COVID-19
General information

For health related queries visit

covid19health.gov.mt

െകാേറാണ ൈവറസുകൾ എ�ാൽ എ�്?
െകാേറാണ ൈവറസുകൾ പനി മുതൽ സാധാ ജേലദാഷം െതാ�ു ഗുരുതരമായ
മ�ു അസുഖ�ൾ�് വെര കാരണമാകു� ഒരു വലിയ ൈവറസകളുെട
കുടുംബമാണ് ഈ ൈവറസ് . േകാവിഡ്-19 ന് ഉ�രവാദിയായ ഈ ൈവറസ്
പുതിയ തരം െകാേറാണ ൈവറസാണ്.

എെ�ാെ�യാണ് േകാവിഡ് - 19 ന്െറ ല�ണ�ൾ?
ഏ�വും െപാതുവായി ക�ുവരു� ല�ണ�ൾ ഇവ ആണ്:

പനി അല്െല�ിൽ

ശ�ാസം കി�ാെത
വരിക

ചുമ അല്െല�ിൽ

ല�ണ�ൾ കാണി�ു തുട�ാൻ എ്രത സമയം എടു�ും?
ഇൻക�ൂേബഷൻ സമയം, അതായത് ൈവറസ് ശരീര�ിൽ �പേവശി�ു
കഴിയു�ത് മുതൽ ആദ� ല�ണ�ൾ കാണി�ു തുട�ാൻ 2 മുതൽ 14
ദിവസ�ൾ വെര എടു�ാം.

എ�െനയാണ് േകാവിഡ്-19 െകാേറാണ ൈവറസ് പര�ു�ത്?
േകാവിഡ്-19 പകരു�ത് ആളുകളിൽ നി�ും ആളുകളിേല�ാണ്. േകാവിഡ്
പിടിെപ� ഒരാൾ ചുമ�ുേ�ാേഴാ തു�ുേ�ാേഴാ മൂ�ിൽ നി�ും വായിൽ
നി�ും പുറ��ു� ജലകണ�ളിലൂെടയാണ്.
സംശയാസ്പദമായ

വ��ി�്

ചു�ുമു�

വസ്തു�ളിേലാ

ഉപരിതല�ളിേലാ ഈ ജലകണ�ളിലൂെട ഈ ൈവറസ് നിലനിൽ�ും.
േകാവിഡ്-19 ന് കാരണമായ ൈവറസ് ബാധി�

ഈ വസ്തു�െളേയാ

ഉപരിതലെ�േയാ സ്പർശി�ുകയും പി�ീട് നി�ളുെട ക�ുകൾ, മൂ�്
അല്െല�ിൽ വായിൽ സ്പർശി�ുകയും െചയ്താൽ ൈവറസ് നി�ളിേല�്
പടരാം . േരാഗിയായ ഒരാൾ തു�കേയാ ചുമ�ുകേയാ െചയ്ത ഉടെന
ശ�സനതു�ികളിൽ

നി�് മെ�ാരാളിേല�്

ആ

േകാവിഡ് -19 പടരാം .

അതുെകാ�ാണ് േരാഗിയായ ഒരാൾ വീ�ിൽ താമസിേക�തും, മെ�ാരു
വ��ിയിൽ

നി�്

കുറ�ത്

ര�്

മീ�ർ

അകലം

,അടി�ാന ശുചിത� നടപടികൾ സീകരിേ��തും
പറയു�ത്.
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പാലിേക�തും

�പധാനമാണ് എ�ു

ചികി�േയാ വാക്സിേനാ ഉേ�ാ?
േകാവിഡ്-19 ന് �പേത�ക ചികി�കെളാ�ും
െമഡി�ൽ
േഡാക്ടർ
നൽകു�
ചികി�
നിയ��ി�ാൻ സഹായി�ും.

നിലവിൽ ഇല്ല. ഒരു
േരാഗല�ണ�െള

േകാവിഡ്-19 െനതിെര നിലവിൽ വാക്സിനുകെളാ�ുമില്ല. അതുെകാ�്
തെ� അണുബാധ തടയുക അല്െല�ിൽ ഒരാളിൽ നി�് മെ�ാരളിേല�്
വ�ാപി�ു�ത് തടയുക എ�ത് വളെര �പധാനെപ�താണ്.

