೕ �ಾ�� -�ೂೕ�2 �ೖರ��ನ ಕಣಗಳ� ದುಂಡ�ದು� ,       

ಅವ�ಗಳ �ೂರ�ೖ�ೕ� �ಾ��ೂ�ಗಳಂ� �ೂೕರುವ ಮುಳ��ಗಳಂತಹ ರಚ�ಗ�� .      

�ೕ�ಾ� ��ೕಟದಂ� ಅದು �ಾಣುತ�� . ಈ ಮುಳ��ಗಳ� ಮನುಷ�ರ �ೕವ�ೂೕಶ��        

ತಗು��ೂಂಡು , ಅವ�ಗಳ �ೂ�� ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಶ�ೂಳ� �ೖರಸು� �ೂೕಗಲು       

�ರ�ಾಗುತ�� . ಆ����ನ��ರುವ ��ಾ�� �� �ಾಗೂ �ಾ�ಶನ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� ���          

ಸಂ��ಯ ��ಾ�ಗಳ� ಮನುಷ�ರ �ೕವ�ೂೕಶಗಳ �ೂ�� ��ದು�ೂಳ��ವ      
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�ಾ� � -�ೂೕ� 2 �ೖರ��ನ ����ೕನುಗಳ ಮೂರು ಆ�ಾಮದ ಅಣುಸ�ರದ �ತ�ವನು�        

ರ���ಾ�� . ಎ� -����ೂೕ���ೕ�ೕನು ಎನು�ವ ಇದರ �ತ� ಈ �ೖರಸು�       

ಮನುಷ��ೂೕಶಗ�� �ೕ� ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಂಕನು�ಂಟು �ಾಡುತ�� ಎನು�ವ�ದನು�      

��ಯಲು �ರ�ಾ�� .  

 

�ಾ�� -�ೂೕ� 2 ರ ಅ�ಸೂ�� ರಚ� . ಆ�ಾರ : ಜನವ� 29, 2020ರಂದು �ಂಟ� �ಾ� ��ೕ�             

ಕಂ�ೂ�ೕ�  ಅಂ�  ���ಂಶ�  �ಡುಗ� �ಾ�ದ �ತ� ಕೃ� : �ಾ�ಟ� � 
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ಇದರ ಅ�ವ� �ೖರ��� ಪ���ಾ� ಲ��ಯನೂ� , ಪ���ೖರ� ಔಷಧಗಳನೂ�       

�ದ�ಪ�ಸಲು ಮತು� �ೂೕಗಪ��ಗೂ ��ಾ�ಗ�� ಸ�ಾಯಕ . �ೖರ��ನ ಈ       

ಮುಳ������ೕ�ಗೂ �ಾವ�ಯ �ೂ�ೂ�ಾ�ೖರ��ಗೂ �ೕಕಡ ೯೮ರಷು� �ಾಮ���      
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ಎಂದು �ೖ�� ಪ��� ಪ�ಕ��� . �ಾ� � �ೂ�ೂ�ಾ �ೖರ��ನ ಮುಳ������ೕ�ನಂ��ೕ        

�ೂೕ�� -19 2 �ೂೕಂ�� �ಾರಣ�ಾದ �ಾ� � -�ೂೕ�2 ರ ಮುಳ������ೕನು ಕೂಡ       

ಮನುಷ� �ೂೕಶಗಳ �ೕ�ರುವ ಆಂ������ ಕನ���ಂ� ಎಂ�ೖ�  -2 (ಎ�ಇ2 )       

���ಾ�ರು ಎನು�ವ ����ೕ�� ��ದು�ೂಳ��ತ�� . ಇದು�ೕ ಈ �ೖರ��� �ೕರ        

�ಾ��ಾಗುತ�� . ಆದ� �ಾ��ನದ��ಂತಲೂ ಹತ��ಂದ ಇಪ�ತು� ಪಟು� ���ನ ಪ��ಾಣದ��        

ಇದು ಈ ����ೕ�� ��ದು�ೂಳ��ತ�� . 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 �ೂಸ �ಾ��ಗ�� �ೂಡುವ �ಸರುಗಳ �ೂ�� �ಲವ� ಜನ� �ಾಗೂ ಧಮ�ದ ದೂಷ�ಯೂ ಇರುವ�ದನು�            

ಮನಗಂಡ �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯು �ೕ 2015 ರ�� �ೂಸ �ೂೕಗಗ�� �ಸರು �ೕಡುವ �ಯಮಗಳನು� �ಾ��             

ತಂ�ತು . ಈ �ೖ��ಯ ಪ��ಾರ �ೂಸ �ೂೕಂ�ನ �ಸ�ನ�� ಹಲವ� ಪದಗ�ರುತ�� . ಇವ� ಆ �ೂೕಂ��ಂ�ಾಗುವ            

�ಾ��ಯ �ಾ�ಾನ� ಲ�ಣಗಳ� (ಉ�ಾ : �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ಾ�� ), �ೕಹ ಪ����ಗಳ� (�ೕ� ), �ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ           

�ೂೕಗದ ಸ�ರೂಪ (ಹೃದಯದ �ಾ�� ) ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಸೂ�ಸುವ ಪದ ಇರುತ�� . ಆ �ಸರು �ೂೕಂ��           

ತು�ಾ�ದವರನು� ಸೂ�ಸುವಂಥವ� ಆ�ರಬಹುದು . ಉ�ಾ : ಮಕ�ಳ� , ಯುವಕರು ಅಥ�ಾ �ಾಯಂ�ರು . ಇಲ��ೕ         

ಋತು ಸಂಬಂ�ೕ ಪದ�ಾ�ರಬಹುದು . �ೂೕಗದ �ೕವ��ಯನು� ಪ����ಸಬಹುದು . ಅಥ�ಾ �ಾಗರ , ನ�ಯಂತಹ         

ಪ�ಸರದ ಅಂಶಗಳ� , �ೂೕಗ�ಾರಕದ �ಸರು �ಾಗೂ ಆ �ಾ��ಯನು� �ದಲು ಪ�� �ಾ�ದ ವಷ�           

ಮುಂ�ಾದುವ� ಇರಬಹುದು . 

ಅ� �ೂೕಂ�ನ �ಾಮಥ�� 
�ೂೕಶದ ���ಾ��� ��ದು�ೂಳ��ವ �ಾಮಥ�� ���ರುವ�ದು ಈ �ೖರಸು� �ಾ� �        

�ೖರ���ಂತಲೂ �ೕಗ�ಾ� ಮನುಷ��ಂದ ಮನುಷ��� ಹರಡುವ�ದ�� �ಾರಣ�ರಬಹುದು .      

“�ಾನವ ಎ�ಇ -2 ����ೕ�� ಅ��ಾ� ��ದು�ೂಳ��ವ 2015-ಎ� �ೂೕ� ಎ�         

����ೕ�ನ �ಾಮಥ���ೕ ಇದು ಮನುಷ��ಂದ ಮನುಷ��� ಸುಲಭ�ಾ� ಹರಡುವ�ದನು�       
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�ವ�ಸುತ�� ,” ಎಂದು ಈ ಸಂ�ೂೕಧಕರು ಅ��ಾ�ಯಪ���ಾ�� . “ಇದು �ಜ�ೕ       

ಎನು�ವ�ದನು� ��ಯಲು ಇನೂ� ಅಧ�ಯನಗಳ� ಆಗ�ೕಕು .” 

�ಾ� � �ಾಗೂ ಈ �ೂಸ 2019ರ �ೂ�ೂ�ಾ�ೖರಸ� ಎರಡರ ರಚ�ಯ��ಯೂ        

�ಾಮ��ರುವ�ದ�ಂದಲೂ , ಒಂ�ೕ ���ಾ�ರನು� ಇವ� ��ದು�ೂಳ��ವ�ದ�ಂದಲೂ ,     

�ಾ� � �ೖರ��ಗ�� ���ಷ��ಾದಂತಹ ಮೂರು ಪ���ಾಯಗಳ� ಈ �ೂಸ       

�ೂ�ೂ�ಾ�ೖರ��ಗೂ ಅಂ��ೂಳ��ವ�ೕ ಎಂದು ಪ�ೕ�ಸ�ಾ�ತು . ಆದ� ಇವ�      

�ಾವ�ವ� �ೂಸ �ೂ�ೂ�ಾ �ೖರಸು� �ಾನವನ ಎ�ಇ 2 ���ಾ��ನ �ೂ��         

��ದು�ೂಳ��ವ�ದನು� ತ�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ೂೕಗವನು� ಗುಣಪ�ಸಲು ಅಸಮಥ��ಾ�ದು�      

ಕಂಡು ಬಂತು . 

