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30, జనవరి 2020 నాడు, ప్రపాంచ ఆరోగ్య సాంస (WHO) 
కొవిడ్-19 అనే సరికొత కరోనావైరస్ వ్యధి వ్యప్ మరియ 
స్యిని బట్ పబ్క్ హెల్ ఎమర్న్సి ఆఫ్ ఇాంటర్నేషనల్  
కనసిర్నే- అాంతర్తీయ ప్రజారోగ్య అత్యవసర ముప్పు  
(PHEIC) గా ప్రకట్ాంచాంది.

కొవిడ్-19 ప్రబలకుాండా నిరోధిాంచడానికి WHO, 
ప్రపాంచవ్యపాంగా ఉననే వైద్య అధికారులు చర్యలు 
తీసుకుాంటునానేరు. కొాంతమాంది జనాభా, మరిముఖ్యాంగా 
దివ్యాంగులు కొవిడ్-19 వలలి  తీవ్ాంగా ప్రభావితాం కావొచుచు.1 
కీలక భాగస్వాముల ద్వార్ సరైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవడాం 
ద్వార్ ఈ ప్రభావనినే ఈ ప్రభావనినే తగ్గాంచవచుచు.

  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-
covid-19
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కవడ-19 

కవడ-19 వ్ప చయదుతున్ సమయయల దవ్యగుల 
వషయన్ అదనయగ ఎయదుకు పరగణనలక తసుకవల? 

త

కవడ-19 వయపత చెదుతున  ్సమయెల దవయెగులు ఆరగయ సెరకణ సవలు, నరు, 
పరశుధయ సవలు మరయు వరక అవసరమన ప్జరగయ సమచరన్ ఎపపడూ పెదల 
చరయలు తసుకవల. 

దగువ పరకన  ్కరణల వల్ దవయెగులకు కవడ-19 సక ప్మదె ఎకుకవగ ఉెటుెద. 

– చతులు కడుకకవడెలెట ప్ థమక పరశుభ్త చరయలు చపట్డెల అడ్ెకులు 
(ఉద. వష బసనలు, సెకలు లద నట పెపల వద్ భతకెగ వళ్లకపవడె, 
లద ఒక వయకత ్క రెడు చతులను కలప రుదుకవడెల శరరక ఇబ్ెద ఉెడవచుచ); 

– అదనప సపర్ అవసరె కవడె లద అవ సెసథ గతకరెచడె వల్ సమజక దూరన్ 
పటెచడెల ఇబ్ెదులు; 

– పరసరల నుెచ సమచరె పెదడనక లద శరరక మద్తు కరకు వసుత వలను 
తకలస రవడె; 

– ప్జరగయ సమచరన్ పెదడెల అడ్ెకులు. 

దవయెగులకు ఈ వయధ సకనటయత, దగువ పరకన  ్కరణల వల అద తవ్మన  
వయధగ మరెదుకు అధక ప్మదె ఉెద. 

–  వకలయతకు కరణమన ఇెతకు ముెదు నుెడ ఉన  ్ఆరగయ పరసత; థ మరయు 

–  ఆరగయ సెరకణ పెదడెల అడెకులు. 

దవయెగులకు ఈ వయధ సకనటయత, దగువ పరకన  ్కరణల వల అద తవ్మన  
వయధగ మరెదుకు అధక ప్మదె ఉెద. 

–  వకలయతకు కరణమన ఇెతకు ముెదు నుెడ ఉన  ్ఆరగయ పరసత; మరయు 

–  ఆరగయ సెరకణ పెదడెల అడెకులు. 

ఈ వయధ వల్ దవయెగులు ఆధరపడ సవలకు తవమ్న వఘతె ఏరపడె వల్ కూడ   
వరు తవ్ెగ ప్భవతె కవచుచ. 
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చర్లు తసుకవడనక పరగణయచలసనవ 

దవ్యగులు మరయు వర కుటుయబయ కరకు చర్లులు 

కవడ-19 బరన పడ మ సయభవ్తను తగ్యచుకయడ 

కవడ-19 వయపత సమయెల దవయెగులు, వర కుటుెబసభుయలు చతుల పరశుభ్త, 
శవస తసుకునటపపడు పటెచలసన జగ్తలు మరయు సమజక దూరె వెట 
వషయలకు సెబెధెచన ప్ థమక రకణ చరయలప WHO మర్దర్కతవన్ 
అనుసరెచల.2 ఈ ప్ థమక సెరకణ చరయలు పటెచడెల మకు ఏవన ఇబ్ెదులు 
ఉన్ట్యత (ఉదహరణకు, మ చతులను రగుయలరగ శుభ్ె చసుకవడనక హయెడ 
బసక/సెక వటర పెప అెదుబటుల లకపవడె), సరు్ బటు చసుకవడనక మ 
కుటుెబె, స్హతులు మరయు సెరకకులత పనచయెడ. ðనక అదనెగ, 

