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முழுமையான க�ார�ானா ரிபரபார்ட்!

உலகம் முழுககக ககொர�ொனொ ஏற்படுத்திவரும் தொககம் குறித்து, தமிழக மருத்துவர் 
ஒருவர் தனது ஃர்பஸ்புக ்பககத்தில், `கடைசியில் ்பொருஙகள் ஒரு குட்டியூண்டு 
நுண்ணுயிருககு நொம் ்பயப்படும்்படி ஆகிவிட்ைது!’ என்று சமீ்பத்தில் எழுதியிருநதொர்.

ஆம், ஒரு சிறு மை�ஸுக்குத்ான் இன்று உல�ரை அ�ண்டு கிடக்கிறது.

`ஆனொல், சீன அ�சுதொன் ககொர�ொனொ கதொைஙகிய இைமொன மத்திய வூகொனில், 
ரநொயொளிகளின் எண்ணிகடகயும் புதிதொகப ்பொதிககப்படு்பவர்களின் எண்ணிகடகயும் 
குடையத் கதொைஙகிவிட்ைன என அறிவித்துவிட்ைரத... இனியும் நொம் ஏன் ்பயம்ககொள்்ள 
ரவண்டும்?’ என நீஙகள் ரகட்கலொம்

உண்டம என்னகவனில், சீனொவில் கட்டுககுள் வநதுககொண்டிருககும் ககொர�ொனொ, உலக நொடுகள் 
்பலவறறிலும் நொளுககு நொள் தனது தீவி�த்டத அதிகப்படுத்திகககொண்ரை வருகிைது. ஒவகவொரு 
நொளும் அதிரவகமொக ஆயி�ககணககில் ககொர�ொனொ ரநொயொளிகளின் எண்ணிகடக அதிகரித்துக 
ககொண்ரை வருகிைது.
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`எத்மன ர�ாயாளி�ள், எத்மன இறபபு�ள் என்று்ான் முடிவுக்கு ைரும் க�ார�ானா?’ 

என்றால், க்ரியவில்மல என்பது ைட்டுரை ைருததுை உலகின் பதிலா� இருக்கிறது.

இநத விஷயத்தில், உலக சுகொதொ� நிறுவனத்தின் நிடலப்பொடும் இதுரவதொன்.  
அண்டமயில் உலக சுகொதொ� நிறுவனம் சொர்பில் கவளிவநத அறிகடகயில்  

இவவொறு குறிபபிைப்பட்டுள்்ளது.

‘`ர�ாயாளி�ள் இருக்கிறார்�ர�ா இல்மலரயா... உல� �ாடு�ள் அமனததும் க�ார�ானாைால்

 பாதிக்�பபடுரைாம�க் �ாக்�த ர்மையான ைருததுை இருபமப உங�ள் ைருததுைைமன�ளில்

 உறுதிகெய்து க�ாள்ளுங�ள். எபரபாதும் எல்ரலாரும் எல்லாைற்றுக்கும் ் யா�ா�ரை இருங�ள்.’’

உல� சு�ா்ா� நிறுைனம்

க�ார�ானா மை�ஸின் ர�ாயரும்பு �ாலம்:

வ
ை
ரஸ்

1 - 14 நாள்கள ைவர எத்தவை நாள்கள 
வைண்டுமாைாலும் இருக்கலாம்

1 14

இ்தன் 
வநாயரும்பு 
்காலம்

(Incubation Period) எவ்வளவு?

இது நமககு அசசத்டதக ககொடுகக, அடத இன்னும் அதிகரிககும் விதமொக, 
 ̀அடனத்து நொட்டினரும் ஆகஸிஜன் கத�பிககுத் ரதடவயொன 

 கவன்டிரலட்ைர் வசதிரயொடு இருகக ரவண்டும்’  
என அறிவுறுத்தியுள்்ளது அகமரிககொவின் மருத்துவத்துடை.
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க�ார�ானா மை�ஸ் பாதிபபுக்�ான அறிகுறி�ள்:

்காய்ச்சல்

இருமல்

சீரற்ற இ்தயத 
துடிப்பு

நிவமானியா

சிறுநீர்க 
ச்சயலிழப்பு

்தவலைலி

ை்றண்்ட 
ச்தாண்வ்ட

சநஞ்சு 
ைலி

க�ொர�ொனொவொல் 
பொதிக�பபட்ட 
95,000-ககும் 

ரேறபட்டவர�ளில் 
80,000-ககும் 
ரேறபடர்டொர 

சீனொவவச் 
ரேர்ந்தவர�ள்தொம்.

சீனொவில் பி�சடன கட்டுககுள் வ�த் கதொைஙகிய பின்னரும்கூை, இன்ை்ளவும், ்பலரும் தஙகட்ளத் 
தொஙகர்ள தனிடமப்படுத்திக ககொண்டிருககின்ைனர். சீனொவுககு ரந�டி விசிட் அடித்திருநத உலகச 
சுகொதொ� நிறுவனத்தின் அதிகொரி பரூஸ், விசிட்டுககுப பின்னொன தனது ர்பட்டி ஒன்றில், `உலகம் 
முழுவதும் இநரந�ம் மிகபக்பரிய அழிடவ ஏற்படுத்தியிருகக ரவண்டிய ஒரு கதொறறுரநொடயத் 
தஙகட்ளத் தனிடமப்படுத்தி டவத்துகககொண்ைதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தியிருககும் வூகொன் மககளுககு 
உலகரம கைன்்பட்டிருககிைது’ எனககூறி சீனொவுககு நன்றி கூறியிருநதது இஙரக குறிபபிைத்தகக விஷயம்.
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இத்தடகய உயரிய வொர்த்டதகளுககுத் தகுதியொனதுதொன் சீனொ. 
அநத அ்ளவுககு சுயககட்டுப்பொட்ரைொடு இருநது ககொர�ொனொ 
பி�சடனடய இபர்பொது கட்டுககுள் ககொண்டுவநதுள்்ளனர் 
அம்மககள். சீன மககட்ளபர்பொல, ககொர�ொனொ ்பொதிககப்பட்டுள்்ள 
பிை நொடுகட்ளச ரசர்நத மககளும் சுய ஒழுககத்தில் அவவ்ளவு 
கட்டுப்பொட்ரைொடு இருககிைொர்க்ளொ என்்பது சநரதகரம. கொ�ணம், 
உலகின் மிகபக்பரிய வல்ல�சு நொைொன அகமரிககொரவ தறர்பொது 
சுய ஒழுகக விஷயத்தில் தடுமொறியுள்்ளது. ஆம், அகமரிககொவின் 
ரநொயத்தடுபபு மறறும் கட்டுப்பொட்டு டமயத்தின் அலட்சியத்தொரலரய 
அஙகு ரநொயொளிகளின் எண்ணிகடக அதிகரித்துள்்ளது என 
அகமரிகக அ�சு தறர்பொது ஒபபுகககொண்டுள்்ளது.