 

ಮು��ನ ರಚ� 
ಎ� ����ೕ�ನ ಮೂರು ಆ�ಾಮದ ಅಣು ನ�ಯು ಈ �ೖರಸು� ಮನುಷ� �ೂೕಶಗ��          

��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಂಕು ಉಂಟು �ಾಡದಂ� ತ�ಯುವ �ೂಸ ಪ���ೖರ� ಔಷಧಗಳನು�        

ರೂ�ಸಲು ಸಂ�ೂೕಧಕ�� �ರ�ಾಗಬಲು�ದು . “ಅಣುಸ�ರದ�� 2019 ಎ� �ೂೕ� ಮುಳ��        

����ೕ�ನ ರಚ�ಯನು� ��ಯುವ�ದ�ಂದ ಲ��ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಲು �ೕ�ಾದಷು�      

ಪ��ಕ��ಸುವ �ಾಗೂ ಆ ಪ��ಾಣದ�� ����ೕನು ತ�ಾ�ಸುವಂತಹ ಲ��ಗ��       

�ೕ�ಾದ ����ೕನುಗಳನು� ರ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ�� .” ಎಂದು ಸಂ�ೂೕಧಕರು ����ಾ�� .       

�ೕ�ಾದ ��ಾ�ಗಳ� ಈ �ೖರ��ನ �ೕ�ೂೕ�ನ ಪ�ಣ� �ವರಗಳನು� �ಾಗ�ಕ �ೕ�ಾ         

�ೕ�ನ ಮೂಲಕ ಹಂ��ೂಂಡ �ಾರಣ ಈ ����ೕ�ನ ರಚ�ಯನು� ��ಯಲು        

�ಾಧ��ಾ�ತು . 

 

�ೕ�ೂೕ�  �ವರಗಳ� 
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ಇ�ೕ �ೕ�ೂೕ�ನ��ರುವ �ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ ಸರ�ಯನು� ��ಸುವ�ದ�ಂದ , �ಎ� ಎ      

ಅಥ�ಾ ಆ� ಎ�ಎ ಯ ರಚ�� �ಾರಣ�ಾದ �ಾಲು� �ಾ�ಾಯ�ಕ ಅಂಶಗಳ �ೂೕಡ�         

�ೕ�� ಎನು�ವ�ದು ಅಥ��ಾಗುತ�� . ಈ �ೂೕಡ�ಯ��ರುವ ವ��ಾ�ಸಗ�ೕ ಪ���ಂದು       

�ೕ�ಯೂ ಇ�ೂ�ಂದ�ಂದ �ನ��ಾ�ರಲು �ಾರಣ . �ಾ� � �ೂೕ� -2ರ �ೕ�ೂೕ�ನ       

�ಾ�ಾಯ�ಕ �ೂೕಡ�ಯನು� ��ಸುವ�ದ�ಂದ , ಈ �ೖರ��ನ ಮೂಲವನೂ� , ಅದು       

�ೂೕಂಕುವ �ೕ�ಯನೂ� ಅಥ� �ಾ��ೂಳ�ಬಹುದು . ಉ�ಾಹರ�� , �ಾರ�ೕಯ      

�ೂೕ�ಯ��ರುವ �ೖರ��ನ �ೕ�ೂೕ� �ವರಗಳನು� ಗಮ��ದ� , ಅದು �ೕ�ಾ�ಂದ       

ಬಂ��ೂ�ೕ , �ೕ� �ೕಶ�ಂದ ಬಂ��ೂ�ೕ ಎನು�ವ�ದನು� ��ಯಬಹುದು . ಪ��ಯ��ರುವ       

�ಾ��ೕಯ �ೖರ� ಅಧ�ಯನ ಸಂ�ೂೕಧ�ಾಲಯವ� ( NIV )3 �ೕರಳದ ಇಬ�ರು         

�ೂೕ�ಗ�ಂದ ಪ���ೕ��ದ �ಾ�� -�ೂೕ� -2 �ೖರ��ನ �ೕ�ೂೕ�ನ �ವರಗಳನು�      

���� . �ೕ�ೂೕ�ನ �ವರಗಳನು� ��ೕಯುವ�ದನು� �ೕ�ೂೕ� �ೕ��ಂ�       

�ಾಡುವ��ಂದು �ೕಳ��ಾ�� . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 �ಾರತದ�� �ೖ�ಕ ಸುರ��ಯ ಹಂತ 3 ಮಟ�ದ ಸುರ�� ಇರುವ ಒಂ�ೕ ಪ��ೕ�ಾಲಯ ಪ��ಯ ಈ �ಾ��ೕಯ              

�ೖರ� ಸಂ�ೂೕಧ�ಾಲಯ ಇ�� �ೂಸ�ಾದ , �ೂೕಗ�ಾರಕ �ೖರಸು�ಗಳನು� ಕೃ� �ಾಡುವ �ೌಲಭ�ಗಳ� ಇ� . ಇವ�           

ಇಂತಹ �ೖರಸು�ಗಳ ರಚ�ಯನು� ಸ�ವರ�ಾ� ��ಯುವ ಮೂಲಕ ಅವ�ಗಳ ಮೂಲವನು� ಅ�ಯಬಹುದು . 

 

�ೂೕಗವನು� ಅ�ತು�ೂ���ೕಣ . 
�ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯು �ೂೕ�� -19 ನು� ಒಂದು �ಾಗ�ಕ �ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗ 4 ಎಂದು          

��ೕ��� . �ೂೕಂಕು ಉಂ�ಾದ ಎರಡ�ಂದ ಹ��ಾಲು� �ನಗ��ಳ� ಜ�ರ , �ಮು� ,        

ಮೂಗು �ೂೕರುವ�ದು �ಾಗೂ ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ�ಗಳ� �ಾ���ೂಳ��ತ�� . 

ಈ �ೂೕಗ �ೕ� ಹರಡುತ�� ? 
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ಮೂಲತಃ ಇದು �ೂೕಂಕು ತಗು�ರುವವರ ಮೂ��ಂದ �ೂೕರುವ ದ�ವದ ಹ�ಗಳ        

ಮೂಲಕ ಹರಡುತ�� . ಈ �ೖರಸು� �ೂೕಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ೕ�� ಅಥ�ಾ ವಸು�ವನು�         

ಮು��ದ ವ��� ಅನಂತರ ತನ� �ಾ� , ಮೂಗು ಅಥ�ಾ ಕಣ�ನು� ಮು���ೂಳ��ವ�ದ�ಂದ         

ಅವ�� �ೂೕಂಕು ಹರಡಬಹುದು . 

ಇದ�ಂದ �ಾ�� �ೂಂದ� ? 

ಈ �ಾ�� ಎಲ� ವಯ��ನವರನೂ� �ಾ�ಸಬಹು�ಾದರೂ , ��ೕ� ಕಂ�ೂ�ೕ� ಅಂ�         

���ಂಶ� �ಂಟ�ನ ಅಧ�ಯನದ ಪ��ಾರ �ೕ�ಾ �ಾಗೂ ದ�ಣ �ೂ��ಾದ��        

�ೂೕ�� -19 �ೂೕಗ�ಂದ ಸತ�ವರ�� 80 ವಷ�ಕೂ� ���ನ ವಯ�ಾ��ರುವವ�ೕ ಅ�ಕ .        

ಹೃದಯದ �ಾ�� , ಡ�ಾ��ೕ� ಮುಂ�ಾದ �ೂೕಗಗಳ� ಇರುವವರ�� �ಾ�ನ ಸಂ��        

�ಚು� . �ೂ�� �ೕ�ಯವ�� �ೂೕ��ದ� �ವೃತ��ಾದವರ�� �ಾ�ನ ಪ��ಾಣ       

��ಾ��ತು� . 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 �ಾಗ�ಕ �ಾಂ�ಾ��ಕ ಎನು�ವ ಪದ �ಾಗ�ಕ ಮಟ�ದ�� ಬಹಳಷು� ಜನರನು� �ಾ��ದ �ೂೕಂಕನು� �ವ�ಸುತ�� .            