– ఇతరుల నుెచ కనసె ఒక మటరు సమజక దూరె పటెచడె 

– రð్గ ఉెడ ప్దశలను సధయమనెత వరకు పరహరెచెడ, ఇతరులను భతకెగ 
తకడె కనష్ె చయెడ. రð్గ సమయెల కకుెడ, రð్ తకుకవగ ఉెడ సమయల్ 
సూపరమరకñ లద òరóôకక వõ్ల చూసుకె డ. ఏవన öపలు దవయెగుల కరకు 
ప్తయకెగ ÷రచ ఉెచత, వట ప్øùనన్ పెదెడ. 

– ùనసమóరúెగ ఉెడ పరసరల్ నక వõ్ అవకశన్ పరహరెచడనక ఆనûన లద 
üలýన దవర కనుþళÿ్  చయెడ లద కుటుెబె, స్హతులు, లద సెరకకుల 
సయె కరెడ. 

– మరు బయటకు వõ్  ్  ్ త సెదరభలను తగెచడనక ఆహరె, కనెగ ఉతపతులు, ఔషధలు 
లద వదయ ఉతపతుత లను ఎకుకవ సెఖయల కనుþలు చయడనక ప్యత్ెచెడ. 

– మరముఖయెగ మరు సధరణెగ బజగ లద రð్గ ఉెడ వతవరణెల పన 
చస వరత సధయమనెత వరకు ఇెట వద్ నుెడ పన చయడనక ప్యత్ెచెడ. 

– వల ఛయరలు, వకెగ కనలు, వకరలు, టర నసర బరు్ లు, వñ కనలు, లద బహరెగ 
ప్దశలల్ హయెడల చసల లద ఉపøగెచ ఏదన ఇతర ఉతపతతత సహ ఏవన 
అసస్వ ఉతపతుత లను ఉపøగసుత న్ట్యత, వటన తరచుగ కరమసెహరకె 
చసల చూడెడ. 

మకు అవసరమన సయరకణ, సపరట కనసగల చూడటనక ఒక 

– మరు సెరకకులప ఆధరపడత, వరల ఒకరద్రక బþలకపవడె ôవయ ఐసలషనల 
ఉెడలస రవడె వెట పరసథతులను ఎదురకనడనక, మరు కల చస సెరకకుల పలన 
పెచడనక ప్యత్ెచెడ. 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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– మకు ఏజనస దవర సెరకకులు ఏరపటు చయబడత, సబ్ెద కరత తలతతత వరు 
దనన భరత చయడనక ఎలెట చరయలు చపడుతున్రనద ÷లుసుకె డ. కుటుెబె, 
స్హతులు ఎలెట అదనప సపర్ అెదెచగలరు, ఎలెట సెదరభల్ మరు వరక 
కల చయలస వసుత ెదన దన గురెచ వరత మట్ డవచుచ. 

– మరు సయె అవసరమత, మ కమూయనటల మరు సెప్దెచగల సెబెధత 
సెసథలను గురతెచెడ. 

మకు కవడ-19 సకన సయదరభలకు మ ఇయటన సద్య చయయడ 

–   మరు అనరగయెత ఉెట మ కుటుెబసభుయలు, మరు వశవసెచ స్హతులు, 
కుటుెబ సభుయలు సహ వరక అవసరమన ముఖయ మన సమచరన్  వరు 
పెదనట్ ుగ ధృవకరెచుకె డ.3 ఇద మ ఆరగయ బమ, మ ఔషధలు, మ ఆధరపడన  
వరల (పల్లు, వృదú తల్దెడర ులు లద పెపడు ùెతువలు) సెరకణ అవసరలకు  
సెబెధెచన సమచరె కవచుచ. 

–  ఆరగయ  సెరకణ నపణులు లద ఆరగయ సెరకణ హñûనలకు కల చయడనక 
సెబెధెచన సథ నక సలహను పటెచెడ. 

–  మకు కవడ-19 సకన లద సయె అవసరమన, వరు ఏమ చయలన వషయెల 
మ ఇెటలన ప్తఒకకరక ÷లుసు అన ధృవకరెచుకె డ. 