அபபடி என்ன கெய்்து 
ர�ாய்த்டுபபு ைற்றும் 
�ட்டுபபாட்டு மையம்?

ககொர�ொனொடவ உறுதிகசயயும் 
கருவியில், உலக சுகொதொ� நிறுவனம் 
அளித்த கருவிகட்ள விடுத்து, ரவறு 
கருவிகட்ளரய கைநது ஒரு மொத 
க ொ ல ம ொ க  உ ்ப ர ய ொ கி த் து 
வநதிருககிைது அகமரிககொவின் 
ரதசிய ரநொயத் தடுபபு மறறும் 
கட்டுப்பொட்டு டமயம். இது, ரநொடயக 
கண்ைறியும் துல்லியத்தன்டமயில் 
சிககடல ஏற்படுத்திவிட்ைது . 
இதனொல் ்பொதிபபு உறுதிகசயயப்பை 
ரவண்டிய ந்பர்கள் ்பட்டியலில் 
பி�சடன ஏற்பட்டுள்்ளது. விட்ளவு, 
த னி ட ம ப ்ப டு த் த ப ்ப ை 
ரவண்டியவர்கள் க்பொதுமககர்ளொடு 
இயஙக அனுமதிககப்பட்டுள்்ளனர்.
டவ�ஸும் ்ப�விவிட்ைது!

அ க ம ரி க க ொ ட வ ப ர்ப ொ ல 
ககொர�ொனொ பி�சடன தீவி�மொக 
உள்்ள மறகைொரு ்பகுதியொன 
கலிஃர்பொர்னியொவில், தறகொபபுககுப 
்பயன்்படுத்தப்படும் மொஸ்ககில் 
தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டுள்்ளதொக 
அஙகுள்்ள கடைகளில் அறிவிபபுப 
்பலடககள் டவககப்பட்டுவிட்ைன. 
இடவயொவும் ரநொய ்பொதிபபு 
க்பருகுவதறரக வழிவடக கசயயும்.
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பாதிப்வப உறுதிச்சயய்ச சீை அரசு  
எடுததுகச்காண்்ட ்கால்கட்டம்!

்கவுண்க்டாங்கில், விை்சாயி 
ஒருைருககுப் பாதிப்பு உறுதி 

ச்சயயப்பட்டது.

16 ந்வம்பர், 2002

வ்காவிட-19்சார்ஸ்

வூ்கான் மா்காணததின் ஒரு 
ந்கரததில், நிவமானியா 
வபான்்ற அறிகுறிவயாடு 
இருககும் நபர் ஒருைர் 
மருததுைமவையில் 
அனுமதிக்கப்பட்டார்.

8 டிசம்பர் 2019

உல்க சு்கா்தார 
நிறுைைததுககுத ்த்கைவல்ச 
ச்சால்லியது சீை அரசு.

31, டிசம்பர் 2019 

்சார்ஸ் குறிததுப் 
வபசியவ்த, பீஜிங் அரசு 

்கண்டித்தது.

(ஜைைரி)

86 நாட்கள் ்கழித்து

305 உறுதிச்சயயப்பட்ட 
வநாயாளி்கள -  

5 இ்றப்புககுப் பி்றகு 
உல்கசு்கா்தார 

நிறுைைததுககுத ்த்கைல் 
ச்சால்லியது சீைா.

10 பிப்ர்வரி 2003 

ச்தாகுப்பு: சப.ம்தவல ஆவரான், 
சஜ.நிவை்தா,

இன்ஃவபாகிராபிகஸ்: எஸ்.ஆரிஃப் 
மு்கம்மது, எம்.மவ்கஷ்
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ச்காவராைா வைரஸ் எவைளவு ச்காடியது?

பாதிப்பு இ்றப்பு

1,18,326
4,292

34,453
15,158

8,437
813

2494
858

ச்காவராைா

எவபாலாசமர்ஸ்

்சார்ஸ்

2020

2012 1976

2003

(11/3/2020 ைவர)
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மாஸ்க
ச்காவராைா ்தாககு்தலின் 

ச்தா்டக்கநிவலயில் 
இருப்பைர்்கள, மாஸ்க 
அணிை்தன் மூலம் 

இன்சைாருைருககு பாதிப்பு 
பரவுைவ்தத ்தடுக்க முடியும். அறுவை சிகி்சவ்ச மாஸ்க N95 மாஸ்க

டிஸ்்பாசபிள் மாஸ்க்்க ்சரியா்க உபவயாகிப்பது எப்படி?

மாஸ்க அணியும் முன், 
வ்சாப் உபவயாகிதது 

வ்க்கவளக 
்கழுவிகச்காளளவும்.

ைாய மறறும் மூககு 
பகுதி்கவளக 
்கைரும்படியும் 

மு்கதவ்தாடு ஒடடியும் 
இருக்க வைண்டும்

அடிக்கடி அவ்தக 
்கழறறி மாட்டக 

கூ்டாது.

மாஸ்கவ்க 
்கழடடும்வபாது, அ்தன் 
பின்பு்றததிலிருந்து 

நீக்கவும்.

அழுக்காைவு்டன், 
குப்வபதச்தாடடியில் 
வீசிவிடடு, புதிய 

மாஸ்கவ்க 
பயன்படுத்தவும்.

மாஸ்ககின் முன்பு்றதவ்த 
(மூககு - ைாயப் 

பகுதிககு முன்னுளள 
பகுதிவய) 

ச்தா்டககூ்டாது.
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இந்த ்நாய்களின் ்தா்க்கம எங்கிருநது ஆ்ரமபித்்தது?  