�ೕ� �ೕಳ�ವ�ದ�� ಎಷು� ಜನರನು� , ಎಷು� ಕ� ಈ �ೂೕಂಕು �ಾ��� ಎನು�ವ�ದು ���ತ�ಾ�ರುವ��ಲ� .           

�ಾ�ಾನ��ಾ� �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯು ��ಧ ಖಂಡಗಳ�� ಈ ಬ�ಯ �ೂಸ �ಾ��ಗಳ ಬ� �ಾಗೃ�            

ವ�ಸುತ�� . �ಾಂ�ಾ��ಕ ಎಂದ� ಒಂದು ಪ��ೕಶದ��ರುವ ಜನ�ಯ�� ಬಹಳಷು� ಜನರನು� �ೂೕಂ�ದ �ೂೕಗ .          

ಔ� ��ೕ� ಅಥ�ಾ �ೂಸ�ೂೕಂಕು ಎಂದ� �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ಪ��ೕಶದ�� ಇದ���ದ� �ಾ� ಒಂದು �ೂೕಂ�ನ            

ಪ��ಾಣ ಅ�ಕ�ಾ� �ಾಣುವ�ದು . 
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�ಾ��ಯ �ತ�ರೂಪ : ���ೕ�  �ಾ�ಾಕೃಷ��  ಮತು� ಸುಮಂ�  �ೕ� . 

ಇದರ ಲ�ಣಗ�ೕನು ? 

�ೕಂದ� ಸರ�ಾರದ ಆ�ೂೕಗ� ಮಂ�ಾ�ಲಯದ ಸೂಚ�ಗಳ 5 ಪ��ಾರ ಬಲು �ೕವ� �ರ�ಾದ          

 �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ೂೕಂಕು (��ಯ� ಅಕೂ�� ����ೕಟ� ಇಂ��� ) ಇರುವ       

�ೂೕ�� -19 ರ �ೂೕ�ಯ ಪ�ೕ�� ಆದ�� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು . ಈ ಸೂಚ�ಗಳ ಪ��ಾರ         

“�ೂೕ�� -19 �ೂೕಂ�ರುವವರು ಕ�� , ಮಧ�ಮ ಅಥ�ಾ �ೕವ��ಾದ ಲ�ಣಗಳನು�       

�ೂೕರಬಹುದು . ಇದರ�� �ೕವ��ರ�ಾದ ನು��ೕ�ಯ , �ಷಮತಮ ಉ��ಾಟದ      

�ೂಂದ� , ���� (ರಕ��ೂೕಂಕು ) �ಾಗೂ ���� �ಾ� (ರಕ��ೂೕಂ�ನ ಆ�ಾತ ) ಕೂಡ         

�ೕ�� .” 
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ಇವನು� �ೕ� ಪ�� �ಾಡಬಹದು ? 

�ೖರಸ�ನು� ಆ�. �. ��ಆ� 6 ಪ�ೕ��ಂದ ಪ�� �ಾಡಬಹುದು . ಆ�. �. ��ಆ�            

ಎಂದ� �ವ�� �ಾ��� ����ೕ� �ಾ�ಮ�ೕ� �ೖ� ��ಾ�� . ಇದು �ಎ� ಎ         

ಆಧ��ದ ಪ�ೕ��ಾ�ದು� �ಾರ���ಾದರೂ �ೖರ� ಇದ�� �ೕಘ��ಾ� ಪ��       

�ಾಡುತ�� . �ಾರತದ�� ಈ ಪ�ೕ� ನ�ಸುವ �ಾರ�ೕಯ �ೖದ��ೕಯ ಮಂಡ�ಯ �ೖರ�          

ಸಂ�ೂೕಧ� ಮತು� �ೂೕಗಪ�� �ಾಲ�� �ೕ�ದ 52 ಸ�ಾ�� ಪ��ೕ�ಾಲಯಗಳ� ಇ� .         

ಇದಲ�� �ಾ��ೕಯ �ೂೕಗ �ಯಂತ�ಣ �ೕಂದ�ದ 10 ಪ��ೕ�ಾಲಯಗಳ� �ಾಗೂ        

ಪ��ಯ �ಾ��ೕಯ �ೖರ� ಅಧ�ಯನ ಸಂ�ೂೕಧ�ಾಲಯದ��ಯೂ ಈ ಪ�ೕ�ಗಳ�       

ನ�ಯುತ�� . 

���� ಏನು ? 

�ೂೕ�� -19 �ೂೕಂ�ನ ಶಂ� ಇರುವ ಅಥ�ಾ �ೂೕಂಕು ���ತ�ಾದ �ೂೕ�ಗ�� �ೕಡಲು         

�ೖದ��ೕಯ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ಪ�ೕ��ದ ���ತ ����ಗಳ� �ಾವ�ವ� ಸದ��� ಇಲ� .         

�ೖದ��ೕಯ ಸಂ�ೂೕಧ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಇದರ ����� ಇಂಥ��ೕ ಪ���ೖರ� ಔಷಧ        

ಸ��ಾದದು� ಎನು�ವ ಪ��ಾ� ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ �ೂೕ�� -19 �ಂ�ಾ� �ೕವ��ರನ       

ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ��ಂದ ಬಳಲು��ರುವ �ೂೕ�ಗ�� ���� �ೕಡಲು ���ಷ�       

ಔಷಧಗಳನು� �ೂಡುವ��ಲ� . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 �ೂೕ��  - 19 �ೂೕಗ �ವ�ಹ�ಯ �ೖ��  (Guidelines on Clinical Management of COVID – 19) 

6 ��ಆ�  ಬ�� �ಾ��ೕಯ �ಾನವ �ೕ�ೂೕ�  ಸಂ�ೂೕಧ�ಾಲಯದ �ೕ�ದ �ವರ : : 

“�ಲ���� ಅಣುಗಳ ��ೕ�ೂೕ�ಾ� ತಂತ� ಎಂದು �ೕಳ�ವ �ಾ�ಮ�ೕ� �ೕ� ��ಾ�� ಒಂದು �ಪ��ಾದ           

�ಾಗೂ ಅಗ�ದ ತಂತ� . ಇದನು� �ಎ� ಎಯ ಸಣ� ಸಣ� ತುಣುಕುಗಳ ಪ�ಮಣವನು� ವೃ��ಸಲು ಬಳಸು�ಾ�� .           

ಅಣುಸ�ರದ�� ತ�ಗುಣಗಳ ಅಧ�ಯನ��ಂದು ಪ���ೕ��ದ �ಎ� ಎ ತುಣುಕುಗಳ ಪ��ಾಣ ಕ�� ಇರುವ�ದ�ಂದ         

��ಆ� ಮೂಲಕ ವ��ಸ� ಈ ಪ�ೕ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗದು . ಅಣು�ೕ���ಾನನದ�� ಅತ�ಂತ ಗಣ�ೕಯ         
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ಮುನ�� ಎಂದು �ಾ�� ಪ��ರುವ ��ಆ� �ಎ� ಎ ಅಧ�ಯನಗಳ�� ಎಂತಹ �ಾ�ಂ�ಯನು�ಂಟು �ಾ��          

ಎಂದ� ಇದನು� ಅ��ೕ��ದ �ೕ� � ಮು��� � 1993 ರ�� ರ�ಾಯನ ��ಾನದ �ೂೕ�� �ಾ��ೂೕಷಕವನು�             

�ೕಡ�ಾ�� .” 

