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‘க�ொர�ோனோவுடன் வோழப் பழகிக்கோள்ளுஙகள்’ என்று மத்திய 
சுகோதோ�த் துறை இறைச் ்ெயலர் லோவ் அகர்வோல் கூறியரபோது 
ரதெரம பதறியது. ஆனோல், கிடடத்தடட அறனத்து மோநிலஙகளும் 
்கோர�ோனோவுடன் வோழத் தயோ�ோகிவிடடன என்றுதோன் ரதோன்றுகிைது. 
அதன் விறைவுதோன் ஊ�டஙகு தைர்வுகள். ெரி, ்கோர�ோனோவுடன் 
வோழவது ெோத்தியமோ? அதற்கு நோம் என்ன ் ெயயரவண்டும்?

றவ�ோலஜிஸ்ட டோகடர் ்ெய ஷர்மோவிடம் ரபசிரனோம். 
‘‘இத்தறன நோள்கள் ஊ�டஙறகக கடந்துவிடரடோம். ்கோர�ோனோ 
என்ைோல் என்ன, அறிகுறிகள் ரதோன்றினோல் என்ன ் ெயய ரவண்டும், 
அதிலிருந்து எப்படிப் போதுகோத்துக்கோள்ை ரவண்டும் உள்ளிடட 
விஷயஙகள் ் போதுமககளுககு நன்ைோகத் ் தரிந்து விடடன. இனிரமல் 
்கோர�ோனோவிடமிருந்து நம்றமப் போதுகோத்துக்கோள்வது நமது 
தனிப்படட கடறம என்று, ஒவ்்வோருவரும் உை�ரவண்டும்.

பல நோள்களுககு முன்ரப நோம் உச்ெபடெ தீவி�த்துககு (Peak level) 
்ென்றிருப்ரபோம். ஆனோல், விற�வில் ஊ�டஙறக அமல்படுத்தியதோல் 
அறதத் தடுத்ரதோம். எவ்வைவுதோன் போதுகோப்பு நடவடிகறககள் 
ரமற்்கோண்டோலும், ஒரு குறிப்பிடட ெதவிகிதம் ரநோயப்ப�வலுககு 
வ ோ ய ப் பு ள் ை து .  ஊ � ட ங கு  த ை ர் த் த ப் ப ட ட ோ லு ம் 

- ஜெனி ஃப்ரீடா

க�ொர�ொனொர�ொடு �ொழர�ொம்! 

டாகடர் 
ஜெய ஷர்்ா
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்போதுப்ரபோககுவ�த்துகள் ்தோடஙகப்படோத வற� நிறலறம 
கடடுககுள் இருககும். ்போதுப்ரபோககுவ�த்றதத் ்தோடஙகினோல் 
எண்ணிகறக அதிகரிககும்.

ரமலும், ்வளிமோநிலஙகளிலிருந்தும் ்வளிநோடுகளிலிருந்தும் 
தமிழகத்துககு வ�விருப்ரபோரிடமிருந்தும் ரநோயப் ப�வல் ஏற்பட 
ெோத்தியமுள்ைது. அதனோல், இந்த விஷயத்தில் அ�சு கவனத்துடன் 
்ெயல்பட ரவண்டும்.’’ என்ைோர்.

தமிழநோடு டோகடர் எம்.ஜி.ஆர் மருத்துவப் பல்கறலககழகத்தின் 
துறைரவந்தர் டோகடர் சுதோ ரெஷயயன்,

‘‘ஊ�டஙகு தைர்த்தப்படடது என்ைோல், கடடுப்போடுகள் ் மோத்தமோக 
விலகிவிட ரவண்டும் என்பது ் போருைல்ல. ரதசிய அைவிரலோ மோநில 
அைவிரலோ அறனத்து நடவடிகறககறையும் முழுறமயோக நிறுத்திவிட 
முடியோது. ஆனோல், மககள் தஙகறைத் தோஙகரை கடடுப்படுத்திக்கோள்ை 
முடியும். ஊ�டஙகு தைர்த்தப்படும் அல்லது நீககப்படும் அடுத்த நோரை, 
‘றப றப’ ்ெோல்லிவிடடு றவ�ஸ் ரபோயவிடோது. இந்த றவ�ஸ், 
இன்னும் சில ஆண்டுகள் இருககும் என்று வல்லுநர்கள் கூறுகின்ைனர். 
ஒவ்ரவோர் ஆண்டும் தறலறயக கோடடும் என்று சில ஆயவோைர்களும், 
இருபது முதல் முப்பது ஆண்டுகளுககோவது ் தோடரும் என்று சிலரும் 

டாகடர் 
சுதா சேஷயயன்
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நம்புகின்ைனர். ஆகரவ, ்கோர�ோனோரவோடு 
வோழப் பழகிக்கோள்ை ரவண்டும்’’ என்ைவர், 
அதற்கு நோம் கறடப்பிடிகக ரவண்டிய சில 
நறடமுறைகறையும் விைககினோர்.

