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Corona �రస్ అం� ఏ�� ?
ద�� జ�� �ం� �న� �న� ��ల �ం� అ�క అ��రణ ��ల� �� �� ��
ఒక �ద� �రస్ సంత�� �ం�ం� ఈ Corona �రస్. Covid-19 అ�� ��� �రస్
�� ఒక �త� రక�న �రస్.

COVID-19 ల��� ఏ�� ?
ఈ �రస్ క��న �� ల���:

(జ� రం �� / మ��)

(ద�� �� / మ��)

(�� స అందక�వటం)

�రస్ ల��� ��య��� ప�� �ల�?
�రస్ ల��� ��య��� ప� � �ల�, ఈ �రస్ �� స�ంక�ం� మ�� ఈ
��రస్ ఒక పధమ ల�ణ� �� ��� సమయం, 2 �ం� 14 �జల ��� క��
ఉం��.

COVID-19 ఎ� సం్రక���ం� ?
COVID-19 �రస్ అ�� ఒక మ�� �ం� ఇం� మ��� స�ంక�ం� ����
�ం�. అ� COVID-19 ఉన� వ� � � ద�న
� �� ��� న�� � ��దల��
�ం��� ��క వ� � � �ద� �ర��న ప�� �సంక���ం�. ఈ �రస్ క��న
వ� � � ��న వ���� �� ప���ల �ద ��� ఉం�ం�. �� క�క ఆ వ� � �
��న వ���� �� ప���ల� అ� �ంట� ��, మరల అ� ��ల� �
కళ� �, ��� � �� ��� �� ��� క�క COVID-19 �రస్ అ�� �� �� ��
��ం� ప�ద� ఉన� �. ఇ� �క మ� �ఖ� ం� COVID-19 ఉన� వ� � �ద�న
� ��
��� న�� � ��దల�� �ం��� ��క వ� � � �ద� �ర��న ప��, ఆ
వ� ��� ఈ COVID-19 �ర�స్ సంక���ం�. అం��త ఎవ�� COVID-19 �రస్ క��
ఉ�� � �� ఇం� �గర
� ఉండటం తప� �స� మ�� ఇత�ల� �� 2 meters
�రం ��ంచటం అ�� అవసరం అ��� పక� �� ఆ�గ� ం �ర� ��
������ న ��గత�ల� �ప�పధమం.
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ఈ covid-19 �రస్ � ��త� �� మం� ఏ�� ఉం� ?
ఈ covid-19 �రస్ � ��త� ఇం� ��� �� ��� � ఈ �రస్ ��న ��� అండగ
ఉం� ఈ �రస్ తగ���
��నంత కృ� ����� �. ఇప� ��� ఈ �రస్ � మం�
�
��.
అం�వల�
� , ఈ �రస్ క��న ��� అండగ ఉం� ��� నయం �� మ��
��క�� స�ంక�ంచ�ం� ��గత�� ���వటం తప� �స�.

�రస్ ��ం� ఉండ��� �� ������ న �్రగత�
ఏ�� ?
�
ఈ �రస్ �� ��ం� ఉండ��� �� �� ఇత��, చక� � ��
మ�� �� స�శ ప్ర��భత ��ం��, అ� ఏ��:
� ��ల� తర�� స��

మ�� �ళ�
క�సం 20 �క�� �� కడ��. అ�
�
�దరక�� ఆల� �ల్ క�న
� �� ండ్ ���సర్ �డటం త�� �స�.
�� ద�ట��
� �� ��� ట�� ��� � మ�� ��� ఒక ��� �పర్ �� �
�
���� అ���
�
� �, ��న ���

�పర్ దయ�� ���ంట� �త��ం���

ప�యం�.

�� ద�ట��
� �� ��� ట�� ఎ�� ప���
�
� �� ��� అ�� �టవ
� �� ఎం�కన�
��� అ� ��ల� ��క వ���� �� ప���ల� ��� ప�దం ఉం�గ�క. అ� �క
��క మ��� �� �ప�దం ఉం�.

� కళ� �, ��� � మ�� ��� ఎ�� ప���
� � �� � ��ల� క�గ�ం�
�క�డ� ��నంత వర� �����ం� ఉండటం మం��.

ఇత�ల� ����ట�� క�సం 1�ట� మ�� ఈ �రస్ ఉన�
�టర � �రం� ఉండటం తప� �స�.

��� క�సం 2

��నంత వర� ఇం� వద�
ఉం�ట మం��. జన స�హం� కలవక�వటం
�
మ�� ఇత��ల� �� ప�దం ఉన� �ట�
� �రం� ఉండటం అ�� మ� �ఖ� ం.