 

�ಾರತದ �ೕಂದ� ಸರ�ಾರದ ಆ�ೂೕಗ� ಮಂ�ಾ�ಲಯದ �ೖ��ಯು ಎ� ಐ� �ೂೕಂ�ನ        

ಸಂದಭ�ದ�� ಬಳಸುವ ಪ���ೖರ� ಔಷಧಗ�ಾದ �ೂೕ��ಾ�� ಮತು� �ೕ�ೂೕ�ಾ��        

ಗಳನು� �ೂ� , �ೂ��ಾ� , �ೂೕ�ಯ��ರುವ �ೂೕಗದ ಉಲ�ಣ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�       

ಬಳಸ�ೕ�ಂದು ��ಾ�ಸು �ಾ�� . �ೂೕ��ಾ�� ಮತು� ��ೂೕ�ಾ�� ಗಳನು� ಅ�        

���ನ ��� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯದ �ಾಧ�� ಇರುವಂತಹ 60 ವಷ�ಕೂ� ಅ�ಕ ವಯ�ಾ�ದ ,          

ಡ�ಾ��ೕಸು , ಮೂತ��ಂಡದ �ಾ�� , �ೕ�ಾ�ವ� �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ೂಂದ�ಗ�ಂದ      

ನರಳ���ರುವಂಥವರ�� ಬಳಸ�ೕ�ಂದು ��ಾ�ಸು �ಾಡ�ಾ�� . ಆದ� ಎ� ಐ�      

�ೂೕಂ�ರುವವರ�� �ೂೕ��ಾ�� -��ೂೕ�ಾ�� �ೂ��ಾ� ಬಳ��ಾಗಲೂ ಹಲವ�     

ಅಡ�ಪ��ಾಮಗಳ� ಇರುವ�ದ�ಂ�ಾ� ಈ ����ಯನು� ಮುಂದುವ�ಸುವ��ಲ� . �ೕ�ಾ�      

ಈ ���� ಪ�ಯು��ರುವ �ೂೕ�ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೂೕಶದ �ೂಂದ�ಗಳ� ಉಲ�ಣ�ೂಳ�ದಂ� ,       

ಅಂದ� ಉ��ಾಟದ �ೂಂದ� ��ಾ�ಗದಂ� �ಾಗೂ ���� ಆಗದಂ� , �ಾಗ���ಂದ        

�ಾಯ�ೕ�ಂದು ಈ �ೖ�� ಸಲ� �ೕ�� . ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ�� ತ�ಣ�ೕ ಸ�ಾಯಕ         

�ೖದ��ೕಯ ����ಗಳನು� �ೕಡ�ೕ�ಂದು ಅದು �ೕ�� . “�ಾಮ�ಕ , ಸಮಥ� �ಾಗೂ        

ಸುರ�ತ ಸ�ಾಯಕ ����ಗಳನು� �ೂೕ�� -16 ರ ಉಲ��ಾವ��ಯ ಲ�ಣಗ�ರುವ        

�ೂೕ�ಗ�� �ೕಡುವ�ದು ����ಯ ಬು�ಾ��ಾಗ�ೕಕು .” ಎಂದು ಅದು �ೕಳ�ತ�� . 

�ೂೕ��   -16 �� ಲ�� ತ�ಾ�ಾಗಬಹು�ೕ ? 

�ಾ ರ�ೕಯ �ೖದ��ೕಯ ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ ಮಂಡ�ಯ ಸಮು�ಾಯ �ೖದ� �ಾಗೂ       

�ಾಂ�ಾ��ಕ �ೂೕಗಗಳ� ��ಾಗದ ಮುಖ�ಸ��ಾದ �ಾಮ� ಆ� . ಗಂ�ಾ�ೕಡ�� ರವರ        

ಪ��ಾರ ಲ��ಗಳ ತ�ಾ��� ಎರಡು ��ಾನಗ�� . �ದಲ�ಯ�ಾ� �ೕನಗಳ��ರುವ       

�ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ �ೂೕಡ�ಯನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಪ���ಾಯ ಅಥ�ಾ        
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ಆಂ��ಾ�ಗಳ ತ�ಾ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ , ಎರಡ�ಯ�ಾ� ಆ �ೖರ�       

ತ�ಯ��ಟು��ೂಂಡು ಅದ�ಂದ�ೕ �ೂಸ�ೂಂದು ಲ�� ತ�ಾ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು .      

�ಾರ�ೕಯ ��ಾ�ಗಳ� �ೂೕ�� -19ರ �ೖರಸ�ನು� ಯಶ���ಾ� ಪ���ೕ���ಾ�� .      

ಇದ�ಂದ ಒಟು� 11 ತ�ಗಳ� ���� . �ೖರಸು�ಗಳ ಅಧ�ಯನ �ಾಗೂ ಲ��ಗಳ         

ಸಂ�ೂೕಧ�� ಇದು �ದಲ ��� . ಅಂ�ಾ�ಾ���ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಹಲವ�       

ಸಂ�ೂೕಧ�ಾಲಯಗಳ� �ಾಗೂ ಔಷಧ ಕಂ��ಗಳ� ಲ��ಗಳ ಅ�ವೃ��ಯ ��ಧ       

ಹಂತಗಳ�� ಇ� . �ಲವ� ಇ��ೕನು ಮನುಷ�ರ��ಯೂ ಪ�ೕ�ಸುವ ಹಂತದ��� .7   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 � �ಾ��ಯ� ಪ���ಯ�� �ಾ�� 19, 2020 ರ ಪ�ಕಟ�ಯಂ�, ಆಕ�ಫ�� [ಯೂ�ವ���ಯು] ಲ�� ChAdOx1             

ಎಂಬ ಒಂದು ಲ��ಯು, ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�೦ತ ಅ��ೕ�ಸಲ����ರುವ ಪ�ಮುಖ ಐದು ಲ��ಗಳ�� ಒಂ�ಾ� ಮು೦ಚೂ�ಯ���..          

US ಬ�ೕ�� ���ೕನ ತ�ಾ��ದ ಲ��ಯನು� ��ಾಟ� ನಗರದ ವ���� ಈ �ಾರದ ಶುರುವನ��ೕ �ೕಡ�ಾ��.             

US ಮ�ೂ�ಂದು ಸಂ�� ಇ�ೂೕ��ಾ ತ�ಾ��ರುವ ಲ��ಯ ಪ�ೕ�ಾ ಪ��ೕಗ ಈ �ಾರ �ಡಸ��. ಈ ಲ��ಯನು�             

ಚಮ�ದ ಮೂಲಕ �ೕಹ�� �ೕ�ಸಲು ಒಂದು ��ಷ��ಾದ ಒಂದು �ಾಧನ ಅವಶ�ಕ� ಇ�. ಜಮ��ಯ �ೕ� �ಾ��              

ಸಂ��ಯು ಒಂದು ಲ�� �ೕ� �ಲಸ �ಾಡು��ದು�   ಮತು� �ೕ�ಾ �ೕಶದಲೂ� �ಲವ� ಲ��ಗಳನು�  ಅ�ವೃ�� ಪ�ಸ�ಾಗು��. 

 

�ೂೕ��   -19 �ಂದ ನಮ�ನು� ರ���ೂಳ��ವ�ದು �ೕ�? 
�ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯ COVID-19 �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ೂೕಂ�ನ        

ಅ�ಾಯ�ಂದ �ಮ�ನು� ರ���ೂಳ�ಲು ಒಂದು �ಾಗ��ಂದ� ಆ�ಾ��ೕ ಆ�ೂ�ೕ�ಾ�         

ಇರುವ �ಾ�ಂ� �ಾ� �ಂದ �ಮ� �ೖಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಶು��ೂ�ಸುವ�ದು        

ಅಥ�ಾ �ೂೕಪ� ಮತು� �ೕ��ಂದ �ೂ�ಯುವ�ದು. �ಾವ� ಮುಟು�ವ ವಸು�ಗಳ �ೕ�         

ಕೂಡ �ೖರ� ಹಲವ� ಗಂ�ಗ�ಂದ – �ನಗಳವ�� ಬದುಕು�ಯಬಲ�ವ�. ಆದ��ಂದ,        

ಇವನು� ಮು��ದ �ೖಗಳನು� ಆ�ಾ�� �ೂ�ದು�ೂಳ��ವ�ದು   ಮುಖ��ಾಗತ�� .  

   

�ಾಬೂ��ಂದ �ೖ  �ೂ�ಯುವ�ದು 
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ನಮ� �ೖಯ��ನ �ೂ�ಯ�� ಅಸಂ�ಾ�ತ �ೖರ� ಗಳ� ಮತು� �ಾ���ೕ��ಾಗಳ� ಇರುತ��.        