	க�ொர�ொனொ	 என்பது,	 மனிதர�ளிடமிருந்து	
மனிதர�ளுக்குப்	்ப�வும்	வை�ஸ்.	ஆவ�யொல்,	
தனிமனித	இவடகைளிவயக்	�வடப்பிடிப்்பது	
மி�வும்	முக்கியம்.	 ைழி்பொட்டுததலங�ள்,	
�ல்யொணம்,	்பொரட்டி,	பிக்னிக்	ர்பொன்ற	கூட்டம்	
ரே�க்கூடிய	இடங�ளுக்கு	�ண்டிப்்பொ�ப்	ர்பொ�க்	
கூடொது.

	மு�க்�ைேம்	அணிைவதயும்	அடிக்�டி	வ��வை	
ரேொப்	ர்பொட்டுக்	�ழுவுைவதயும்	அன்றொட	
்பழக்�ைழக்�ங�ைொ�	மொற்றிக்க�ொள்ை	ரைண்டும்.

	மு�தவத	அடிக்�டி	கதொடும்	்பழக்�தவதக்	
வ�விட	ரைண்டும்.

	உடற்்பயிற்சி,	ரயொ�ொ,	தியொனம்,	இவே	என	
உங�ளுக்குப்	பிடிதத	விஷங�வைச்	கேய்து,	
�ைவல�வைத	தூக்கிகயறிய	 ரைண்டும்.	
நிம்மதியொன	உ்றக்�ம்	ரதவை.	இவை	ர�ொய்	
எதிரப்பு	ேக்தி	குவ்றயொமல்	இருக்�	உதவும்.

	ர�ொய்	எதிரப்பு	ேக்திவய	அதி�ரிததுக்	க�ொள்ளும்	
உணவு	ைவ��வை	உட்க�ொள்ை	ரைண்டும்.	
சூரிய	கைளிச்ேம்,	�ொற்ர்றொட்டம்	இவைகயல்லொம்	
�ம்வமப்	்பொது�ொக்கும்.

	வை�ஸுக்�ொன	மருந்ரதொ,	தடுப்பு	மருந்ரதொ	
�ண்டுபிடிப்்பதற்கு	ஓர	ஆண்டுக்கும்ரமல்	
ஆ�க்கூடும்.	அப்்படிரய	மருந்து	புழக்�ததுக்கு	
ைந்தொலும்,	எல்ரலொருக்கும்	கிவடக்கும்்படியொ�ரைொ	
்பயனதரும்	்படியொ�ரைொ	விவல	குவ்றைொ�ரைொ	
இருக்குமொ	என	இப்ர்பொது	கேொல்ல	முடியொது.	
எனரை,	 �ட்டுப்்பொடு�ரை	இப்ர்பொவதக்கு	
�ம்வமப்	்பொது�ொக்கும்	ஆயுதம்.	ஊ�டஙகு	
தைரததப்்பட்டொலும்	�ொம்	�ட்டுப்்பொடு�வைத	
தைரததிக்	க�ொள்ைக்	கூடொது’’

-	 இந்த	விஷயங�வைக்	 �வடப்பிடிததொல்,	
க�ொர�ொனொரைொடு	ைொழப்	்பழகிக்க�ொள்ைது	
அவைைவு	சி�மமொ�	இருக்�ொது!



05    vikatan.com

உலகம் முழுககக ககொர�ொனொ ஏற்படுத்திவரும் தொககம் குறித்து, தமிழக 
மருத்துவர் ஒருவர் தனது ஃர்பஸ்புக ்பககத்தில், ̀கடைசியில் ்பொருஙகள் ஒரு 
குட்டியூண்டு நுண்ணுயிருககு நொம் ்பயப்படும்்படி ஆகிவிட்ைது!’ என்று 
எழுதியிருநதொர். ஆம், ஒரு சிறு டவ�ஸுககுத்தொன் இன்று உலகரம அ�ண்டு 
கிைககிறது.