–  వరు ఇపపటక కనక క్ నట్యత, మ సపర్ నñవరకలనక మరెత మెదన పవ్శపట్ెడ,  
తదవర మకు అసవసతగ ఉన  ్సమయెల వరు చకకగ మట్ గలుగుతరు. 

–  మకు ఏవన ప్శ్లున్ లద అతయవసరె కన వదయ  సయె పెదడనక సెబెధత 
üలహల సరవసలు4  మరయు హñûనల üలýన నెబరలు  ÷లుసుకె డ. 

థ

త

కుటుయబసభు్లు మరయు సయరకకుల మనసక మరయు శరరక ఆరగ్య 

–  కవడ-19 సెకర మయను నరధెచడనక కుటుెబసభుయలు మరయు సెరకకులువెట 
సభుయలెదరూ కూడ చతులు శుభ్ె చసుకవడె వెట ప్ థమక సెరకణ చరయలు 
పటెచల చూడల. 

–  కవడ-19 వయపత చెద సమయెల మనసక ఆరగయెప WHO మర్దర్కతవె మరయు  
ఇపపటక ఉన  ్వయధుల నరవహణప మరదర్కతవన్ పటెచెడ.5,6  

–  దవ యెగుûన పల్ లు üలýన కలస, üకస లద స్ షల మడయ ఉపøగెచ  
ఆడటె, చదవడె, నరుచకవడె, మరయు స్హతులత అనుసెధనె అవవడన్  
కనసగెచల ప్ తసహెచల. 

్

3   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4   üల హల సెప్దయ ఆరగయ సెరకణ సదుపయలకు వలుపల ఆరగయ సెరకణ అెదెచడనక üలకమూయనకషనలు  
మరయు వరుచవల üక్లజన ఉపøగసుత ెద. 

5   https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6  https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds 

త
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– ఇెటల ఎవరకన వరస ఉన్టు్ గ అనుమనెచనట్యత, ఆ వయకత ఐసలషనల 
ఉెడల, మసక ధరెచమన ఆదశెచల, సధయమనెత తవరగ üస్ెగ చయెచుకవల.7 

ఉపరతలలు అన్ెటన కరమసెహరకె చయల, రగలకణల కరకు ఇెటల ఉెడ 
ప్తఒకకరన పరశలెచల. సధయమత, ఆరగయ పరసథతల తడగ ఉన్ లద రగనరధక 
శకత తకుకవనట్యత, వరు ఐసలషనన పరత చసుకునెత వరకు వర ప్దశనక 
తరలెచలసన అవసరె ఉెద. 

7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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  ప్జరగ్ సమచరయ మరయు కమూ్నకషన అయదుబటుల 
ఉయడటుల గ చూడటయ 

 

ప్భుతవలకు చర్లు 

–  కయప నెగ జడెచెడ అన్  ûవ, రకర చయబడ ఈవెñలు మరయు కమూయనకషనల  
కరకు సన ల ెగవజ ఉపøగెచల. ðనల జతయ చరునమలు, ప్స బరఫెగలు , 
మరయు ûవ సషల మడయ సహ ఉెటయ. 

–  పబక మటరయలన  “తలకగ చదవ” òరóñలనక మరచల, తదవర మధ లద 
అభజఞ వకసె తకుకవగ ఉెడ వయకుత లకు అెదుబటుల ఉెటుెద. 

–  స్ ్ కచర హడ్ ె గలు, పద ప్ ్  ెñ, బర యల వరనలు మరయు చమటఅెధుûనవర కరకు 
òరóñలత తగన డకుయమెñ òరóñలు (“వర్” వెటవ) ఉపøగెచ యకసస చసుకగల 
రతపరవక సమచరన్ అభవృద చయల. 

–  డకుయమెñలు లద సషల మడయప ఉపøగెచన ఇమజలకు  కయపనలు జడెచల. 
దవయెగులకు సెబెధెచన అపహలు పెపెదెచకుెడ ఉెడ చతర లు ఉపøగెచెడ. 

–  ప్జరగయ సమచరన్ వయప చయడనక సలహ సెఘలు, డసబలట సరవస  
ప్ వడరలత సహ డసబలట ఆరనజషనలత పనచయెడ. 

్ ్ ్
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దవ్యగులన వ్కుత ల కరకు లకత చర్లు మరయు వర మద్తు 
నటవరకలను చపటటయడ 

దగువ పరకన  ్ద్వయ మరయు అడóనస్టవ చరయలను వగెగ గురెచడనక దవయెగులు 
మరయు వరక ప్ తనధయె వహెచ సెసలత పనచయల. 