�ಾಬೂನು ಬಳಸ� �ೕ��ಂದ �ೖ �ೂ�ದ� ಸ�ಲ�ಪ��ಾಣದಲ� ಸೂ���ೕ�ಗಳನ� ಕ��        

�ಾಡಬಹುದು. ಆದ� ಎ�ಾ� �ೖರ� ಮತು� �ಾ���ೕ��ಾಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�       

�ಾಶಪ�ಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ �ಾಬೂ��ಂದ �ೖ �ೂ�ಯವ�ದು      

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾಗುತ��.  

ಕ�ೂೕನ�ೖರ�, ಎ�ೂೕ�ಾ, �ೕ�ಾ ಮತು� ಪ�� (ಜ�ರ) ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೖರ� ಗಳ         

�ನ�� ಪ�ಾಥ�ವ� ಲ�� ಎಂದು ಕ�ಯಲ�ಡುವ �ೂ��ನ ಪದರ 8 �ಂದ         

ಆವೃತ�ಾ�ರುತ��. �ೕ�ನ�� ಕರ�ದ �ೂೕ�ನ ಅಣುಗಳ� ’��ಯ’ ಆ�ಾರದ��       

ಇರುತ��. ಈ ಅಣು�ನ ತ�ಯ �ಾಗವ� 

�ೕ��ೂಡ� ��ಾ�� ವ���ದ�ೕ, �ಾಲದ �ಾಗವ� ��� �ೂಂ�� ವ��ಸುತ��.        

�ೂೕ�ನ 

ಅಣು�ನ �ಾಲವ� �ೖರ��ನ ��� ಅಣುಗಳ ಮಧ�ದ�� ತೂ� ಅವ�ಗ��ಡ�        

‘ಸ���ಸುತ��’ 

�ೖರಸು� ತನ� ಅಣುಗಳನು� ���ಡುವ �ಾ�ಾ��ಕ ಬಂಧಗಳ� �ಚು� ಪ�ಬಲ�ಾ�ರದ        

�ಾರಣ �ೂೕ�ನ ಅಣು�ನ �ಾಲವ� ��� ಅಣುಗಳ ನಡು� ಆ��ಂದ �ೕ�ದಂ�ಾ�         

ಸ�ಲ�ೂಂಡು ಚದುರುತ��. ���� ಪ�ಾಥ��ಾದ RNA ಯು ��� �ೂ���        

ಅಂ��ೂಂ�ರುತ��. �ೂೕ�ನ ಅಣು�ನ �ಾಲವ� ��� ಅಣುಗಳ ನಡು� ತೂ� RNA         

ಯನು� �ೕಪ��ಸುತ��. ಇದ�ಂದ �ೖ�ಾಣು�ನ �ಾಗಗಳ� �ೕಪ�ಟು� �ೕ�ನ��       

��ೕನ�ೂಳ��ತ��. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 ಎ�ಾ� �ೖರ��ಗಳಲೂ� ��� ಪದರ�ರುತ���ೕ? ಇ�ಾ�. �ಲವ� �ೖರಸು�ಗಳ�� ��� ಪದರ ಇರುವ��ಲ�.            

ಇವ�ಗಳನು� ಪದರ ರ�ತ �ೖರಸು�ಗಳ� ಎನು�ವರು. �ಾಂ��ೕ�ಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೂೕ�ಾ �ೖರಸು� ,         

��ೕ��ೕ �ೖರಸು� ,ನೂ��ೕ��ಾ ಉಂಟು�ಾಡುವ ಅ��ೂೕ �ೖರಸು� ಮತು� �ಾನವ �ಾ���ೂೕಮ         

(HPV)ಗಳ� ��� ಪದರವನು� �ೂಂ�ರುವ��ಲ�.  
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ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಸಗ�ಳ�   

�ೂೕ�ನಂ� , �ಾ�ಂ� �ಾ���ೖಸಗ�ಳ��ರುವ ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಅಂಶವ� ���        

�ೂ��ಯನು� ಕರ�ಸುತ��. ಇದ�ಂ�ಾ� �ೖರ� ���ಯ�ೂಳ��ತ��. �ೖರ��ನ , ���        

ಪದರದ�� ಅಣ� ಆ�ಾರದ ���ೕ�ೕನ�ಳ� ಹುದು�ರುತ��. ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಅಂಶವ� ಈ        

���ೕ�ೕ� ಗಳ ಆ�ಾರವನು� �ಾಪ��� ���ಯ�ೂ�ಸುತ��. 

 �ೖರ��ನ �ೕ��ಯ��ರುವ ಈ ಅಣ��ಾಕರದ ���ೕ�ೕನ�ಳ� �ಾನವನ      

�ೕವ�ೂೕಶದ �ೕ�ರುವ �ೕ� ���ೕ�ನಗ��ಡ� ಸಂಪಕ� �ೂಂ� �ೕವ�ೂೕಶದ ಒಳ        

ನುಸುಳಲು ಅವ�ಾಶ��. �ಾ�ಾ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾಗಲು, �ಾ���ೖಸಗ�ಳ� ಕ�ಷ�      

60% ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� ಅನು� �ೂಂ�ರ�ೕಕು. 

 

�ೂೕ�ನ �ೂ�ಯಂ� , ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� �ೖಯ ಎ�ಾ� �ಾಗಗ��ಂ�� ಸಂಪಕ���        

ಬರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ �ೖಯ ಎ�ಾ� �ಾಗಗಳ� ಸ�ಚ��ಾ�ಸಲು �ಾಕಷು� ಪ��ಾಣದ        

�ಾ���ೖಸ� ಅನು� ಬಳಸ �ೕ�ಾಗುತ��. ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� �ೕ�ನಂ� ಹ�ಯ�ರುವ�ದ�ಂದ       

ಸತ� �ೖರ� ಗಳ� �ೖ �ೕ�ೕ�ೕ ಉ�ಯುತ��. �ಾ���ೖಸ� ಸೂ���ೕ�ಗಳ        

ಸಂ��ಯನು� ತ��ತ�ಾ� ಕ�� �ಾಡುತ��, ಆದ� ಇದು ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ        

ಸೂ���ೕ�ಗಳನು� �ೂಲು�ವ��ಲ� . �ೖಗಳ� �ದ�ೕ �ೂ��ಾ�ದ��. ಅಥವ ����ಂದ        

ಕೂ�ದ�� ಇದು ಅ�ೂ�ಂದು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುವ��ಲ�”. 

 

ಮುಖಗವಸುನು�(�ಾ��) ಬಳಸುವ�ದು 
   

�ೖದ��ೕಯ ಮುಖಗವಸುಗಳ� �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ� �ೂೕಂ�ನ ಹರಡದಂ� ತ�ಯಲು       

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. ಸ��ಾ� ಧ��ದ�, �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ� ಹರಡುವ�ದನು�       

ತ�ಯಲು ಮುಖ�ಾಡಗಳ� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾಗಬಹುದು. ಆ�ೂೕಗ�ವಂತ ವ���ಗಳ�     
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ಧ��ರುವ ಮುಖ�ಾಡಗಳ� �ೂೕಂಕನು� ತ�ಗಟ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ�� ಎಂಬುದ��       

�ಾವ��ೕ ಪ��ಾ�ಗ�ಲ� ಎಂದು ಜನ�� ಆ� ದ ಅ��ಕ� ��ಕ�        

ಅ�ೂೕ��ೕಷ� (JAMA) ನ�� ಪ�ಕಟ�ಾದ �ೕಖನ �ೕಳ�ತ��. ಆದ� 2010 ರ         

ಅಧ�ಯನ��ಂದು �ೕ� �ೕಳ�ತ��: “�ಾ�� ದ�ಸುವ�ದು ಒಬ��ಂದ ಇ�ೂ�ಬ���       

ಹರದುವ�ದನು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದ�� ಸಂಭಂ��ದು�, �ೂಂಕು ಹರಡುವ ಸಂದಭ�ಗಳ��       

�ಾ�� ಧ�ಸುವ�ದನು� ���ೕ�ಾ��ಸ�ೕಕು.  