முதன்முதலில் சீனோவில் (இப்ரபோறதககும் பி�ோன்்ஸூம் இந்தப் 
படடியலில் இருககிைது) ்தோடஙகிய இந்த றவ�ஸ், இன்று ்மோத்த 
உலகத்றதயும் ஆடடிப்பறடககிைது. கடந்த ஆண்டு டிெம்பர் மோதம் 
ஆ�ம்பித்த ஆடடம், இன்னும் எத்தறன மோதஙகளுககு நீடிககும் என்ரை 
்தரியவில்றல. இறவயறனத்தும் எப்ரபோதுதோன் முடிவுககு வரும் 
என்ைோல், இப்ரபோது வற�ககும் `்தரியவில்றல!’ என்பது மடடுரம 
மருத்துவ உலகின் பதிலோக இருககிைது.

இநதக ஜ�ாச�ானா என்்பது என்ன?
இந்த ்கோர�ோனோ றவ�ஸ், ‘்கோர�ோனோவிரிரட’ என்ை றவ�ஸ் 

குடும்பத்றதச் ரெர்ந்தது. இது, ் மர்ஸ் (MERS - Middle East Respiratory 
Syndrome), ெோர்ஸ் (SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome) ரபோன்ை 
மற்ை ் கோர�ோனோ றவ�ஸ்கறைப்ரபோல தீவி� சுவோெப் பி�ச்றனகறை 
ஏற்படுத்தும். உயிரிழப்புவற� ஏற்படலோம். தற்ரபோது சீனோவில் 
கண்டறியப்படடுள்ை ் கோர�ோனோ றவ�ஸ் இதற்கு முன் மனிதர்கைோல் 
அறடயோைம் கோைப்படோத புதிய றவ�ஸ். அறதக குறிககும் விதத்தில் 
நோவல் ் கோர�ோனோ றவ�ஸ் (Novel Corona Virus - nCoV) என்று முதலில் 
அறழககப்படடது.

க�ொர�ொனொ - ஓர் அறிமு�ம்
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்பரும்போலும் ் கோர�ோனோ றவ�ஸ் 
குடும்பத்றதச் ரெர்ந்த றவ�ஸ்கள் 
எல்லோம் விலஙகுகளிடமிருந்ரத 
ப �வியறவ .  அதனோல் இறவ 
ெஸூரனோடிக ( Z o o n o t i c )  என்று 
அறழககப்படுகின்ைன. ̀ெோர்ஸ்’ 2002-ம் 
ஆண்டில்  சீன ோவில்  புனுகுப் 
பூறனகளிடமிருந்து மனிதர்களுககுப் 
ப�வி, 29 நோடுகளில் 8,098 ரபற� 
போதித்து ,  7 7 4  உயிரிழப்புகறை 
ஏற்படுத்தியது; ்̀மர்ஸ்’ 2012-ல் ெவுதி 
அர�பியோவில் ஒடடகஙகளிடமிருந்து 
மனிதர்களுககுப் ப�வி, 27 நோடுகளில் 
2 , 4 9 4  ர பற�  ப ோதித்து ,  8 5 8 
உயிரிழப்புகறை ஏற்படுத்தியது.

உலக சுகோதோ� றமயம், இந்த நோவல் 
்கோர�ோனோவோல் ஏற்படும் போதிப்புககு 
ரகோவிட - 19 (COVID - 19) எனப் 
் ப ய ரி ட டு ள் ை து .  இ ந் த ப் 

்பய�ோல்தோன் தற்ரபோது உலகம் முழுகக அறியப்படடு வருகிைது. இது 
எந்த்வோரு குறிப்பிடட நோடடின் ் பயற�ரயோ, விலஙகின் ் பயற�ரயோ 
குறிப்பிடவில்றல. இதில், தோஙகள் மிகக கவனமோக இருந்ததோகவும், 
அதனோரலரய ்பயர் றவப்பதில் தோமதம் ஏற்படடுவிடடதோகவும் 
கூறியுள்ைோர் உலக சுகோதோ� நிறுவனத்தின் முதன்றம அதிகோரி 
்டட�ோஸ் அரதோனோம் ் கப்ர�ரய்ஸ்.