–  తమ ప్యమనవర సెరకణకు  సమయన్ కటయెచ కుటుెబలు మరయు సెరకకుల 
కరకు ఆరక ప్తలె. ðనల, సధరణ పనగెటల సమయెల అెదెచ సపర కరకు 
కుటుెబసభుయలకు, టమ లమüడ పరయడ కరకు  చలెచ మతెత సహ ఉెటుెద. 

–  ôవయ ఐసలషనల ఉెడలసన, పనక రవడె ్

ú

 వల దవయెగులకు సెకరమెచ ప్మదె  
ఎకుకవగ ఉెడ సధరణ మరయు సవయె ఉపధ డసబలట వరకýరసల భగెగ 
ఉెడ కుటుెబలు మరయు సెరకకులకు ఆరక ప్తలతె అెెచల. 

–  ఇెటవద్ పనచయడనక అవసరమన üక్లజ కరకు ఆరúక సయెతపటుగ సరళమన,  
ఇెట వద పనచస పలôలను ôవకరెచలస ఉెటుెద. 

–  అరత కలగన దవయ్ ెగులకు ఏకమతెల చలత ్ ె పలు, పను  ్ఉపశమనె, ఐటమలప 
సబసడ మరయు/లద సధరణ ఖరుచలకు  వయదలను అనుమతెచడె వెట ఆరక 
చరయలు (సధరణెగ వసత మన ఆరక ఉðప పయకజల భగెగ ఉెటయ) తసుకú ్ వల. 

–   ఎకుకవకలె ఇెట వద చదువకవలసన అవసరె ఉన  ్దవయెగుûన వదయరుú లు 
చదువ కనసగెచల చూడటనక సూకళÿ మరయు ఇతర వదయ సెసల దవర 
తగన చరయలు తసుకవల. 
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 సమజయల దవ్యగులకు సవలు అయదయచవరు లకత చర్లు చపటటడయ8 

 
 

వ్ధన అభవృద్ చసయదుకు అధక పమ్దయ ఉయడ చట జవయచ దవ్యగుల 
పటల  పటట  శద్్ పయచల 

    
 

 

– ప్భుతవలత మట్ డటె, ప్శ్లు అడగడె మరయు ఆెదళనలు లవనతతడనక 
దవయెగులకు వవధ òరóñల్ హñûన కలపెచడె (ఉద. üలýన మరయు ఈ మయల). 

సవల కనసగెప, కణ పరకరలను ప్ ధనయతగ పెదడె వెట చరయల్ గురెచడనక 
డసబలట సరవస ప ్ వడరలత కలస పనచయెడ: 

–  దవయ ెగులకు సెరకకులను అెదెచ ఏజనసల వద అెదుబటుల ఉన  ్సెరకకుల సెఖయ  
తగపయన పరసతులకు సెబెధెచన నరెతర ప్ణళక కలగ ఉన్యన నర ú రెచుకె డ. 

–  సెరకకు ల నయమకనక సెబెధెచ పలసు తనఖలు వెట రకణ చరయలను 
కనసగసూత న, పలనపరమన అడె్ ్కుల్ తగెచడనక డసబలట సరవస ప ్ వడరలత 
కలస పనచయెడ. 

–  ఒకవళ వరు తమ కరయకర మల ఏదన తరగమన్ న్ ఎదురకెటున్టయత, ఆరకెగ ్ 
బలపతె అయయల చూడటె కరకు డసబలట సరవసలకు సవలపకలక ఆరక సయె  
అెదెచల చూడల. 

–  గవర్మెñత కమూయనకñ చయడనక మరయు ఆెదళనలు లవనతతడనక డసబలట 
సరవసలకు  హñûన అెదెచెడ. 

–  డసబలట సెరకణ ఏజనసలు మసకలు, ఏప్ నలు, గ్వజలు మరయు చత శనటùరలత 
సహ ఖరుచ లన వయకగత సెరకణ పరకరలను పత ెదెదుకు  పధనయత ఇవవల. 

–  దవయెగుల సెరకకులు ఇతర గురెచన ప్ ధనయత కలగన గూ్ పలతపటుగ కవడ-19  
üసెగ పెదల చూడల. 
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అతయధక ప్మదకరమన పరసతుల ఉెడ దవయెగులను సెరకెచ చరయలను 
గురెచడనక దవయెగులు మరయు వర ప్తనధ సెసత పనచయల. 

–  సెస థ గత ఏరపటుల దవయెగులకు సవలు  అెదెచ ఏజనసలు సరవస  కెటనూయట ప్ నలు9  
అభవృద చస, వటన అమలు చసల చూడల. 