 

�ಮು� ಮತು� �ೕನು��ಯ ಹ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ�ದು �ೖರ� ಹರಡು��ಯ        

ಪ�ಮುಖ �ಾಗ�ಗಳ�� ಒಂ�ಾ��. ಸ��ಾ� ಧ���ಾಗ, ಮುಖ�ಾಡವ� �ೖರ�       

�ೂಂ�ರುವ ಹ�ಗಳನು� ಉ��ಾಡುವ ಅ�ಾಯವನು� ಕ�� �ಾಡುತ��. �ೂಸ       

�ೂ�ೂ�ಾ�ೖರ� �ೂೕಂ�ತ ಜನರು, �ೂೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ೂೕ�ಸುವ�ದಕೂ� ಮುಂ��ೕ,      

�ೖರ� ಹರಡು�ಾ�� ಎಂದು ಅ�ೕಕ ಅಧ�ಯನಗಳ� �ೂೕ�ಸು��ರುವ�ದ�ಂದ,      

ಸಮು�ಾಯದ�� �ೖರ� ಹರಡು��ರು�ಾಗ ಮುಖ�ಾಡವನು� ಧ�ಸುವ�ದು     

��ೕಕಯುತ�ಾ��. �ಾರತದಂತಹ �ೕಶದ��, ಕ�ಷ� ಒಂದು �ೕಟ� ದೂರವನು�       

�ಾಯು��ೂಳ��ವ�ದು ಒಂದು ಸ�ಾ�ಾ�ರಬಹುದು, ಅದರಲೂ� ��ೕಷ�ಾ� ವ���ಯು      

�ೂೕಚರ ಲ�ಣಗಳನು� �ೂೕ�ಸ�ಾರಂ�ಸುವವ�ಗೂ �ಾರು �ೂೕಂ��     

ಒಳ�ಾ��ಾ��ಂದು ��ಯುವ �ಾಗ��ಲ���ಾ�ಗ. 

 

�ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪರಸ�ರ ದೂರ�ರುವ�ದು 

�ಮು� ಅಥ�ಾ �ೕನುವವರಂದ �ೕವ� ಕ�ಷ� 1 �ೕಟ� (3 ಅ�) ಅಂತರವನು�          

�ಾಯು��ೂಳ��ೕಕು ಎಂದು �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ�� (WHO) �ೕಳ�ತ��. ಏ�ಂದ�        

�ಾ�ಾದರೂ ����ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕ��ಾಗ ಅವರ ಮೂಗು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ ಸಣ�         

ಸಣ� ದ�ವದ ಹ�ಗಳ� ��ಯುತ��. ಅವ�ಗಳ�� �ೖರ� ಇರಬಹುದು. COVID-19        

�ೖರ� �ಂದ �ೕ�ತ�ಾದ �ಾ�ಾದರೂ ವ��� �ಮ� ತುಂ�ಾ ಹ��ರದ�� ���ದ�,         
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ಅಥವ �ೕ�ದ� �ಮು�ವ ಹ�ಗಳನು� �ೕವ� ಉ��ಾ�ದ�, COVID-19 �ೖರ� �ಮ�         

�ೕಹವನು� ಪ��ೕ�ಸಬಹುದು  ಎಂದು WHO �ೕಳ�ತ��. 

 

 ಕಣು�,ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯನು� ಸ���ಸ �ೕ�  

�ೖರ�� ಗಳನು� �ೂಂ�ರಬಹು�ಾದ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಮು��ದ �ೖಗಳ� ಕಣು�, ಮೂಗು        

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯನು� ಮು��ದ�, �ೖರ� �ಮ� �ೕಹವನು� ಪ��ೕ�� �ೂೕಗವನು�        

ತರಬಹುದು. 

  
ಉ��ಾಡು�ಾಗ ಸ��ಾದ �ೖಮ�ಲ�ವನು� �ಾ�ಾ��ೂ��  

�ೕವ� �ಮು��ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕನು�ಾಗ �ಮ� �ಾ�ದ �ಣ�ೖ ಅಥ�ಾ �ಷೂ� �ೕಪ�          

�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಮತು� ಮೂಗನು� ಮು��. ನಂತರ ಬಳ�ದ �ಷೂ� �ೕಪ� ನು� ತ�ಣ            

��ೕ�ಾ� �ಾ�. 

 

�ೂೕ�� – 19 ನ �ಲವ� �ಾ�ಾನ� ಸಂ�ೕಹಗ�� ಉತ�ರ 9 

ಪ�� (ಜ�ರ) ಮತು� �ೂೕ�� -19 ನ �ೂೕಗಲ�ಣಗಳ�� ವ��ಾ�ಸ���ೕ? 

�ಮು� ಮತು� �ಗ� ಬಂದ� ಅದು ಅಲ���ಾ�ರಬಹುದು. �ಗ� ���ನ �ೂ�� ಜ�ರ          

�ಾ���ೂಂ�ದ�� ಅದು ಪ��ನ �ೂೕಗಲ�ಣ. �ಮ� ���ನ �ೂ�� ಜ�ರ�ದು�,        

ಉ��ಾಡಲು �ೂಂದ��ಾಗು��ದ�ೕ ಅದು �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖ�ಾಣು �ೂೕಂಕು ಇರಬಹುದು.       

ತ�ಣ �ೕವ� �ೖದ�ರನು� ಕಂಡು ತ�ಾಸ� �ಾ���ೂಂಡು ಖ�ತಪ���ೂ��.  

ಥಮ�� �ಾ��ನ� ಗಳ� �ೂ�ೂೕನ �ೂೕಗ �ೕ�ತರನು� ಎಷ�ರ ಮ��� �ಖರ�ಾಗ         

ಗುರು�� ಪ���ಾಡಬಲ�ವ�? 
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ಥಮ�� �ಾ��ನ� ಗಳ� �ೂ�ೂನ �ೂಂ��೦�ಾ� ಜ�ರ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವ ಜನರ        

�ೕಹದ ಉಷ��ಯನು� �ಖರ�ಾ� ಗುರು�ಸುತ�� (�ೕಹದ �ಾ�ಾನ� ಉಷ���ಂತ       

���ದ��). ಆದ� �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೂ೦�ಾ�ಯೂ ಕೂಡ, ಇನೂ� ಜ�ರ �ಾ���ೂಂ�ಲ�ದ        

�ೂೕ�ಗಳನು� ಥಮ�� �ಾ��ನ� ಗಳ� ಗುರು�ಸ�ಾರವ�. ಏ�ಂದ�, �ೂ�ೂೕ�ಾ       

�ೂೕಂಕು �ಾ�ಯೂ ಕೂಡ , ವ���ಯ�� 2 �ಂದ 10 �ನಗಳವ�� ಜ�ರ          

�ಾ���ೂಳ��ರಬಹುದು . 

�ೂ�ೂೕ�ಾ ಜ�ರ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವ �ೂೕ� ಬಳ�ದ ಈಜು�ೂಳವನು� �ೕ�ಯವರು         

ಬಳ�ದ� , �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೂೕಂಕು ತಗುಲುತ���ೕ? 

�ಾಧ�� ತುಂ�ಾ ಕ��. �ೂ�ೂೕ�ಾ ಒಂದು ಹ��ೂೕಂಕು. ಅದು ನಮ� �ೂೕಗ         

ತರ�ೕ�ಾದ�, �ೖರಸು� ನಮ� ಉ��ನ ಮೂಲಕ �ೕಹ�ೂಳ� ತಲು�ದ� �ಾತ� �ಾಧ� .          