இந்தப் ் பயரில் வரும் CO என்பது, ் கோர�ோனோவின் (Corona) முதல் 
இரு எழுத்துகறையும், VI என்பது றவ�ஸின் (Virus) முதல் இரு 
எழுத்துகறையும், D என்பது ரநோயின் (Disease) முதல் எழுத்றதயும் 
குறிப்பதோக விைககம் தந்திருககிைோர் அவர். இறுதியோக உள்ை 19 என்ை 
எண், றவ�ஸ் கண்டறியப்படட வருடத்றதக குறிப்பது. டிெம்பர் 31, 
2019-ம் ரததிரய உலக சுகோதோ� நிறுவனத்துககு றவ�ஸ் குறித்த 
தகவல்கள் வந்துவிடடதோல், அந்த ஆண்றடரய அவர்கள் ்பயரில் 
குறிப்பிடடுள்ைனர். 

ஜ�ாச�ானா குறிதத அண்்த த�வல�ளுக�ா�:  
https://bit.ly/3bBUNak

Note:	இந்த	ைழி�ொட்டியின	இ�ண்டொம்	்பதிப்பு	26/05/2020	அனறு	
கைளியிடப்்படுகி்றது.	க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	குறிததும்,	அதன	்பொதிப்பு�ள்	
குறிததும்	அடிப்்பவட	புரிதலுக்�ொ�ரை	இது	கைளியிடப்்படுகி்றது.	இதில்	
குறிப்பிடப்்பட்டிருக்கும்	சில	த�ைல்�ள்,	இந்த	ர�ொய்	குறிதத	அறிவியல்பூரைமொன	
புரிதல்�ள்	அதி�மொ�	அதி�மொ�	மொ்ற	ைொய்ப்புண்டு.	எனரை	க�ொர�ொனொ	குறிதத	
அண்வமத	த�ைல்�ளுக்�ொ�வும்,	விரிைொன	அலேல்�ளுக்�ொ�வும்	வி�டனின	
பி�தரய�	இவணயப்	்பக்�தவதப்	்பொரக்�வும்.

https://bit.ly/3bBUNak%0D
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ஜ�ார�ானா வை�ஸ் பாதிப்புக�ான அறிகுறி�ள்:

காய்ச்சல்

இருமல்

சீரற்ற இதயத் 
துடிப்பு

நிமமானியா

சிறுநீரக 
ச்சயலிழப்பு

தலைவலி

வ்றண்ட 
சதாணல்ட

செஞ்சு 
வலி
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மாஸ்க்
சகாமரானா சதாறறு 
ஒருவரி்டமிருந்து, 

இனசனாருவருக்கு பரவும் 
வாயப்லபக் குல்றக்கும் வலகயில் 
அலனவலரயும் கட்டாயம் மாஸ்க் 

அணிய்ச ச்சால்கின்றனர் 
மருத்துவ நிபுணர்கள். அறுலவ சிகி்சல்ச மாஸ்க் N95 மாஸ்க்

டிஸ்போசபிள் மோஸ்க்கை ்சரியாக உபமயாகிப்பது எப்படி?

மாஸ்க் அணியும் முன, 
ம்சாப் உபமயாகித்து 

லககலைக் 
கழுவிக்சகாள்ைவும்.

வாய மறறும் மூக்கு 
பகுதிகலைக் 
கவரும்படியும் 

முகத்மதாடு ஒடடியும் 
இருக்க மவணடும்

அடிக்கடி அலதக் 
கழறறி மாட்டக் 

கூ்டாது.

மாஸ்க்லக 
கழடடும்மபாது, அதன 
பினபு்றத்திலிருந்து 

நீக்கவும்.

அழுக்கானவு்டன, 
குப்லபத்சதாடடியில் 
வீசிவிடடு, புதிய 

மாஸ்க்லக 
பயனபடுத்தவும்.

மாஸ்க்கின முனபு்றத்லத 
(மூக்கு - வாயப் 

பகுதிக்கு முனனுள்ை 
பகுதிலய) 

சதா்டக்கூ்டாது.
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இந்த ்�ோயகைளின் ்தோ்ககைம் எங்கிருநது ஆரம்பித்தது?  