എ�െനയാണ് ഞാൻ എെ� തെ� സ�യം
നി�െളയും മ�ു�വെരയും സംര�ി�ു�തിന്, ൈകകൾ
വൃ�ിയാ�ുകയും ശ�സന ശുചിത�ം പരിശീലി�ുകയും െച�ുക.
കുറ�ത് 20 െസ�ൻഡ് േനരം ൈകകൾ േസാ�ും െവ�വും
ഉപേയാഗി�ു പതിവായി കഴുകുക,ഇവ ലഭ�മല്െല�ിൽ ആൽ�േഹാൾ
അട�ിയി�ു� ഹാൻഡ് സാനി�ായിസർ ഉപേയാഗി�ുക.
ചുമേയാ തു�േലാ വരുേ�ാൾ മൂ�ും വായയും ഒരു ടിഷ�ു അല്െല�ിൽ
ൈകമു�ിന്െറ ഉൾഭാഗം െവ�ു മറയ്�ുക . ഉപേയാഗി� ടിഷ�ു ഉടനടി
ബി�ിേല�് നിേ�പി�ുക.
നി�ളുെട ൈകകളിേല�് തു�ുകേയാ ചുമ�ുകേയാ െച�രുത്
അതുവഴി നി�ൾ സ്പർശി�ു� വസ്തു�ളിേ�ാ ആളുകളിേലേ�ാ
ൈവറസ് വ�ാപിേ��ാം.
ൈകകൾ കഴുകു�തിനുമു�് ക�ിലും മൂ�ിലും വായിലും െതാടു�ത്
ഒഴിവാ�ുക.
മ�ു�വരുമായി സംസാരി�ുേ�ാൾ ഒരു മീ�റും അസുഖമു� ഒരാളിൽ
നി�് ര�് മീ�ർ അകലവും പാലി�ുക.
പരമാവധി വീ�ിൽ തെ� തുടരുക. ആൾ�ൂ�വും മ�് ആളുകളുമായി
അടു�ു ഇടപഴകു�തും ഒഴിവാ�ുക.
�പായമായവർ, ആേരാഗ�പരമായ ബു�ിമു�് ഉ�വർ തുട�ിയ
ദുർബലരായ വ��ികളിൽ നി�് അക�ുനിൽ�ുക.
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ക�ാറന്ൈറൻ എ�ാൽ എ�്?
ക�ാറന്ൈറൻ എ�ത് അർ�മാ�ു�ത് നി�ൾ വീ�ിൽ സ�യം
ഐെസാേലഷൻ െച�ുക എ�താണ് കൂടാെത ക�ാറന്ൈറൻ കാലയളവായ
14 ദിവസം വീടിനു പുറ�ു േപാകരുത്. നി�ളുെട വീ�ിേല�് സ�ർശകെര
അനുവദി�രുത്. ക�ാറന്ൈറനു വിേധയരായവർ ദിവേസന ര�ുതവണ
ശരീര താപനില നിരീ�ി�ണം.

ആെരാെ�യാണ് നിർബ�ിത ക�ാറന്ൈറന് വിേധയമേക�ത്?
മേ�െത�ിലും രാജ��് നി�് മാൾ�യിേല�്
�പേവശി�ു� വ��ികൾ ആ രാജ��് നി�്
പുറെ�ടു� തീയതി മുതൽ 14 ദിവസേ��്
നിർബ�ിത ക�ാറന്ൈറന് വിേധയമാകണം.
പബ്ലിക് െഹൽ�് അേതാറി�ി �ിരീകരി�
േകാവിഡ് 19 േകസുകളുമായി സ�ർ�ം
പുലർ�ിയവരും 14 ദിവസേ��് നിർബ�ിത
ക�ാറന്ൈറനു വിേധയമാകണം. നിർബ�ിത
ക�ാറന്ൈറൻ ലംഘി�ു� ആളുകളിൽ നി�ു ഓേരാ തവണയും 10000
യൂേറാ വീതം പിഴ ഈടാ�ും.

എന്െറ കുടുംബേമാ എന്െറ കൂെട താമസി�ു� മ�ു ആളുകേളാ
ക�ാറന്ൈറന് വിേധയമകണേമാ?