மார்்பர்்க

மமர்ஸ

எ்்பாலா

H7N9

நிஃ்பா

A(H1N1)

சார்ஸ

்்காவிட - 19

H1N1

1967

2012

1976

2013

1999

2009

2002

2019

2003

உ்காண்்டா

்சவுதி அவரபியா

்காங்வ்கா

சீைா

மவலசியா

அசமரிக்கா& 
சமகஸிவ்கா

சீைா

சீைா

சீைா

590 33,687

2,494 1,568 118 32610,00,000 
்மல்

8,098 861496
478 14,693

858 616 4,2921,23,000 
-2,03,000

774 455265

(1
1/
3/
20
20
 ை

வ
ர)

`எனில், ககொர�ொனொ தீவி�ம் தறர்பொது அைஙகொதொ?’ என்ைொல், ̀பி�சடன முன்ட்பபர்பொல 
இல்டல. ஆகரவ கவடல ரவண்ைொம்’ என்கின்ைனர் சீன மருத்துவர்கள். அதறகு அவர்கள் 
முன்டவககும் கொ�ணம், ககொர�ொனொவொல் ்பொதிககப்பட்டு இபர்பொது அதிலிருநது 
முழுடமயொக மீண்ைவர்களின் எண்ணிகடகககொன த�வுகள். இநத எண்ணிகடக 53,000-
த்டதத் தொண்டியுள்்ளது.

க�ார�ானா... மீண்டைர்�ள்!

95,000-ததில் ெரிபாதிக்கும் அதி�ைாரனார் ர�ாயிலிருந்து குணைாகிவிட்டனர்.
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1000 ்நாயாளி்கள் ்தா்க்கப்படு்வ்தற்கு 
எடுததுகச்காளளப்பட்ட நாள்கள

சமர்ஸ் ்சார்ஸ் ச்காவராவைா
903 
நாள்கள

130 
நாள்கள

48  
நாள்கள

ககொர�ொனொ டவ�ஸ் ்பொதிபபு விஷயத்தில் நம்டம `நன்று’ என்று கசொல்லடவககும், 
நம்பிகடக தரும் மறகைொரு த�வும் இருககிைது. அது, ரநொயத்கதொறறு உறுதிகசயயப்படு்பவர்களில் 
80% ர்பருககு சொதொ�ண முதல் மிதமொன ரநொயொகரவ இதுவட� ககொர�ொனொ டவ�ஸ் 
இருநதுள்்ளது. 13.8% ர்பருககு மட்டுரம ரநொய தீவி�மொக இருநதுள்்ளது. இன்னும் 6.1% 
ர்பரின் நிடல கவடலககிைமொக இருககிைது. த�வுகள் அடனத்டதயும் கமொத்தமொகப 
்பொர்ககும்ர்பொது, பி�சடன நொம் ்பயப்படும் அ்ளவுககு ரமொசமொக இல்டலதொன்.
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முன்கனசெரிக்ம� ைற்றும் ் டுபபு �டைடிக்ம��ம� முமறயா� ரைற்க�ாண்டால், 

க�ார�ானா நிசெயம் �ட்டுக்குள் ைந்துவிடும் என �ம்பலாம்.

0.2% 0.2% 0.2% 0.4%
1.3%

3.6%

8.0%

14.8%ம்கா்்ரா்�ா ஏற்்படுத்தும  
இறபபு விகி்தம!  
(்வயது ்வாரியா்க)

ககொர�ொனொவுககு இதுவட�யில் மருநது கண்டுபிடிககப்பைொவிட்ைொலும், அதன் 
அறிகுறிகட்ளக கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் ககொர�ொனொ டவ�டஸ குணப்படுத்திவிை 
முடியும். அப்படியொக அறிகுறிடயக கட்டுககுள் ககொண்டுவநது, ̀சபர்பொர்ட்டிவ ரகர்’ மூலமொக 
குணப்படுத்தப்பட்ை ரநொயொளிகளின் எண்ணிகடக 53,000-ககும் அதிகம்!
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ெரி, க�ார�ானாவிலிருந்து ் பபிக்�, 
முன்கனசெரிக்ம�யா� என்னகைல்லாம் கெய்ய ரைண்டும்? 

இஙர� க்ரிந்துக�ாள்ளுங�ள்!

அவ்சை உணவு்கவள்ச 
்சவமககும் முன், 
அைறவ்ற நன்கு 
சுத்தப்படுததிக 
ச்காளளவும்

5

வ்க்கவள  
எப்வபாதும் 
சுத்தமா்க 
வைததிருக்க 
வைண்டும். 

இருமல், தும்மலின் 
வபாது மூககு மறறும் 
ைாயப்பகுதி்கவள 
வ்கககுடவ்ட 
உ்தவிவயாடு மூடிக 
ச்காளளவும்.

்சளி, இருமல் 
பிர்சவை 

உளளைர்்கவளாடு 
சநருங்கிப் பழ்க 

வைண்்டாம்

்காய்ச்சல், இருமல், 
மூ்சசுவிடுைதில் 

சிரமம் வபான்்றவை 
ச்தரியைந்்தால், 
்தாமதிக்காமல் 

மருததுை 
உ்தவிவய நா்டவும். 

1

3

2

4

அவ்சை உணவு்கவள்ச 
்சவமககும் முன், 
அைறவ்ற நன்கு 
சுத்தப்படுததிக 
ச்காளளவும்

எப்வபாது 
விலங்கு்கவளாடு வநரம் 
ச்சலைழித்தாலும், 
உ்டைடியா்க வ்க்கவளக 
்கழுவிகச்காளளவும்.

்தவர்களிலிருந்து இந்்தத 
ச்தாறறு பரைககூடும் 
என்ப்தால், ்தவரவயயும் 
சுத்தமா்க வைததுக 
ச்காளள வைண்டும்.

ைைவிலங்கு்கள, 
பண்வண 

விலங்கு்கவள 
வநரடியா்கப் 

பராமரிப்பவ்தத 
்தவிர்க்கவும்

சபாது இ்டங்்களில்  
எ்சசில் 

துப்பககூ்டாது

5

7

9

6

8
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க�ார�ானாவுக்�ான ைருததுை இருபபு�ளும் விழிபபுணர்வும் முழுமையா� 

இருக்கும்பட்ெததில், இந்தியா ைட்டுைன்றி உல� �ாடு�ள் அமனததுரை

 க�ார�ானாமை �ட்டுக்குள் க�ாண்டுை�லாம்.