மோரபர்க எ்போலோ நிஃபோ சோரஸ H1N1

1967 1976 1999 2002 2003

உகாண்டா காஙமகா மமைசியா சீனா சீனா

மமரஸ H7N9 A(H1N1) ்கைோவிட் - 19

2012 2013 2009 2019

்சவுதி அமரபியா சீனா அசமரிக்கா& 
சமக்ஸிமகா

சீனா

ஜ�ார�ானா வை�ஸின் ர�ாயரும்பு �ாலம்:

ல
வ
ரஸ்

1 - 14 ொள்கள் வலர எத்தலன ொள்கள் 
மவணடுமானாலும் இருக்கைாம்

1 14

இதன 
மொயரும்பு 
காைம்

(Incubation Period) எவ்வளவு?
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சரி, ஜ�ார�ானாவிலிருந்து தப்பிக�, 
முன்ஜனசசரிகவ�யா� என்னஜைலலாம் ஜசயய ரைண்டும்? 

இஙர� ஜதரிந்துஜ�ாள்ளுங�ள்!

அல்சவ உணவுகலை்ச 
்சலமக்கும் முன, 
அவறல்ற ெனகு 
சுத்தப்படுத்திக் 
சகாள்ைவும்

5

லககலை  
எப்மபாதும் 
சுத்தமாக 
லவத்திருக்க 
மவணடும். 

இருமல், தும்மலின 
மபாது மூக்கு மறறும் 
வாயப்பகுதிகலை 
லகக்குடல்ட 
உதவிமயாடு மூடிக் 
சகாள்ைவும்.

்சளி, இருமல் 
பிர்சலன 

உள்ைவர்கமைாடு 
செருஙகிப் பழக 

மவண்டாம்

காய்ச்சல், இருமல், 
மூ்சசுவிடுவதில் 

சிரமம் மபான்றலவ 
சதரியவந்தால், 
தாமதிக்காமல் 

மருத்துவ 
உதவிலய ொ்டவும். 

1

3

2

4

எப்மபாது 
விைஙகுகமைாடு மெரம் 
ச்சைவழித்தாலும், 
உ்டனடியாக லககலைக் 
கழுவிக்சகாள்ைவும்.

தலரகளிலிருந்து இந்தத் 
சதாறறு பரவக்கூடும் 
எனபதால், தலரலயயும் 
சுத்தமாக லவத்துக் 
சகாள்ை மவணடும்.

வனவிைஙகுகள், 
பணலண 

விைஙகுகலை 
மெரடியாகப் 

பராமரிப்பலதத் 
தவிர்க்கவும்

சபாது இ்டஙகளில்  
எ்சசில் 

துப்பக்கூ்டாது

7

9

6

8
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ஜ�ார�ானாவுக�ான மருத்துை இருப்பு�ளும் விழிப்புணர்வும் முழுவமயா� 

இருககும்படசத்தில, இந்தியா மடடுமன்றி உல� �ாடு�ள் அவனத்துரம

 ஜ�ார�ானாவை �டடுககுள் ஜ�ாண்டுை�லாம்.

எப்போம்தலலோம் 
்கைகை்ள  

கைழு்வ ்்வண்டும்?

தும்மல், இருமலுக்குப் பி்றகு

கழிவல்ற 
உபமயாகத்துக்குப் பி்றகு

்சாப்பாடு தயாரிக்கும் 
முனபும் பி்றகும்

பிராணிகளு்டன 
மெரம் ச்சைவழித்த 
பி்றகும், பராமரித்த 

பி்றகும்

்சாப்பி்டப் மபாகும் முன

லககளில் கல்ற 
படிந்திருக்கும்மபாது

மொயுறறிருப்பவர்கலை 
கவனித்துக் சகாண்ட பி்றகு

ககொர�ொனொடவ தடுகக, டககடைச் சுத்தமொக டவத்துக ககொள்ை ரவண்டுகமன்்பது 
விதி. அநத வடகயில், டககடை எபர்பொகதல்லொம் சுத்தப்படுத்த ரவண்டும் 

என்்பதறகொன விவ�ம் இஙரக...
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கொடலயில் கண்விழித்ததும் கமொட்படல ஆககி�மிககும் குட் மொர்னிங 
கமரேஜகடைவிைவும் ககொர�ொனொ கமரேஜகள்தொன் அதிகம். டி.வி, வொட்ஸ்அப, 
ஃர்பஸ்புக என, ர்பொதும் ர்பொதும் என்ற அைவுககுக ககொட்டுகின்றன ககொர�ொனொ 
தகவல்கள்... இவறறில் எடத நம்புவது, எடதப புறககணிப்பது? அப்படிப்பட்ை 
தகவல்களின் உண்டமத்தன்டம குறித்து நுட�யீ�ல் மருத்துவர் பி�ேன்ன குமொர் 
தொமஸிைம் ரகட்ரைொம்.