ಈಜು�ೂಳದ �ೕರನು� ಶು��ೕಕ�ಸಲು ಬಳಸುವ �ೂ�ೕ�ೕ� �ಾ�ಾ��ಕವ�, �ೂೕ��-19       

�ೖರ� �ೕ�ದಂ� ಇತ� ಎ�ಾ� �ೖರಸು�ಗಳನು� ���ಯ�ೂ�ಸಬಲ�ದು.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9ಈ ಉತ�ರಗಳನು� ತ� �ೖದ�ರ �ೕ��ಗಳನು� ಆಧ�� ಮತು� �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ���ಂದ �ೂರ�ರುವ           
�ಾ��ಯನು� ಆಧ�� ತ�ಾ�ಸ�ಾ��. ಈ ಉತ�ರಗಳನು� �ೕ�ದವರು �ಾ �. �. ಅಗ�ಾ��, ಅಧ��ರು           
�ಾ��ಡ�ೕಷ� ಆ� ��ಕ� ಅ�ೂೕ��ೕಷ� ಆ� ಏ�ಾ� ಮತು� ಓ��ಾ�ಾ. �ಾ� ಅಧ��ರು,          
�ಾರ�ೕಯ �ೖಧ��ೕಯ ಪ�ಷ�; �ಾ ರ� ಸಂ�ೂೕಷಂ �ಾ�ಸ�ೂೕಶತ�ರು; �ಾ �ಾಮಸುಭ�ಮ�ಯ� ,          
ಸಲ��ಾರರು, �ೂೕಂಕು�ೂೕಗ ��ಾಗ, ಅ��ೕ�ೂೕ ಆಸ���ಗಳ�; �ಾ �. ಯು��ೕ��ಾ ಲ�ಾ, ಮುಖ�ಸ�ರು,          
ಇ��ಟೂ�� ಆ� �ೖ�ೂ�ೕಬ�ಾಲ�, ಮ�ಾ�� ��ಕ� �ಾ�ೕ�. 

�ಾ �. ಕೂ�ಾ�ಾಂಥಂ ಸಂ�ಾ�ಪಕ –ಅಧ��ರು , ಇಂ�ಯ� ಪ��� ��� �ೌಂ�ೕಷ�. ಮತು� ��ೖನಗರದ �ಾ�             
ಆ�ೂೕ�ಾ���ಾ�ಗಳ� . 

  

ಜನರು �ಾಂ�ಾ�ಾರ �ೕ�ಸುವ�ದನು� ����ದ� �ೂೕಗ ಹರಡುವ�ದನು�      

ತ�ಗಟ�ಬಹು�?  
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ಇದು ಉ��ಾಟ�� ಸಂಭಂ��ದ �ೖರ� ಮತು� ಆ�ಾರ�ಂದ ಬರುವಂತಹದಲ�.       

�ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ��ಗೂ, �ಾವ� �ನು�ವ ಆ�ಾರಕೂ�, �ಾಕು�ಾ��ಗ�ಗೂ ಮತು�       

�ೂೕ�-ಕು�ಗಳ �ಾಂ�ಾ�ಾರಕೂ� , �ಾವ��ೕ ಸಂಭಂದ�ಲ�.ಜನರು ತಮ� ಇಷ��ಾದ   

ಆ�ಾರವನು� ಎಷು� �ೕ�ೂೕ ಅಷು� �ನ�ಬಹುದು. 

ವ���ಯ �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ��ಗೂ ಮತು� �ೂೕ��-19 �ೂೕಂ�ನ ಹರಡುವ�ದಕೂ�       

ಸಂಬಂಧ���ೕ? 

�ೂ�ೂೕ�ಾ ಒಂದು ಅತ�ಂತ ದುಬ�ಲ �ೖ�ಾಣು ಕುಟುಂಬ�� �ೕ�ದ �ೖ�ಾಣು.        

ಇ��ಯವ�ಗೂ ಸಂಭ��ರುವ �ೂ�ೂೕ�ಾ �ಾವ�ಗಳ�, �ಕ� ಮಕ�ಳ� ಮತು� ವಯ�ಾ�ದ        

��ಯರ೦�, ಕ�� �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ�� ಇರುವವರ�ಾ�ರಬಹುದು. �ಲವ� �ಾ� ಈ        

�ೖರಸು� ನಮ� �ೕಹದ �ಾ�ಸ�ೂೕಶವನು� ತಲು� ನು��ೕ��ಾ ಉಂಟು �ಾಡುತ��.        

ಕ�� �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ�� ಇರುವ ��ಯರು ಬಹು�ೕಗ ಈ �ೂೕಗ�� ಬ��ಾಗುವರು.         

�ೂೕಗ ��ೂೕಧಕ ಶ�� �ಚು� ಇರುವ ಯುವಜನರ �ೕ� ಕ�ೂೕ�ಾ �ೖರ��ನ ಪ��ಾಮ          

�ಚು� ಇಲ��ರಬಹುದು. ಆದ� ಹೃದಯ ಸಂಭಂ� �ೂೕಗ�ರುವವ�� �ಾಗು ಸಕ��        

�ಾ��ಯ �ೂೕ�ಗಳ� ಮತು� ಈ�ಾಗ�ೕ �ೂೕಗ��ೂೕಧಕ ಶ�� ಕ���ೂ�ಸುವ       

ಔಷದವನು� �ೕವಸು��ರುವ �ೂೕ�ಗ�� �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೂೕಂ�ನ �ೕವ�� ಬಹಳ       

��ಾ��ರುತ��. 

 

�ೂೕ�� -19 ನು� ಗುಣಪ�ಸುವ ಮ� ಔಷ� ಇ��ೕ? 

ಆ�ೂೕಪ�ಯನ� �ೂರತುಪ��ದ� ಉ�ದ ಮ� ಔಷ�ಗಳ� �ೖ�ಾ�ಕ�ಾ�      

ಗುಣಪ�ಸುತ��ಂದು �ರೂ�ತ�ಾ�ಲ�. �ೂೕಗ ಬರದಂ� ಮು��ಚ��� ವ�ಸುವ��ೕ      

ನಮ�ರುವ ಅತು�ತ�ಮ �ಾಗ�. �ಮು�ವ, �ೕನು��ರುವ �ೂೕ�ಗ�ಂದ ಆದಷೂ� ಅಂತರ        

�ಾಯು��ೂ��. �ಮ� �ಮು� ಇದ��, �ಮ� ಮೂಗು ಮತು� �ಾ�ಯನು� �ಾ�� �ಂದ          
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ಮು���ೂ��. ���ನ, �ೕ�ನ ಹ�ಗಳ� �ೕ�� ಚದುರದಂ� ಮು��ಚ��ಕ ವ��.        

�ೂೕ�� – 19, ಹ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ��. 

ಆಂ�ಬ�ೕ��� ಔಷ�ಗಳ� �ೂಸ �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರಸ�ನು� ತ�ಯಲು ಮತು�       

ಗುಣಪ�ಸಲು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ���ೕ? 

ಇಲ�. ಆಂ�ಬ�ೕ��� ಔಷ�ಗಳ� ಅದು �ಾ���ೕ�ಯಗಳ �ರುದ� �ಲಸ �ಾಡುತ��.        

�ೖರಸ�ನು� �ಯಂ��ಸ�ಾರವ�. �ೂಸ �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರಸು� (2019-nCoV) ಒಂದು       

�ೖರಸು�. ಆದು�ದ��ಂದ ಆಂ�ಬ�ೕ��� ಅನು� �ೂ�ೂೕ�ಾ �ಾರದಂ� ತ�ಯಲು ಅಥವ        

ಇದರ ����� ಬಳಸ�ಾರದು. 

�ೕ�ದ�ರೂ �ೂೕ� 2019-nCoV �ೖರ� �ೂೕಂ��ಂದ ಆಸ���� �ೕ��ಾಗ �ೕ�        

�ಾ���ೕ��ಾ ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ೂೕಂಕು ತ��ಸಲು ಆಂ�ಬ�ೕ���      

�ೕಡಬಹುದು. 

�ಾವ� ನೂ��ೕ��ಾ �ರುದ� ಪ�ಯ�ಾದ ಲ��ಯು, �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ�� �ಂದಲೂ        

ನಮ� ರ�� �ೂಡುತ���ೕ? 

ಇಲ�. ನೂ��ೕ��ಾ �ರುದ�ದ ಲ��ಗ�ಾದ ನೂ��ೕ�ೂಕ� ಲ�� ಮತು�        

��ೕ��� ಇನು����ಾ� �ೖ�-� (HiB)ಲ��ಗಳ� �ೂಸ �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ��       

�ೂೕಂಕನು� ತ�ರ�ಾರವ�. ಈ �ೖರಸು� �ೂಸತು ಇದ�� ತನ��ೕ ಆದ �ೂಸ ಲ��ಯ          

ಅವಶ�ಕ� ಇ�. ಅ�ಾ�ಯೂ ಈ ಲ��ಗಳ� 2019-nCoV �ರುದ�       

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ಲ��ದ�ರೂ, �ಮ� ಆ�ೂೕಗ�ದ �ತವನು� ಗಮನದ�� ಇ���ೂಂಡು,      

ಉ��ಾಟ ಸಂಬಂ� �ೂೕಗಗ�ಂದ �ಮ�ನು� ರ�ಸಲು ಈ ಲ��ಗಳನು�       

�ಾ���ೂಳ��ವ�ದು �ೕಮ. 