–  జలు ్ , పనవసర కెద్ ల ఉెడ దవయెగులను గురెచల, సెకర మయ  నరధక చరయలు 
అమలు చయడనక సెబెధత అధకరులత పనచయల, సెభవయ అనశచతన గురెచల. 

–   నరశ్యుûన దవయెగులకు నరు, ఆహరె, ఆశ్యె మరయు ఆరగయ సెరకణ ఇతరులత 
సమన ప్ తపదకన అెదెచల, కవడ-19కు వయతరకెగ ప్ థమక రకణ చరయలు 
తసుకునల చూడల. 
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8 కమూయనటల డసబలట సరవస ప్ వడరల్ సెరకణ సవలు అెదెచ, ప్తయకమన ఉదయగ అవకశలు అెదెచ, 
లద దవయెగులకు సపషûజ్ థరపలు మరయు కనసల్షన అెదెచ ఏజనసలు సహ ఉెడవచుచ. 

9 సెసథ గత అమరకల జళÿ్ , మనసక ఆసుపతుర లు మరయు సెరకణ గృహలుెటయ. 
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– కవడ-19 వయపత సమయెల మనవత కణెల సెసదúత మరయు ప్తసపెదన 
కరయకలపల్ , బలవెతెగ వలస వళ్డె,శరణరుథ లు లద వలస శబరలు, అనధకరక 
సథ వరలు మరయు పట్ణ మురకవడల్ జవెచ వరత సహ దవయెగుల అవసరలను 
పరగణనలక తసుకునల చూడల. 

అత్వసర చర్లల  దవ్యగుల అవసరలు చరచల చూడటయ 

కవడ-19 వయపతక సెబెధెచన చయబడ అతయవసర ప్కటనల్ దవయెగుల అవసరలు 
చరచల చూడటనక దవయెగులు మరయు వరక ప్ తనధయె వహెచ సెసథలత 
కలస పనచయల: 

– దవయెగులకు సవలు అెదెచవరన అతయవశయక వరకరల వల గురతెచల,సపర్ 
సరవసలను నరెతరె అెదెచడెప ప్భవె చూపెచగల మరయు కరూ్యలు మరయు 
ఇతర లకన చరయల సమయెల వరక మనహయెప ఇచచల చూడల. 

– మనహయెపలు మెజరు చయల, తదవర ఇెట వద్ ఒెటరగ ఉెడ సమయెల 
గణనయమన వధన అనుభవెచ దవయెగులు కరూ్యలు మరయు ఇతర లకన చరయల 
సమయెల సవలపకలనక తమ ఇెటన సురకతెగ వడచపట్ెదుకు అనుమతసత రు. 

– వకలయత ఆధరెగ అతయవసర చరయలప వవక చూపకుెడ చూసుకవల. అతయవసర 
చరయల్ భగెగ సెసథ గత సట్ెగుల్ ఉెడ దవయెగుల మనవ హకుకల రకణ 
యెతర ెగలను తగ్ెచరదు. 
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ఆరగ్ సయరకణ కసయ చర్లు 

కవడ-19 ఆరగ్ సయరకణను చకగ మరయు అయదరూ పయదల చూడటయ 

– కవడ-19కు సెబెధెచన పరకలు, సరవసలను అెదెచ అన్ కనకలు వటన పరగ్ త 
అెదుబటుల ఉెచల చూడల. భతక అడ్ెకుల్ పరషకరెచెడ (సకరమెగ లన రడు్ , 
మటు్ , చరుకలన ప్దశలు లద ఉపøగెచడనక కష్ెగ ఉెడ పరకరలు లెటవ); 
వఖర అవరధలు (వకలయతప సమజక అపహలు మరయు అతయవశయక సవల్ 
తరసకరెచడె); ఆరథక అవరధలు (చకతసలద వదయ కెద్ నక వళ్డనక సెబెధెచన 
అధక ఖరుచలు). కవడ-19 ఆరగయ సవలకు సెబెధెచన సమచరె దవయెగులు 
మరయు వర సెరకకులకు లభెచల చూసుకె డ. 

– వభన  ్అవసరలకు అనుగుణెగ అరథమయయల, వభన  ్òరóñల్ సమచరన్ 
అెదెచెడ. కవలె వర్ల లద రతపరవక సమచరెపన మతరమ 
ఆధరపడకుెడ, మధ, అభజఞ  మరయు సకసషల వకలయతలత ఉన్ 
వయకుత లు అరథె చసుకునవధెగ ఉ:డల. 