ஜ�ாச�ானாவிலிருநது தற�ாததுகஜ�ாள்ள, அ்னவரும் ் ாஸ்க அணிய 
சவணடியது அவசியமில்லை என முதலில அ�சு ஜோலலியது. இபச்பாது 
அவசியம் என்கிறது. ் ாஸ்க �டடாய்ா, இல்லையா?

ரநோயோளிகளின் எண்ணிகறக அதிகரிககும் ரபோது, றவ�ஸின் 
வீரியம் நோம் எதிர்ப்போர்த்தறத விடவும் அதிகரிககிைது. இதனோல்தோன் 
அ�சு இப்ரபோது மோஸ்க பயன்போடறடக கடடோயமோககியுள்ைது. 
மோஸ்க, நிச்ெயம் றவ�ஸ் ப�வுவறதக குறைககும் என்பதோல், மககள் 
இறதத் தடடிககழிகக ரவண்டோம்.

- ஜெ.நிரைதா

எதை நம்்பலொம், 
எதை நம்்பக்கூடொது?
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ஜேலலைபபி�ாணி�ளுககுக ஜ�ாச�ானாத ஜதாறறு ஏற்படு்ா? அ்வ 
்வ�ஸ் ச�ரியர்�்ளா� இருக� வாயபபுள்ளதா?

இதுவற� எந்தச் ்ெல்லப் பி�ோணிககும் ்கோர�ோனோ 
ஏற்படடதோகத் தகவல்கள் இல்றல. அப்படிரய இருந்தோலும், அது 
ப�வலோக இருப்பதில்றல. அரதரபோல அறவ றவ�ற் வீரியமோகப் 
ப�ப்புவதும் இல்றல. இந்த றவ�ஸ், மனிதர்களின் உடலில்தோன் 
அதிக ரந�ம் தஙகியிருககிைது என்பதோல், மனிதர்கள்தோன்                 
்பரும்போலும் றவ�ஸ் ரகரியர்கைோக இருககின்ைனர்.

ஜவநநீரில குளிததால, ஜ�ாச�ானா ் வ�ஸ் ்ப�வுவ்தத தடுக�லைாம்

இது ்வறும் யூகம் மடடுரம. முழுவதுமோக நம்ப ரவண்டோம், 
அரதரந�ம் தவிர்ககவும் ரவண்டோம். சுத்தம் முககியம் என்பரத 
இதன் ெோ�ோம்ெம்.

நீ�ாவி பிடிததால, ஜ�ாச�ானா அழிநதுவிடு்ா?

இதுவும் யூகம்தோன். ெோதோ�ை ெளி கோயச்ெலுககு நீ�ோவி பிடித்தல் 
உபரயோகமோக இருககும் என்ை அடிப்பறடயில், இஙகும் அது 
உபரயோகப்படும் என மககள் நம்புகின்ைனர். மற்ைபடி, அறிவியல் 
ரீதியோக நிரூபிககப்படவில்றல. ்கோர�ோனோ ்தோற்றுககோன 
அறிகுறிகளும், ெோதோ�ை ெளி கோயச்ெலுககோன அறிகுறிகளும் 
மோறுபடும் என்பதோல், நீ�ோவிபிடித்தோல் ்கோர�ோனோ றவ�ஸ் 
உடலுககுள் அழிந்துவிடும் என நம்ப ரவண்டோம்.
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ஒருமு்ற ஜ�ாச�ானா ஏற்படடவருககு ்று்படியும் ஜ�ாச�ானா 
வரு்ா?

இன்றுவற� கிறடககும் த�வுகறைப் போர்ககும்ரபோது, மீண்டும் 
போதிப்பு வ�லோம் என்பரத பதில். இன்ஃப்ளூ்யன்்ோ றவ�்ுககும் 
இதுரவதோன் நடந்துள்ைது. இருப்பினும் இன்ஃப்ளு்யன்்ோ 
அைவுககு இது தீவி�மோன ரநோயல்ல என்பதோல், மீண்டும் ரநோய 
ஏற்படுவதற்கோன வோயப்பும் ெதவிகிதமும் குறைவுதோன்.

உபபு நீர் ஜ�ாணடு வாயஜ�ாப்பளிததால, ஜ�ாச�ானாவிலிருநது 
தற�ாததுகஜ�ாள்ளலைா்ா?