 �ೂ�ೂೕ�ಾ -19 ಸು�ಾ� ಇರುವ �ಲವ� �ೌಡ�ಗಳ�. 
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ಈ �ೂೕಗದ ಸು�ಾ� ಹಲವ� �ೌಡ�ಗಳ� ����. �ಚು� �ಳ���� �ಾಗು ಕ��ೕ�ನ          

�ೂಪ�ನು� �ಂದ�ೕ , �ೂೕಮೂತ�ವನು� �ೕ��ದ�, �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೂೕಗ ಬರದಂ�        

ತ�ಯಬಹುದು ಮತು� ಗುಣಪ�ಸಬಹುದು,  ಎಂಬುವ� ಅವ�ಗಳ�� �ಲವ�. 

�ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ�� ಈ �ಾ� ತ��ಸುವ �ೕ��ಗಳನು� ಅಲ�ಗ���. ಇನೂ� �ಳ�����          

ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಶ� ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯು, ಇದು ಒಂದು ಆ�ೂೕಗ�ಕರ ಆ�ಾರ ,         

ಸೂ���ೕ�ಗಳ �ರುದ� �ೂೕರಡುವ ಗುಣವನು� �ೂಂ��, ಆದ� �ಳ���� �ೕವ�ಯು,        

ಜನ�� 2019-nCoV �ೂೕಂಕು ತಗುಲದಂ� ತ�ಯಬಲ�ದು, ಎಂಬುದ�� �ಾವ��ೕ       

�ಾ�ಾ�ಾರ�ಲ� ಎಂ��. 

 

�ೂ�ೂ�ಾ �ೂೕಂ�ನ ಕು�ತ ಇತ� �ಲವ� �ೌಡ�ಗಳ� ಮತು� ಇವ�ಗಳ ಕು�ತು �ಶ�          

ಆ�ೂೕಗ� ಸಂ��ಯ ( WHO) ಪ����� ಇ���   . 

�ೌಡ�:�ೂೕ�� -19 �ೖರಸು� ಉಷ� ಮತು� �ೕ�ಾಂಶ�ಂದ ಕೂ�ದ �ಾ�ಾವರಣ�ರುವ        

ಪ��ೕಶದ��   ಹರಡ�ಾರದು . 

ಇ��ೕ�� �ೂ�ತ �ಾ�ಾ�ಾರಗಳನು� ಗಮ��ದ�ೕ, �ೂೕ��-19 �ೖರಸು� ಉಷ� ಮತು�        

�ೕ�ಾಂಶ�ಂದ ಕೂ�ದ �ಾ�ಾವರಣ�ರುವ ಪ��ೕಶವ� �ೕ�ದಂ�, ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ       

ಹ�ಾ�ಾನ ಪ��ೕಶಗಳಲೂ� ಹರಡಬಲ�ದು. �ೕವ� �ಾವ��ೕ ಹ�ಾ�ಾನ�ರುವ      

ಪ��ೕಶದ�� �ಾಸ�ದ�ರೂ , ಆ ಪ��ೕಶ �ೂೕ��-19 �ೕ�ತ ಪ��ೕಶ�ಾ�ದ�� ಅಥವ         

ಅ�� �ೕವ� ಪ��ಾ�ಸು��ದ��ೕ, ಮುಂ�ಾಗ��ಾ ಕ�ಮಗಳನು� ತಪ��ೕ �ಾ��. ಆ�ಾಗ        

�ೖಯನು� ಶು��ೂ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ೖ �ೕ� ಇರಬಹು�ಾದ �ೖರ�� ನು�        

ಇಲ��ಾ�ಸ ಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ �ೂೕ��-19 �ಂದ �ಮ�ನು� ರ���ೂಳ�ಬಹುದು. ಈ         

ಮೂಲಕ �ೖರಸು� �ಮ� �ೖ�ಂದ, ಮೂಗು,�ಾ�, ಕ��ನ ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�ಸುವ�ದನು�        

ತ�ಯಬಹುದು. 
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�ೌಡ�  : �ೂ�� ಕಚು�ವ�ದ�ಂದ ಒಬ��ಂದ ಮ�ೂ�ಬ��� �ೂೕ��-19 ಹರಡುತ���ೕ? 

ಇ��ಯವ�ಗೂ �ೂ��ರುವ �ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ ಪ��ಾರ �ೂೕ��-19 �ೂ��        

ಕ�ತ�ಂದ ಹರಡುವ��ಲ�. �ೂಸ �ೂ�ೂೕ�ಾ �ೖರ� ಉ��ಾಟ�� ಸಂಭಂ��ದ �ೖರಸು�.        

ಇದು ಪ�ಮುಖ�ಾ� �ೂೕ�� �ೕ�ತ �ೂೕ� ����ಾಗ ಮತು� �ೕ��ಾಗ �ೂರಬರುವ          

ಹ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಗು �ೂಲು� ರಸ ಮತು� ಮೂ�ನ �ಂಬಳ�ಂದಲೂ ಹರಡುತ��.         

ಇದ�ಂದ �ಮ�ನು� ರ���ೂಳ�ಲು ಆ�ಾಗ �ೖಯನು� �ಾಬೂನು ಮತು� �ೕ��ಂದ        

�ೂ���, ಆ�ೂ�ೕ�ಾ� �ಂದ ತ�ಾ��ದ �ಾ�ಂ� ರ� ಅನು� ಬಳ� �ೖಗಳನ�         

ಶು��ೂ��. �ಮು�ವ ಮತು� �ೕನು��ರುವ ಜನ�ಂದ ಅಂತರ �ಾಯು��ೂ��.   

 

  

 

 

 

�ಾ��ೕಯ ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಗಳ� 

(ಸೂಚ�: ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ��ಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು) 

�ೂಸ �ಾ��ೕಯ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ��ಗಳ� 

1075 / 1800-112-545 /011-23978046 
 
 
 

�ಾಜ� / �ೕಂ�ಾ�ಡ�ತ ಪ��ೕಶ �ಾಜ� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಗಳ� 

ಆಂಧ� ಪ��ೕಶ 0866-2410978 

ಅರು�ಾಚಲ ಪ��ೕಶ 9436055743 

ಅ�ಾ�ಂ 6913347770 
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��ಾರ 104 

ಛ��ೕ� ಘ� 077122-35091 

�ೂೕವ 104 

ಗುಜ�ಾ� 104 

ಹ��ಾಣ 8558893911 

��ಾಚಲ ಪ��ೕಶ 104 

�ಾಖ�ಂ� 104 

ಕ�ಾ�ಟಕ 104 

�ೕರಳ 0471-2552056 

ಮಧ� ಪ��ೕಶ 0755-2527177 

ಮ�ಾ�ಾಷ� 020-26127394 

ಮ�ಪ�ರ 3852411668  

�ೕ�ಾಲಯ 108 

��ೂೕರಂ 102 

�ಾಗಲ�ಂ� 7005539653 

ಒ��ಾ 9439994859 

ಪಂ�ಾ� 104 

 
�ಾಜ�ಾ�ನ 0141-2225624 
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���ಂ 104 

ತ�ಳ��ಾಡು 044-29510500 

�ಲಂ�ಾಣ 104 

��ಪ�ರ 0381-2315879 

ಉತ��ಾಖಂಡ 104 

ಉತ�ರ ಪ��ೕಶ 18001805145 

ಪ��ಮ ಬಂ�ಾಳ 3323412600 

ಅಂಡ�ಾ� ಮತು�  
��ೂ�ಾ�  

03192-232102 

ಚಂ�ಗ� 9779558282 

�ಾ�ಾ� ಮತು� ನಗ� ಹ�ೕ� 104 

�ಾಮ� ಮತು� �ಯು 104 

ಲ���ೕ�  104 

�ಹ� 9779558282 

ಪ�ದು�� 104 

ಜಮು� 01912520982 

�ಾ��ೕರ 01942440283 

ಲ�ಾ� 
 

01982256462 
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