– దవయెగులకు వర సధరణ ఆరగయ అవసరలు, అదవధెగ అవసరె అయత 
కవడ-19కు సెబెధెచన అవసరలత వర ఆరగయ అవసరలకు ఇెట వద్ 
కనసల్ెñలు అెదెచల. 

– దవయెగులకు కవడ-19 వల్ చటు చసుకున ఆరగయ మరయు సమజక పరణమల 
గురెచ వరు ÷లుసుకున వధెగ ఆరగయ కరయకరతలు సమచరన్ అభవృదú చస, 
వయపత చయల. 

– మరెత సెకష్ ్మన అవసరలున  ్దవయెగులకు మరముఖయెగ కవరెటన లద 
ఐసలషనల ఉన్వరక తగన మద్తు ఇవవెడ. అవసరమనపపడు, ఆరగయె మరయు 
సమజక సవలు, కుటుెబలు, సెరకకుల మధయ సమనవయె కుదరచెడ. 

– కరత ఉన  ్వనరులు (ఉద. వెటలటర)ల కటయెపప నర్ త గ ఉన్యలు ముెదసు 
వకలయతలు, అధక సపర్ అవసరలు, జవత నణయత మదెపలు, లద దవయెగులకు 
వయతరకెగ వదయ పకపతె ఆధరెగ ఉెడకుెడ చూడెడ. అధక ప్మదె ఉన్వరక 
ప్ ధనయత కలపెచడనక WHO మర్దర్కన్ పటెచెడ.10 

దవ్యగులకు టలహలత అయదయచడయ 

– దవయెగులకు ఆరగయ సెరకణ మరయు మనసక సమజక మద్తు అెదెచడనక 
üలýన కనసల్షనలు, üకసట మసజెగ మరయు వడø కన్రనసెగలు అెదెచల. 
ఇద వర సధరణ ఆరగయె, మరయు రహబలటషన అవసరలు, మరముఖయెగ 
కవడ-19కు సెబెధెచన అవసరలు సహ ఉెడవచుచ. 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://�����������.10
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  దవ్యగులు మరయు వర సపరట నటవరకలత తరచుగ 
కమూ్నకట చయడయ 

  

 
 

 

  

 కమూ్నటల వకల్త సవలు అయదయచ సమయయల కవడ-19కు గురయ్ 
సయభవ్త తగ్యచడయ 

  

  

సమజయల దవ్యగులకు సవలు అయదయచవర  
కరకు చర్లు 

సరవస కయటనూ్ట పల నలు అభవృద్ చస, వటన అమలు చయయడ 

– వరకýరసన తగ్ెచెదుకు, అదవధెగ అవసరమన చట అడóనస్్షన, üక్కల 
సబ్ెద, అదవధెగ సెరకకులను పెచెదుకు చరయలు గురతెచడనక ప్ న చయల. 

– సెరకకులకు పలస తనఖలు వెటవ కనసగనపపటక, రకూర ñమెñ సమయెల 
ఎదురయయ అడ్ెకులు తగ్ెచడనక చరయలను గురతెచ, ప్భుతవెత కలస పనచయల. 

– అదనప ట్నెగలు నరవహెచల, సధయమత, కత వరకýరస మరయు తమ పతర త ను 
వసతరెచుకవలన భవెచవరన సదúె చయడనక ఆనûన మడూయల అభవృదú చయల. 

– అతయెత కలకెగ అవసరమన డసబలట సరవసలకు ప్ ధనయత కలపెచ, అవ ఓపనగ 
ఉెడల చూడటనక ఇతర సథ నక వకలయత మరయు సెరకణ ఏజనసలత కలస 
పనచయెడ. సవల తగ్ెపకు అతయెత ఎకుకవగ బధెచబడ కయెñలను గురెచెడ. ్ త 

– కవడ-19 ప అదనప లకత సమచరన్ అెదెచెడ, దవయెగులు మరయు వర 
సపర్ నñవరకలకు సెబెధెచన సమచరన్ హûñ చయెడ. ðనల కెటనూయట 
ప్ నలు, üలహలత మరయు హñûన ýన నెబరలు; యకసస చసుకగల ఆరగయ సవలు, 
మరయు సపలలు తకుకవగ ఉన్పపడు హయెడ శనటùర లద స్రûజెగ పరకరలు ఉెడ 
ప్దశె, లద వర ôవయ నర్ెధెలనక వõ్ అవకశె ఉెడ పరసథతులకు సెబెధెచన 
సమచరె సహ ఉెడవచుచ. 