எப்்பாம்தல்லாம 
்்க்க்ள  

்கழு்வ ்்வண்டும?

தும்மல், இருமலுககுப் பி்றகு

்கழிைவ்ற 
உபவயா்கததுககுப் பி்றகு

்சாப்பாடு ்தயாரிககும் 
முன்பும் பி்றகும்

பிராணி்களு்டன் 
வநரம் ச்சலைழித்த 
பி்றகும், பராமரித்த 

பி்றகும்

்சாப்பி்டப் வபாகும் முன்

வ்க்களில் ்கவ்ற 
படிந்திருககும்வபாது

வநாயுறறிருப்பைர்்கவள 
்கைனிததுக ச்காண்்ட பி்றகு

ககொர�ொனொடவ தடுகக, டககட்ளச சுத்தமொக டவத்துக ககொள்்ள ரவண்டுகமன்்பது 
விதி. அநத வடகயில், டககட்ள எபர்பொகதல்லொம் சுத்தப்படுத்த ரவண்டும் 

என்்பதறகொன விவ�ம் இஙரக...
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``இந்தியாவில 
ககார�ானாவவ சமாளிகக
க�ாதுமககளின்
ஒத்துவைப்பு மிகமிக அவசியம்!’’
 - ைருததுைர் வி�க்�ம்

-ஜெ.நிவேதா

ஜ�ாதுமக்களின் �ங்களிப்பு இல்ாமல அரசாங்கததால 
சிறு துரும்�ககூட அ்சக்க முடியாது...  
ஜ்காவரானா்ே எதிரஜ்காள்ளுமா இந்தியா?

க�ொர�ொனொ வை�ஸொல் பொதிக�பபட்ட நபர�ளின் எண்ணிகவ�, 
இன்வறைய ரேதிககு 1,00,000-தவே ேொண்டிவிட்டது. இறைபபு�ளின் 
எண்ணிகவ� 4,000-தவே ேொண்டிவிட்டது. எண்ணிகவ� அதி�ரிக� 
அதி�ரிக�, இந்தியொ முழுைதும் �டடுபபொடு�ள் தீவி�பபடுதேபபடடு 
ைருகின்றைன. சரைரேச விமொன நிவையங�ளில், க�ொர�ொனொவுக�ொன 
ேடுபபு ந்டைடிகவ��ள் துரிேபபடுதேபபடடுள்்ளன. பயணி�ள் 
அவனைருககும், க�ொர�ொனொ ஸ்கரீனிங ரமறக�ொள்்ளபபடடு 
ைருகின்றைது.

பயணி�ள் �ண்�ொணிபபு குறிததுப ரபசியிருந்ே மததிய சு�ொேொ�த 
துவறை அவமசசர ஹரஷ் ைரேன், ``ஜனைரி மொேம், முேன்முேலில் 
கைளியொன க�ொர�ொனொ இறைபபு அறிவிபபு கைளியொன நொளிலிருந்ரே 

மருத்துவர்  
மயிலன் சின்்னப்பன்

மருத்துவர்  
ஜி.ஆர்.ரவீந்திரநாத்
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சரைரேச விமொனப பயணி�ள் அவனைரும் கர்ளொஸ் மொனி்டரிஙகில் 
இருககின்றைனர” எனக கூறியிருந்ேொர. அைர குறிபபிடும் அந்ே நொள் 
ஜனைரி 17.

ரமலும், க�ொர�ொனொவை எதிரததுப ரபொ�ொ்ட மருததுைப 
பணியொ்ளர�ள் அவனைரும் ேயொர நிவையில் இருபபேொ�வும், இந்ே 
விவ�வில் புதிய ஆய்வுககூ்டங�வ்ளத திறைக�விருபபேொ�வும் 
கேரிவிததிருந்ேொர அவமசசர ஹரஷ் ைரேன். இருபபினும், இந்ே 
முன்ரனறபொடு�ள் மடடுரம இந்தியொவை க�ொர�ொனொவிலிருந்து 
ேற�ொததுகக�ொள்்ள உேவுமொ ?

அ�சு சொரபில் ரமறக�ொள்்ளபபடும் பொசிடடிவைொன விஷயம், 
விமொன நிவையங�ளில் �ண்�ொணிக�பபடும் நபர�ள் அவனைரும் 
அடுதே 14 நொள்�ளுககும் கேொ்டரசசியொ�க �ண்�ொணிக�பபடுகின்றைனர. 
�ொ�ணம், உை� சு�ொேொ� நிறுைனம் சொரபில் ே�பபட்ட ஓர அறிகவ�யில், 
`க�ொர�ொனொ பொதிபபு, எல்ரைொருககும் முேல் நொர்ள ேனது அறிகுறிவய 
கைளியில் �ொடடிவி்டொது. இேன் ரநொயரும்பு �ொைம் 14 நொள்�ள். 
இவ்டபபட்ட நொள்�ளில், எபரபொது ரைண்டுமொனொலும் அறிகுறி�ள் 
கேரியைொம்’ எனக குறிபபி்டபபடடுள்்ளது. ஆ�, இந்திய அ�சு இந்ே 
விஷயததில் சரியொ� இயஙகுகிறைகேன்ரறை கசொல்ை ரைண்டியுள்்ளது.

இந்ே 14 நொள்�ள் கேொ்டர ஃபொரைொ அப, முவறையொ� ந்டககிறைேொ 
என்றை பயம் சிைருககு ஏறப்டைொம். 

�்டந்ே மொேததில் பணி நிமிதேமொ� ஜபபொன் கசன்று ைந்திருந்ேொர 
திருசசிவயச ரசரந்ே மருததுைர மயிைன் சின்னபபன். அைர, ேன் 
கசொந்ே அனுபைதவே நம்மிவ்டரய பகிரந்துக�ொண்்டொர. ``நொன் 
பயணம் கசன்று ைந்ே பின்னொன 14 நொள்�ளுரம, தினம் �ொவையில் 

�ம் ைக்�ள் 
ைததியில் இந்் 
ர�ாய்தக்ாற்று 
குறித் பயம், 
ர்மையான 

அ�வு இல்மல. 
மி�வும் 

அலட்சியைா�ரை 
இம் 

அமனைரும் 
அணுகுகின்றனர்.