അേത, വീ�ിെല മ�് അംഗ�ളും നിർബ�ിത ക�ാറന്ൈറനു
വിേധയമാേ��തു�്.

ക�ാറന്ൈറെന കുറി�ു� കൂടുതൽ
മർ�നിർേ�ശ�ൾ�ായി സ�ർശി�ുക
covid19health.gov.mt
മ�ു വിവര�ൾ�ായി 21411411 േലക് വിളി�ുക
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വീ�ിൽ തെ� കഴിേയ�തിന്െറ ്രപാധാന�ം എ�് ?
വീ�ിൽ തെ� കഴിയു�ത് നി�ളുെട ച�ാതിമാെരയും
സഹ�പവർ�കെരയും വിശാലമായ ക��ൂണി�ിെയയും പരിര�ി�ാൻ
സഹായി�ു�ു.ൈവറസിന്െറ വ�ാപനം നിയ��ി�ാൻ ഇത് ഉപകരി�ും.
ഇത് നി�ൾ�് ബു�ിമു�ും നിരാശാജനകവും ആയി േതാ�ാം എ�ാൽ
താെഴപറയു�വയിലൂെട അവ ഒഴിവാ�ാൻ നി�ൾ�് സാധി�ും.
നി�ൾ�് ആവശ�മു� സാധന�ൾ ഓൺൈലനിൽ ഓർഡർ
െച�ുകേയാ സുഹൃ�ു�േളാേടാ കുടുംബാംഗ�േളാേടാ
ആവശ�െ�ടുകേയാ അതുമല്െല�ിൽ നി�ൾ�് സഹായ�ിനായി 21
411 411 എ� ന�റിൽ വിളി�ുകേയാ െച�ാം. അവർ െകാ�് വരു�
സാധന�ൾ ക�ിൽ വാ�ാെത നി�ൾ�ു എടു�ുവാൻ ആകും വിധം
പുറ�ു വ�ു എ�് ഉറ�് വരു�ുക.
േഫാണിലൂെടേയാ േസാഷ�ൽ മീഡിയയിലൂെടേയാ സുഹൃ�ു�ളുമായും
കുടുംബവുമായും സ�ർ�ം പുലർ�ുക.
പാചകം, വായന, ഓൺൈലൻ പഠനം, സിനിമകൾ കാണുക
എ�ിവയിലൂെട നി�ൾ സമയം െചലവഴി�ുക..
വീ�ിൽ തെ� എക്സർൈസസ് െച�ാനു� ഓൺൈലൻ ക്ലാ�ുകേളാ
േകാഴസുകേളാ എടു�ുക.

എനി�ു േരാഗല�ണ�ൾ ക�ു തുട�ിയാൽ എ�ു െച�ണം?
നി�ൾ�് പനി, ചുമ, അല്െല�ിൽ ശ�ാസതട�ം എ�ിവ ഉ�ായാൽ,
വീ�ിൽ തെ� ഇരി�ുക.
സ�കാര� ക്ലിനി�ുകൾ, അത�ാഹിത വിഭാഗം, ആേരാഗ� േക���ൾ,
ഫാർമസികൾ അല്െല�ിൽ മ�് ആേരാഗ� േക���ൾ എ�ിവയിേല�്
േപാകരുത്.
മ�് വിവര�ൾ�ായി 111 എ� പബ്ലിക് െഹൽ�് െഹൽ�് ൈലനിൽ
വിളി�ു ഉപേദശം സ�ീകരി�ുക.

േകാവിഡ്-19 ന്െറ ല�ണ�ളാൽ ബു�ിമു�ു� ആളുകൾ
അവരുെട േഡാക്ടറിന്െറ അടുേ�ാ ആേരാഗ� േക���ിേലേ�ാ,
അത�ാഹിത വിഭാഗ�ിേലേ�ാ േപാകരുെത�് നിർേ�ശി�ു�ു,
പകരം നിർബ�മായി േകാവിഡ്-19 െഹൽ�്ൈലൻ 111 ൽ
വിളി�ണം. േരാഗല�ണ�ളു� ആളുകെള പരിേശാധനയ്�്
മു�ായി
ഓേരാ
േകസും
അനുസരി�്
വിലയിരു�ും.
അേ�ായിന്റിെമന്റ് വഴിയാണ് പരിേശാധന നട�ു�ത്.
4