– సమచరన్ పెచుకవడన్ ýన కలస, üకస మరయు సషల మడయ వెట వవధ ్ 
రకûన కమూయనకషన òల ñòరలను ఉపøగెచెడ, అవసరె ఉన  ్చట ప్సుత తె 
ఉన  ్సమచరన్ యకససబుల òరóñల్ నక మరచల. 

–   సెకర మయత నయెతణకుర  సెబెధెచ వకలయత సెరకణ అెదెచ సబ్ెదక ట్నెగ 
అెదెచల, వర నపణయలను వగెగ పెపెదెచల.11 

–  వకలయత సెరకకు లు మరయు సరవస ప ్ వడరలు మసకలు, గ్వజలు మరయు హయెడ 
శనటùరలత సహ వయకగత సెరకణ పరకరలను పత ెదల చూడల; ఈ ఉతపతతులను 
ఆరర చయడన్ పెచల చూడల.12  ్

11 https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://������.12
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– గృహధరత కనసల్షన లద üలహలతల ఉపøగెచ ఇలెట òల ñòరల దవర 
తగన దవయెగుల సవలను అెదెచల. 

సయకలషటమన అవసరలు ఉయడ దవ్యగులకు తగన మద్తు కల్యచల 

– మరెత సెకష్ ్మన అవసరలు ఉెడ దవయెగులను గురతెచల, సెరకకుల సెఖయ 
పరమతె ఉన్పపడు లద అసలు లభయె కన అనశచతత పరసథతులను గురతెచడనక 
వరత, వర కుటుెబలు, మరయు కమూయనట సపర్ ఏజనసలత కలస పనచయల. 

– సమజక ఐసలషన మరయు రజవర కరయకర ్ త మలకు వఘతె కలగడె వల వయకులకు 
వరుదúెగ హెస, దుర్షణ మరయు నర్కయె చయడె వెటవ పరగడన్ గురతెచల, 
ఈ ప్మదలు తగ్ెచడనక మద్తు అెదెచల, ఉదహరణకు, రపర్ చయడనక 
ఒక హñûనన అెదుబటుల ఉెచడె. 



కొవిడ్-19

 

    
 

   
 

  

  
 

 

   

సయసథ గత సటయగుల కసయ చర్లు ట

కవడ-19 బరన పడ సయభవ్తను తగ్యచడయ 

సెసథ గత సటెగుల కవడ-19 వచచ సెభవయతను తగెచ చరయలు తసుకవల13: 

–  అత యెత ప్మదెల ఉన్వర గురెచ, సెకర మయత నరధక చరయలు అమలు చయడనక 
వరత, వర కుటుెబలు మరయు సబ్ెదత కలస పనచయల. 

–  సకరయలు చకకగ మరయు పరశుభ్ెగ ఉన్యన, శనటషన, వషెగ సదుపయలు 
మరయు సమగ్ అెదుబటుల ఉెడల మరయు లభయమయయల చూడల. 

–  పెపణ సథ ్ ్

్
్ ్

లలను సరు్ బటు చయడె దవర ùనలను గరష ెగ తగెచవచుచ. 

–  సధయమత, కమూయనటల జవెచడనక తగనెత మదతుతపటుగ, ముెదసుత గ డశచరజ  
పథకలు అమలు చయడె దవర మ నసక ఆసుపతుర ల ఉెడ వయకుత ల సెఖయను తగెచల. 

–  నవసతులు కవడ-19కు సెబెధెచన సమచరన్ పెదల, ప్ థమక సెరకణ చరయలను 
ఎల పటెచల ÷లుసుకునల చూడెడ.14  

–  సెదర్న సమయల అెటువయధుల వయపన నర ధెచడనక సెరకణ చరయలు 
అమలుచయల, కుటుెబలు మరయు బహయ ప్పెచెత కమూయనకñ చసెదుకు వభన్  
రకûన వధనలు కలపెచల (ఉద. üలýన, ఇెటర్ñ, వడø కమూయనకషన). 

్ ్ ్

త

్ త

సయసథలల  కవడ-19 సయకర మ్తకు వరుద్యగ సద్య కవడయ15 

– అవసరమనపపడు నవసతులకు üస్ెగ, వదయ సెరకణ అెదెచడె; నవసతులను 
తగన వదయ కెద్ లకు రర చయల. 

– కవడ-19 సవలప లకణలు ఉన్పపటక, ఆసుపతరల చరలసన అవసరె లన సపర్ 
సబ్ెద సెరకణ కరకు పరగ అవసరలకు సదúెగ ఉెడల. 