ைருததுைர் 
ையிலன் சின்னபபன்
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எனககுச சு�ொேொ�ததுவறையிலிருந்து ரபொன் ைரும். எனககு ஏரேனும் 
அறிகுறி�ள் உள்்ளனைொ என்று அைர�ள் என்னி்டம் ர�டபொர�ள். 
மூன்றைொம் நொள் ரபசும்ரபொதுேொன் நொரன மருததுைரேொன் என்றை 
விஷயதவே அைர�ளி்டம் கசொன்ரனன்.

`நொரன மருததுைரேொங�. ஆ�ரை, அறிகுறி�வ்ள நிசசயம் 
உேொசீனபபடுதே மொடர்டன். நீங� தினமும் ரபொன் கசய்ய ரைண்டிய 
அைசியமில்வை’ என்று அைர�ளி்டம் கசொன்னரபொது, `எதுைொ� 
இருந்ேொலும், உங�ள் நைவன உறுதிகசய்துக�ொள்ளும் �்டவம 
எங�ளுககு இருககிறைது’ என எதிரே�பபில் கசொன்னொர�ள். 
இதுமடடுமன்றி, நொன் எந்கேந்ேப பகுதி�ளுகக�ல்ைொம் பயணிதரேன், 
பயணததின்ரபொது நொன் கசன்று ைந்ே இ்டங�ள் என்கனன்ன, 
கூட்டமொன பகுதி�ளுககுச கசன்ரறைனொ, மருததுைமவன�ளுககுச 
கசன்ரறைனொ என்கறைல்ைொம் ர�ட்டொர�ள். இது எனககு மடடுமல்ை, 
என்ரனொடு பயணிதே அவனைருககுரம நி�ழ்ந்துள்்ளது. இந்ே 
அனுபைங�ள் அவனதவேயும் அடிபபவ்டயொ� வைததுச கசொல்கிரறைன்... 
பயணி�ள் விஷயததில் அ�சு நிசசயமொ� கமதேனம் �ொட்டவில்வை!” 
என்றைொர மயிைன் சின்னபபன்.

உை� சு�ொேொ� நிறுைனம் குறிபபிடடுள்்ள 14 நொள்�ள் ரநொயரும்பு 
�ொைகமன்பது, ஒரு சிை ரந�ம் நபருகர�றப மொறுப்டைொம் என்கின்றைனர 
மருததுைர�ள். அந்ேைவ�யில், ஆய்கைொன்றில் 24 நொள்�ள்ைவ� இந்ே 
ரநொயரும்பு �ொைம் இருக�ைொம் எனத கேரியைந்துள்்ளது. மக�ள்கேொவ� 
அதி�ம் க�ொண்்ட இந்தியொ ரபொன்றை நொடடில், அ�சு சொரபில் 
விசொரிக�பபட்டொல் மடடுரம அறிகுறி�ள் குறிதது ைொய்திறைபரபொம் 
எனச கசொல்ைது சரியொன நிவைபபொ்டொ� இருக�ொது என்பேொல், 
மக�்ளொன நம் மததியில் முன்கனடுபபு�ள் எடுக�பப்ட ரைண்டும்.

இேற�ொன �ொ�ணமொ�, பிறை கேொறறுரநொய்�ளுககு இந்தியொ எபபடிச 
கசயல்பட்டது என்பது குறிததுப ரபசினொர மருததுைர மயிைன் 
சின்னபபன். ̀` �தேததின் மூைம் ப�வும் மருந்தில்ைொே கேொறறு�ளுககு 
இருந்ே பயம்கூ்ட �ொறறில் ப�வும் கேொறறுககு இருக�வில்வை. 
உண்வமயில், கபொதுமக�ளின் பங�ளிபபு இல்ைொமல் அ�சொங�தேொல் 
சிறு துரும்வபககூ்ட இஙர� அவசக� முடியொது. இதேவன 
மக�ள்கேொவ� க�ொண்்ட ஒரு நொடடில், அ�சு, ேனிநபவ� அணுகி 
விழிபபுணரவைத ேருைது சொததியமில்ைொே விஷயம். மக�ள்ேொன் 
ஒருைருகக�ொருைர முன்னின்று ைழிந்டததி, கூட்டங�வ்ளத ேவிரபபது 
- ரேவையொன சூழல்�ளில் மொஸ்க அணிந்து க�ொள்ைது - பயணதவேத 

�ாற்றில் ப�வும் 
ஒரு க்ாற்மற 

அவை�வு ரலொன 
விஷயைா� �ாம் 
�டந்துவிடுைது 

�ல்ல்ல்ல.
டாக்டர்  

ஜி.ஆர்.�வீந்தி��ாத



17    vikatan.com

ேவிரபபது ரபொன்றைைறவறைப பின்பறறை ரைண்டும்” என்றைொர அைர.

ரபொலிரயொ - பன்றிக�ொய்சசல் - நிபொ - க்டஙகு ரபொன்றை 
கேொறறுபபி�சவன�ள் ரை�மொ�ப ப�விய சூழலில் இந்திய 
சு�ொேொ�ததுவறை ேன்னொைொனைவ� அைறவறைச சிறைபபொ�ரை 
எதிரக�ொண்்டது. குறிபபிட்ட ரநொய்�ளின் வை�ஸ்�ள் ப�விய ரபொது, 
அைறவறைத ேடுக� அ�சு ரமறக�ொண்்ட முயறசி�ள், �டடுபபடுதே 
அ�சு �ொடடிய தீவி�ம் ரபொன்றைவையும் �ைனிக�தேக�வை.