��� �ర�� ఉం�ట మం��: �స� �ళ�
మ�� ఎవ�� ఇతర �� �
�
ల��� ఉ�� � ��� �� �రం ��ంచటం తప� �స�.
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Quarantine అం� ఏ�� ?
Quarantine అం� గృహ �ర� ంధం మ�� 14 ��ల �� ఇత�ల� �ర��
ఉండటం. ���ల� మ�� �� ��ల� � ఇం�� �లవ�ండ �ఖ� ం� �
ఇం�� �ళ�� �� �ర�� ఉండటం. �� క�క Quarantine� ఉం� ��
��� ��� �ం� ��� ��� న ��� �టర్ � ఒం� ఉ���గత� గమ�ం��.

ఎవ�వ� Quarantine ��ంచటం తప� �స�?
ఎవ�� వ� �� � ఇతర ���� ప��ం� Malta � వ�� �,
��� ప�ణం �ద� ��న
� �� �ం� �ద��� 14
��ల �� తప� �స�� మ�� ��� గృహ �ర� ంధం
అ� ఉం��.
Public Health Authority �� COVID-19 ���న ��ల
�గ�
� వ� �� ల� గమ�ం� అ�� ��� �� 14 ��ల ��
Quarantine�
ఉంచటం
జ���ం�.
Quarantine
�బంధన� ఉలం
�ం�న
��,
ఒక���
౩౦౦౦
జ���
�
��� న, ఎ�� ��� ఉలం
� ��� అ�� ��� ��ం
� ��.

� ��ంబ స�� � �క ��� �వ�ం� ఎవ�� ఇతర
వ� ��� �� Quarantine ��ం��� న అవసరం ఉం� ?
అ��, �� ఉం�న� �� �క � ��ంబ స�� � �� Quarantine ��ం�ట
తప� �స�.

Quarantine ��ం� ్రపశ� � మ�� సల�ల ��� ,
covid19health.gov.mt సంద�� ంచం�
Quarantine � ఉన�

�� ఎ�వం� స�యం �ర�న�,

21 411 411 �ల్ �యం�.
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ఇం�� ఉం�ట ఎం�� �ఖ� ం?
�� ఇం�� ఉండటం వల � � �� ��ల�, �� ��� మ�� � స����
��వ� �ం� ఉం��. అం� �క ఈ �రస్ �� �� �ంద�ం� ఉం���. ఈ
సమయం� �ంత ఇబ� ం��, �స� ృహ� �న���, �� ఈ ��ంద ���న ��� �
వలన �� �ంత ఉపశమనం క���ం� అ� ఆ����� ం. అ�:
�� ���� న వ���ల� � ��ంబ స�� ల �� � �� ��ల� ��
��� ం��వటం। అ� �క, �� 21 411 411 �ల్ ��న �డల �� � ఇం�
వద�
� వ�� �� ���� న స���� ��� �డ��.
� ��ంబ స�� ల�, �� ��ల� �న్ �� � �ల్ �� �� �షల్ ���
�� � �� ��ం� ����ం� ఉండ�� .
వంట వం��, �స��� చ���ం�, ఆ�ౖన్
� �త� �ష��
�
��� �ం� మ�� ���� ��� � సమ��� ��� ంచవ�� .
ఆ�ౖన్
� � ��� వలన
� �� ��� ల వలన
� �� �త� �� �యల� ��� ��
��ంచవ�� .

�రస్ �క� ల��� ��� � �� ���� ం� ఏ��?
�� గ�క �రస్ ల��� ఐన జ� రం, ద��, �� �� స ���వటం�
ఇబ� ం� ఉం�:
దయ�� ఇం� వద�
� ఉండం�.
����ట్ ఆ�ప��/ అత� వసర �����/ �ల్� �ంటర్ �/ మం�ల
���/ �� ఏ ఇతర �ద� రం��� �ళ� వ��.
Public heatlh �ల్� �న్ �ంబర్ 111� స�యం �ర� �ల్ �యం�.
ఈ �రస్ Covid-19 ల��� ఉన� ��, దయ�� ���ట్ ఆ��ప��/ అత� వసర
�����/ �ల్� �ంటర్ �/ మం�ల ���/ �� ఏ ఇతర �ద� రం��� �ళ� వ��.
��� బ��� Public heatlh �ల్� �న్ �ంబర్ 111� స�యం �ర� �ల్
�యం�. ల��� ఉన� ���� కమబదం
� � మ�� ���న� త� ����
అ�� ��� ప��� �ర� �ంచటం జ���. �రస్ ���రణ ప��� అ��
అ��ం�� ంట్ ఉన� ���� �త� ����, ��న �రస్ ల��� ��
అ��ం�� ంట్ ���� ��త� ���.
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