– దవయెగులు మరయు సబ్ెదక అవసరమన తగన వయకగత సెరకణ త 
పరకరన్ అెదెచల. 

– ఆసుపతరల చరలసన అవసరె లన కవడ-19 ఉన  ్వయకుత రల కరకు సెకమణ 
నయెతరణ చరయలు అమలు చయెడ (ఉద. మసక ధరెచమన మరయు ఇతర 
వయకుత లను తకడన్ పరమతె చయలన వరన ఆదశెచడె). 

దవ్యగులకు తగనయత మద్తు అయదయచడయ 

– నవసతుల సెరకణ, మద్తు కనసగెచడనక తగనెత సబ్ెద, సమగ్ 
ఉన్టు్ గ నరú రెచుకె డ. 

13   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15   http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
https://�������.14
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– సెకర మయవయపత సమయెల వపతుత ను ఎదురకెటున్ నవసతులు కల-ఇన, ఆనûన 
సకసషల(మనసక, సమజక) సరవసలు మరయు తటవర మద్తుత సహ మనసక, 
సమజక మద్తు పెదల చూడల. 

కవడ-19 వ్పత సమయయల నవసతుల హకుకలకు భరస కల్యచడయ 

– నవసతులను దురభషలడటె లద నర్కయె చయలదన, వయధ ప్బల సమయెల 
బలవెతప చరయలు ఉపøగెచడె లద ప్øగెచలదన భరస కలపెచల. 

– ఇపపటక ఉన  ్పరయవకణ మరయు ఫరయదుల మకనùె మరెత సమరథవెతెగ 
పనచసల చూడల. 



కొవిడ్-19

 సధరణ ప్జనకయ పటయచలసన ప్ థమక రకణ చర్లు 

 సరళమన పన ఏర్టుల , సయకర మ్క నరధక చర్లకు సయసథల యజమన్య 
మద్తు ఇవవల 

 వ్ధ బరన పడ అవకశయ ఉన్వరు సట రుకు వచచ అవకశలను సట రు 
యజమనులు పయచడయ 

   

 దవ్యగులకు వర కుటుయబయ, స్హతులు మరయు పరుగువరు అదనప 
మద్తు అయదయచల 

 
  

  

కమూ్నట కరకు చర్లు 

–  కవడ-19  నరధెచడనక పటెచలసన ప్ థమక సెరకణ చరయలప WHO  దవర  
తయరు చసన మరదర్కలను అనుసరెచెడ.16 మకు తవ్మన లకణలత అధక 
ప్మదె లనపపటక. కవడ-19 ప్మదన్ తవ్ెగ పరగణెచెడ, మరు వరసన  
మరవరకన వయప చయవచుచ. 

్

త

–   కవడ-19 వయపత సమయెల మ పన ప  ్ెతన్ సదúె చయడెప WHO మర్దర్కలను 
పటెచెడ.17 

–  సధయమనెత వరకు, దవయెగులు üలవరక చసెదుకు అనుమతెచవధెగ సరళమన  
పన ఏరపటు్  ఉెడల. పనప్ ెతెల లభయమయయ ఏవన సధరణ అససన పడకల్త ్  ్ 
సహ వరక అవసరమన üక్ లజ అెదుబటుల ఉెడల చూడల. 

–  üలవరకెగ సధయె కనట్యత, సెకర మయత తవ్త తగ్వరకు తవ్ లకణలత అధక  
ప్మదె ఉెడ దవయెగులు వతనెత కూడన సలవ తసుకునెదుకు అనుమతెచల. 
ఈ చరయలు అమలు చయడనక సెసథ యùమనులకు ఊతె అెదెచ పభ్ుతవ పలôలు,  
మదతును అనవషెచెడ. 

–  హయెడ శనటజషన స ్షనలు వెట సెకర మయత నయెతరణ చరయలు అెదుబటుల ఉెడల. 

్

– దవయెగులు లద వయధ సకగల దురభలమన వరక ప్తయక సమయన్ కటయెచడె 
లద దవయెగులను öపలనక అనుమతెచడనక వర మర్ లను పరగణనలక 
తసుకవల (ఉద. డలవర, ఆనûన). 

–   సమజక దూరె, ఐసలషన నబెధనలు  పటసూత న దవయెగులకు అవసరమన మనసక 
మరయు భతక మదతు అెదెచడనక వరన కమె తపపర కుెడ సెప్దెచల.

–  కవడ-19కు సెబెధెచన వసవలు ÷లుసుకె డ, సమచరన్ పెదెడ, పకరు్   
వయప చయవదు్ . 18 

్

త
త

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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