``ஆனொல், அ�வச எல்ைொ சூழலிலும் பொ�ொட்ட மடடுரமவும் 
முடியொது. �ொ�ணம், மறறை உை� நொடு�ளின் மருததுை ைசதி�ர்ளொடு 
ஒபபிடுவ�யில் இந்தியொவின் சு�ொேொ�ததுவறை கசயல்பொடு�ள் மி�வும் 
பின்ேஙகிரய இருககின்றைன” என்கிறைொர மருததுைச கசயறபொட்டொ்ளர 
ஜி.ஆர.�வீந்தி�நொத. ``துவறையின் கசயல்பொடு�ளில் சிக�லிருபபது, 
மருததுைர�ள் பறறைொககுவறை, மருததுைப பணியொ்ளர�ள் பறறைொககுவறை 
என ஏ�ொ்ளமொன பி�சவன�ள் இந்தியொவில் இருககின்றைன. ஒருரைவ்ள 
க�ொர�ொனொ இஙகு ேன்வன வீரியபபடுததிகக�ொண்்டொல், அவே 
எதிரக�ொள்ளும் சகதிரயொ, அவேக �டடுககுள் க�ொண்டு ைரும் சகதிரயொ 

நம் நொடடில் நிசசயம் இல்வை. 
மருததுைததுவறையில் அதேவன 
பி ன் ன வ ்ட வு � ள் !  இ ங கு 
க�ொர�ொனொ ப�வுைது குவறைைொ� 
இருககுகமன சிைர கசொல்ைக 
ர�ட�முடிகிறைது.

அ ர ே ர ந � ம்  அ � வ ச க 
குவறைகசொல்லிவிடடு, மக�ள் 
மடடுரம பொதிபவபக �டடுககுள் 
க � ொ ண் டு ை �  மு ய ை 
ரைண்டுகமன்றும் கூறை இயைொது. 
அ�சு ேன்னுவ்டய மி�சசிறைந்ே 
பங�ளிபவப, இந்ே முவறையொைது 
(க�ொர�ொனொ �டடுபபடுதேலில்) 
� ொட்ட  ரைண்டும் .  அ ந் ே 
முயறசி�ளில், ேங�ளின் சிறைபபொன 

ைக்�ள் விழிததுக் 
க�ாண்டால் 

ைட்டுரை, 
க�ார�ானா  

எனும் 
விஷக்கிருமிமய 
�ம்ைால் கைல்ல 

முடியும்!
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பங�ளிபவப மக�ள் ே� ரைண்டும். முககியமொ� அறிகுறி�ள் 
கேரியைந்ேவு்டன், முேல் நிவையிரைரய மருததுைவ� அணுகி 
ஆரைொசவன கபறறுகக�ொள்ைது, ேன்சுதேம் ரபணுைது ரபொன்றைைறவறைச 
கசய்ய ரைண்டும்!” என்கிறைொர அைர.

சிை தினங�ளுககு முன், உை� சு�ொேொ� நிறுைனம் ேனது 
அறிகவ�கயொன்றில் `உங�ள் நொடடில் பொதிபபு இருககிறைரேொ 
இல்வைரயொ... அவனைரும் அவனததுககும் ேயொ�ொ�ரை இருங�ள். 
மருததுை இருபபு�வ்ள எபரபொதும் உறுதிகசய்து க�ொண்ர்ட இருங�ள்’ 
என ைலியுறுததியிருந்ேது. இந்தியொ ேயொர நிவையில் இருககிறைேொ, 
இல்வையொ என்றை ர�ள்விககும் இதுேொன் விவ்ட. இந்தியொ ேயொ�ொ� 
இருககிறைரேொ இல்வைரயொ, நொம் அவனைரும் ேயொ�ொ� இருபரபொம். 
நம் சுதேதவே உறுதிபடுததிக க�ொள்ரைொம்.

ைக்�ள்  
��ததில் இறங� 

ரைண்டும்! 
க�ார�ானாமை 
�டக்�, அ�மெ 

�ம்புைர்ாடு 
ைக்�ளும் ��ததில் 

இறஙகி 
விழிபபுணர்ரைாடு 

கெயல்பட 
ரைண்டும்.

இமணரைாம், க�ார�ானாமை கைல்ரைாம்!
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ககார�ானா... 
அறிந்துககாள்்ள ரவண்டிய
அவசிய தகவலகள்
 - ைருததுைர் ஃபரூக் அபதுல்லா

உலக சுகொதொ� நிறுவனம், இநத டவ�ஸ் மனிதர்களிைமிருநது மனிதர்களுககுப 
்ப�வொது என முதலில் நிடனத்தது. ககொர�ொனொ டவ�ஸ் ்பறறிய அசசஙகளும் 
வதநதிகளும் நொளுககு நொள் அதிகரித்துவருகின்ைன. ககொர�ொனொ டவ�ஸ் ்பறறித் 
கதரிநதுககொள்்ள ரவண்டிய அவசிய தகவல்கட்ள, இஙகு ரகள்வி - ்பதிலொகத் 
தருகிைொர் க்பொதுநல மருத்துவர் ைொகைர் ஃ்பரூக அபதுல்லொ.

க�ாரரா்னா வவரஸ், சீ்னா உருவாக்கிய உயிரியல் ஆயுதமா?

இல்வை. சீனொவின் வூஹொன் ந��ததில் வை�ொைஜி ஆய்ை�ம் 
உள்்ளது. இந்ே வை�ஸும் வூஹொன் ந�� உயிரினச சந்வேயிலிருந்து 
ப�வியேொ�க கூறைபபட்டவு்டன், இ�ண்டுககும் இவ்டரய முடிசசு 
ரபொடடுவிட்டொர�ள். க�ொர�ொனொவும் சளி, இருமல் ரபொன்றை 
சீஸனல் வை�ஸ் �ொய்சசவை ஏறபடுததும் ஒரு வை�ஸ்ேொன். 
இது ரைறு உயிரினங�ளுககுள் கசன்று ைரும்ரபொது பைம்கபறறு 
மனிேவனத ேொககும். இந்ே முவறை, கைௌைொல்�ளி்டமிருந்து இந்ே 
வை�ஸ் ைந்திருபபேொ�க கூறைபபடுகிறைது. அதுவும் உறுதிப 
படுதேபப்டவில்வை.

மருத்துவர்  
ஃ்பரூக் அபதுல்லா
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க�ாரரா்னா வவரஸ் கதாறவறைக் �ட்டுப்படுத்த, உல� சு�ாதார 
நிறுவ்னம் எடுத்த நடவடிக்வ��ள் என்க்னன்்ன?