ஆதோ�மில்லோத் தகவல் இது. ்தோண்றட ஆர�ோககியத்துககு 
ரவண்டுமோனோல் இது உதவலோம். மற்ைபடி ரவ்ைோன்றுமில்றல.

குளிர் சூழலில இருநதாசலைா, ்்ழக�ாலைததிசலைா ஜ�ாச�ானா 
்வ�ஸ் சவ�்ா�ப ்ப�வு்ா?

இதற்கு முன் சீனோ எதிர்்கோண்ட ெோர்ஸ் - ்மர்ஸ் ஆகிய 
்கோர�ோனோ வறக றவ�ஸ்கள், குளிர் சூழலில் மடடுரம உயிர�ோடு 
இருந்துள்ைன. 17 டிகிரிககுக கீழிருந்த பகுதிகளிலும் 24 டிகிரிககு 
ரமலுள்ை பகுதிகளிலும்தோன் இறவ மிகத்தீவி�மோகப் ப�வியுள்ைதோக 
நம்மிறடரய த�வுகள் இருககின்ைன. அதன் அடிப்பறடயில்தோன் 
இந்தக ்கோர�ோனோவும் குளிரில் ரவகமோகப் ப�வும் எனச் 
்ெோல்கிைோர்கள். ஆனோல் இந்த ரகோவிட - 19 ககு ெரியோன 
்வப்பநிறல விகிதம் நம்மிறடரய இல்றல. ஆகரவ, எல்லோ ் வப்ப 
நிறலயிலும் இது ப�வும் என்பரத இப்ரபோறதககு நம்ப ரவண்டிய 
விஷயம்.

ஜதருக�ளிஜலைலலைாம் பளீச்சிங் ்பவுடர் தூவப்படுகிறசத... அதறகுக 
ஜ�ாச�ானா்வ அழிககும் தன்்் உள்ளதா?

இல்றல. அ�சின் பல ்கோர�ோனோ முன்்னச்ெரிகறக 
நடவடிகறககளில் இதுவு்மோன்று. மற்ைபடி இது ்கோர�ோனோ 
றவ�ற் அழிப்பதில்றல.

ர�ாவிட - 19 
எலலா  

ஜைப்ப நிவலயிலும் 
இது ப�வும் 

என்பரத 
இப்ரபாவதககு 
�ம்ப ரைண்டிய 

விஷயம்.
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முதல் விஷயம், ககொர�ொனொ டவ�ஸில் இருநூறறுககும் ரமற்பட்ை 
வடககள் இருககின்றன. அவறறில், ஏழு மட்டும்தொன் மனிதர்கடைத் 
தொககு்படவயொக இருககின்றன. இநத ஏழு டவ�ஸ் ்பொதிபபு ்பட்டியலில், ஏழொவது 
்பொதிப்பொக இருப்பது தறர்பொடதககு உலடகரய அச்சுறுத்தி வரும், ரகொவிட் - 19 
டவ�ஸ்.

்றற ் வ�ஸ்�ச்ளாடு ஒபபிடு்�யில, ச�ாவிட - 19 ஜ�ாச�ானாவின் 
தீவி�ம் அதி�்ா?

NL63, 229E, OC43, HKU1 - இறவயோவும் முதல் நிறல மற்றும் இறடநிறல 
போதிப்புகறை ஏற்படுத்தும். ் பரும்போலும் ெோதோ�ை ெளிககோயச்ெரலோடு 
பி�ச்றன ெரியோகிவிடும். ்மர்ஸ் மற்றும் ெோர்ஸ், மிகத்தீவி�மோன 
போதிப்றப ஏற்படுத்தும். ரகோவிட - 19 முதல் நிறல, இறடநிறல மற்றும் 
தீவி�மோன போதிப்பு ஆகிய மூன்றையும் ஏற்படுத்தும்.

்வ�்ை அழிக�வும், வருமுன் தடுக�வும் ்ருநது �ணடறிவதில 
தா்தம் ஏற்படுவது ஏன்?

பிை றவ�ஸ்களின் மூலககூறுகரைோடு ஒப்பிடுறகயில், ்கோர�ோனோ 
றவ�ஸ் வறககளின் ம�பணு வரிறெயில் முழுவதுமோக ரவறுபடுகின்ைன. 
எப்ரபோதுரம றவ�ஸ் ் தோற்றுகள் தம் இயல்றப குறிப்பிடட கோலத்துககு 
ஒருமுறை மோற்றிக்கோண்ரட இருககும் என்பதோல், இந்த ரவறுபோடுகறை 
கணிப்பது சி�மம். றவ�ஸின் ெரியோன வடிவத்றதக கண்டறிவது கடினம். 