உை� சு�ொேொ� நிறுைனம், இந்ே வை�ஸ் மனிேர�ளி்டமிருந்து 
மனிேர�ளுககுப ப�ைொது என முேலில் நிவனதேது. ஆனொலும் 
பை நொடு�ளிலும் வை�ஸ் கேொறறு �ண்்டறியபப்டரை, 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் கேொறவறை சரைரேச மருததுை அைச� 
நிவையொ� அறிவிதேது. இேன்மூைம் பை நொடு�ளும் ேங�ள் 
நொடடுககுள் நுவழயும்/கைளிரயறும் மக�ளுககு �டுவமயொன 
�டடுபபொடு�வ்ள விதிததுைருகின்றைன.

சீ்னா த்னது ந�ரங�வைத் தனிவமப்படுத்தியிருப்பது ரநாயத்கதாறவறைத் 
தடுக்குமா?

இது ஓ�்ளவுககுேொன் உேவும். �ொ�ணம், ரநொய் ப�ைத 
கேொ்டஙகிய 2019, டிசம்பர முேல் 2020, ஜனைரி மொேததின் 
ஆ�ம்பக�ொை�ட்டததிரைரய இவேச கசய்யொமல், �ொைம் 
ேொழ்ததி கசய்திருககிறைொர�ள். இேனொரைரய சீனொ முழுைதும் 
ரநொய்தகேொறறு அதி�ரிதேது. இருபபினும், இந்ே வை�ஸ் 
கேொறறுப ப�ைலின் வமயபபுள்ளியொன வூஹொன் ந�வ�த 
ேனிவமபபடுததுைது நல்ைதுேொன்.

க�ாரரா்னா ்பாதிபபின் அறிகுறி�ள் என்க்னன்்ன?

அதி�மொன �ொய்சசல், சளியு்டன் இருமல், மூசசுததிணறைல், 
ையிறறுபரபொககு, கேொண்வ்ட ைலி.

கதாறவறைத் தடுக்� என்்ன கெயய ரவண்டும்?

அடிக�டி வ��வ்ள ரசொப ரபொடடுக �ழுைவும். �ண்்ட 
இ்டங�ளில் வ��வ்ள வைக�க கூ்டொது. வ�குலுககுைவேத 
ேவிரக�வும். சளி, இருமல் அறிகுறி�ள் இருபபின் மு�க�ைசம் 
அணியவும். சளி, இருமல் இருபபைர�ளி்டமிருந்து மறறைைர�ள் 
குறிபபொ� குழந்வே�ள், முதிரயொர விைகி இருக�வும். உ்டரன 
மருததுைவ� அணு�வும்.

அடிக்�டி 
ம��ம� ரொப 

ரபாட்டுக் �ழுைவும். 
�ண்ட இடங�ளில் 

ம��ம� 
மைக்�க் கூடாது. 

ம�குலுக்குைம்த 
்விர்க்�வும்
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தடுபபூசி�ள் இருக்கின்றை்னவா , நிரமானியா தடுபபூசி 
ர்பாட்டுக்க�ாண்டால் க�ாரரா்னா கதாறறிலிருந்து ்பாது�ாத்துக்க�ாள்ை 
முடியுமா?

இது புதிய ைவ� வை�ஸ் என்பேொல் ேடுபபூசி 
�ண்்டறியபப்டவில்வை .  நியூரமொ�ொக�ல் ேடுபபூசி , 
ஹிரமொஃபில்ைஸ் இன்பளூயன்சொ பி ரபொன்றை ேடுபபூசி�ள் 
ரபொடடுகக�ொண்்டொலும் க�ொர�ொனொ வை�ஸ் கேொறறிலிருந்து 
பொது�ொக�ொது. இந்ே வை�ஸுககு ேடுபபூசி �ண்டுபிடிககும் 
பணி�ள் கேொ்டஙகிவிட்டன. அதி�படசம் ஒரு ைரு்டததில் 
சந்வேயில் கிவ்டககும். க�ொர�ொனொ வை�ஸ் கேொறறுககு எதி�ொ� 
எந்ேக �ஷொயமும் ரைவை கசய்யொது. ைேந்தி�வ்ள நம்ப 
ரைண்்டொம்.

க�ாரரா்னா வவரஸ் கதாறறு, மரணத்தில்தான் முடியுமா?

இதுைவ� உயிரிழந்ேைர�ள் 2.2 சேவிகிேம் ரபர மடடுரம. 
100-ல் 98 ரபர உயிர பிவழததுவிடுகிறைொர�ள். இ�ண்டு 
சேவிகிேததிலும் கபரும்பொன்வமயினர ையது முதிரந்ரேொர 
ம ற று ம்  இ ே ய ர ந ொ ய் ,  சி று நீ � �  ர ந ொ ய் ,  நீ ரி ழிவு 
ரநொய்�வ்ளகக�ொண்்டைர�ர்ள. பயபப்ட ரைண்்டொம்.

சீ்னர்�ள் கவௌவால், கீரி, ்பாம்பு ர்பான்றை உயிரி்னங�வை 
உண்்பதால்தான் இதுர்பான்றை வவரஸ்�ள் ்பரவுகின்றை்னவா?

க�ொர�ொனொகூ்ட கைௌைொலிலிருந்து ப�வியேொ� 
அறியபபடடுள்்ளது. சீனொவில் முன்பு ைந்ே சொரஸ் வை�ஸ்கூ்ட 
கைௌைொலிருந்து ப�வியதுேொன். இன்னும் நிவறைய க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ்�ள் உைகின் பல்ரைறு விைஙகினங�ளில் இருககின்றைன. 
எபரபொகேல்ைொம் மனிேர�ளுககும் விைஙகினங �ளுககும் 
கநருஙகிய கேொ்டரபு ஏறபடுகிறைரேொ, அபரபொகேல்ைொம் 
இதுரபொன்றை வை�ஸ்�ள் மனிேனுககும் ப�வுகின்றைன. அபபடி 
ப�விய பிறைகு, அந்ே வை�ஸ்�ள் மனிேனுககுள் ைொழ்ைேறகு 
ஏறறைபடி ேங�வ்ளத ேொங�ர்ள ே�ைவமததுக க�ொள்கின்றைன.

க�ார�ானா 
மை�ஸ் 

க்ாற்றுக்கு 
எதி�ா� எந்்க் 

�ஷாயமும் ரைமல 
கெய்யாது. 

ை்ந்தி�ம� �ம்ப 
ரைண்டாம்.
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ககார�ானா வவ�ஸ் 
தீவி�த்வத அதிகப்�டுத்தும்  

தவறுகள்!

கதாவலதூரத்தில் இருந்த க�ாரரா்னா வவரஸ் 
ரநாய இன்று வ�க்கு எட்டும் தூரத்தில் 
நிறகிறைது. ரநாய குறித்த கெயதி�ள் ்பரவியதும் 
கூடுதல் முன்க்னசெரிக்வ�யுடன் கெயல்்படத் 
கதாடஙகியிருக்கிரறைாம். இதுர்பான்றை ரநரங�ளில் 
எளிதா� சில தவறு�வைச கெயதுவிடுரவாம். 

தவறு�ளி்னால் ரநாயின் தீவிரம் அதி�ரிப்பரதாடு 
அடுத்தவருக்கும் எளிதா� அவதப 
்பரபபிவிடுரவாம். க�ாரரா்னா வவரஸ் ர்பான்றை 
கதாறறுரநாய�ள் ்பரவும் ரநரத்தில் 
கெயயக்கூடாத  தவறு�ள் இவவ:

�ாயசெல், இருமல், கதாண்வடவலி ர்பான்றை 
அறிகுறி�ள் இருந்தாரலா அதி� �ாயசெல், உடல் 
்பலவீ்னம், மூசசுத்திணறைல் ர்பான்றை தீவிர 
அறிகுறி�ள் கதன்்பட்டாரலா மருத்துவவர 
அணு�ாமல் இருப்பதும் பிறைருடன் ்பழ�ாமல் 
தனித்து இருப்பவதத் தவிர்ப்பதும் 
க்பரும்்பாலா்னவர்�ள் கெயயும் தவறு.
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அத்னால்தான் அறிகுறி�ள் கதன்்படு்பவர்�ள் 
வீட்டிரலா மருத்துவமவ்னயிரலா தனித்து 
�ண்�ாணிக்�ப்பட ரவண்டும் என்றை வழி�ாட்டு 
கநறிமுவறை உருவாக்�ப்பட்டுள்ைது. அறிகுறி�ள் 
இருந்தால் ‘கவார்க் ஃபரம் ர�ாம்’  முவறையில் 
வீட்டிலிருப்பது என்்பது தனித்து இருப்பது அல்ல. 
யாருடனும் கநருஙகிப ்பழ�ாமல், கதாடாமல் தனித்து 
இருந்து சிகிசவெவயத் கதாடர ரவண்டும் என்்பரத 
அர்த்தம்.

அறிகுறி�ள் கதன்்படுரவார் மனிதர்�ளுடன் 
மட்டுமல்ல, கெல்லப பிராணி�ளுடன்கூட 
கநருஙகிப ்பழ�க் கூடாது என்கின்றை்னர் 
மருத்துவர்�ள். கெல்லபபிராணி�ளுடன் 
விவையாடுவது, அவணத்துக்க�ாள்வது, முத்தம் 
க�ாடுப்பது, ரநாயாளியின் எசசில்்பட்ட உணவவ 
அவறறுக்குக் க�ாடுப்பது ர்பான்றை கெயல்�வையும் 
தவிர்க்� ரவண்டும்.

ெமூ�வவலத்தைங�ள் மறறும் 
இவணயதைங�ளில் ்பரப்பப்படும் தவறைா்ன 
த�வல்�வை நம்பி ரநாயின் தீவிரத்வத 
உணராமல் இருப்பது தவறைா்ன விஷயம்.  
நமது ்பகுதியிலிருக்கும் மருத்துவர்�ளின் 
ஆரலாெவ்ன�வைப பின்்பறறுவரத 
எபர்பாதும் சிறைந்தது. 
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பூண்டு ொபபிட்டால் க�ாரரா்னாவவத் தடுக்�லாம், 
்பசுவின் ொணத்வத எரிப்பதால் வரும் புவ� 
க�ாரரா்னா வவரவை அழிக்கும் என்்ப்ன ர்பான்றை 
அறிவியல்பூர்வமா� நிரூபிக்�ப்படாத மாறறு 
மருத்துவங�வை முயறசி கெயது ்பார்ப்பது 
நிவலவமவய ரமலும் ரமாெமாக்குரம தவிர சீராக்�ாது.

அறிகுறி�ள் இருந்தால் வீட்டில் தனிவமயில் இருத்தல், 
பிறைருடன் கநருஙகிப ்பழ�ாமல் தவிர்த்தல், �ண்�ள், 
வாய, மூக்கு ர்பான்றை ்பகுதி�வைத் கதாடுவவதத் 
தவிர்த்தல், இருமும்ர்பாதும் தும்மும்ர்பாதும் வாவய 
மூடிக்க�ாள்ளுதல் ர்பான்றை தனிந்பர் சு�ாதாரம் ொர்ந்த 
விஷயங�வைப பின்்பறறைாமல் அலட்சியம் �ாட்டுவது. 
இது அந்த ந்பவர மட்டுமின்றி, உடனிருப்பவர்�ளுக்கும் 
ஆ்பத்தா� முடியும்.

அறுவவசிகிசவெக்குப ்பயன்்படுத்தும் ொதாரண 
மு�க்�வெத்வத க�ாரரா்னாவவத் தடுக்கும் �வெமா�ப 
்பயன்்படுத்துவது ்பயன் தராது. இந்த வவ� 
மு�க்�வெங�ள் வாய, மூக்கு ஆகிய ்பகுதி�வை 
இறுக்�மா� மூடாமல் தைர்ந்ரத இருக்கும். இத்னால் 
சிறிய வவரஸ்�வைத் தடுக்� முடியாது.  இந்த 
விஷயத்தில் என் 95 வவ� மு�க்�வெங�ள்தான் 
்பய்னளிக்கும்.

க�ாரரா்னா வவரைுக்கு இதுவவர தடுபபூசி 
�ண்டறியப்படவில்வல. அத்னால் அறிகுறி�ள் 
கதன்்படு்பவர்�வைத் தனிவமப்படுத்தி மருத்துவரின் 
்பரிந்துவரயின் ர்பரில் சிகிசவெ க்பறுவரத சிறைந்தது. 
அலட்சியமும் தவறைா்ன விஷயங�வைப பின் 
்பறறுவதாலும் முறறிலும் தவிர்க்�ப்பட ரவண்டிய 
ரநரம் இது.

க்தொகுபபு: கெனி ஃபரீடா