க�ொர�ொனொ 
ைடுப்பு மருந்து ையொ�ொகுமொ?

-  ஜெ.நிரைதா, ஜப. மதவல ஆர�ான்
இன்ரபாகி�ாபிகஸ்: எஸ்.ஆரிஃப் மு�ம்மது
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அறதக கண்டறியும் படெத்தில்தோன், அறத அழிககும் மருந்துகளும், 
தடுககும் மருந்துகளும் கண்டறியப்பட முடியும். றவ�ஸின் அறமப்பு, 
இப்ரபோதுதோன் கண்டறியப்படடுவருகிைது. அதனோல்தோன் தோமதம். 
போகடீரியோ வறகத் ்தோற்ைோக இது இருந்திருககுமோயின், விற�வில் 
அறத அழிகக மருந்து கண்டுபிடிககப்படடிருககலோம் என்கின்ைனர் 
மருத்துவர்கள்.

ச�ாவிட - 19 ்பாதிபபுககு, தடுபபு ் ருநது தயா�ாகிவிடடதா?
இப்ரபோது வற�யில், ரகோவிட - 19 ககு தடுப்பு மருந்து 

கண்டறியப்படவில்றல. நுண்ணுயிரியல் துறையில் தனது முதுகறல 
ஆயவுப் படடத்றத ரமற்்கோண்ட தமிழகத்றதச் ரெர்ந்த பவித்�ோ, 
தடுப்பு மருந்து குறித்து நம்மிறடரய ரபசுறகயில், ``ஆயவோைர்கள் 
இறைந்து தடுப்பு மருந்றதக கண்டறிந்து அதன் ரெோதறனகளில் 
்வற்றி கண்டோலும்கூட, அதன் உற்பத்தியில் பல மோதஙகள் 
கடககககூடும் என எதிர்போர்ககப்படுகிைது. உற்பத்தி ்ெயயப்படட 
பின், மருத்துவப் பணியோைர்களுகரக அறவ முதலில் த�ப்படககூடும் 
என்பதோல், அவர்களுககுப் பின்னர� மருந்துகள் ்போதுமககறை 
அறடயககூடும். இதற்கு குறைந்தபடெமோக, ஒன்ைற� வருடம் வற� 
ஆகலோம் என கணிககப்படுகிைது” என்ைோர்.

்னிதர்�்்ளத தாககும் ஏழு வ்� ஜ�ாச�ானா ்வ�ஸில 
எதறஜ�லலைாம் தடுபபூசி�ள உள்ளன? இலலைாத்வககு, 
�ணடுபிடிக�ப்பட எவவ்ளவு நாள�ள ஆ�லைாம்?

இதற்கு முன் ஏற்படட ெோர்ஸ் மற்றும் ்மர்ஸ் ்கோர�ோனோ 
றவ�ஸ்களுககு, இன்னமும் தடுப்பு மருந்துகள் கண்டறியப்படவில்றல. 
இதில், ெோர்ஸ் ரநோயககு போதிப்பு ப�வுதல் தடுககப்படடுவிடட 
கோ�ைத்தினோல், மருந்துககோன ஆயவு நிதிகள் யோவும் அ�ெோல் 
நிறுத்தப்படடுவிடடன. அதனோல் இறடயிரலரய ஆயவுகளும் 
நிறுத்தப்படடுவிடடன. ் மர்்ுககு மடடுரம ஆயவுகள் நடககின்ைன. 

ஆயைாளர்�ள் 
இவணந்து தடுப்பு 

மருந்வதக 
�ண்டறிந்து அதன் 

ரசாதவன�ளில 
ஜைற்றி 

�ண்டாலும்கூட, 
அதன் உற்பத்தியில 

பல மாதங�ள்
�டக�ககூடும் என 

எதிர்பார்க�ப்படுகிறது.
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2012 -லிருந்து நறட்பறும் இந்த ்மர்ஸ் ஆயவுகள், இன்னும் ஓரிரு 
வருடஙகளில், முடிவுககு வரும் என எதிர்போர்ககப்படுகின்ைன.

ரகோவிட - 19 ்கோர�ோனோ தடுப்பு மருந்றதப் ்போறுத்தவற�யில், 
“ஆயவுகள் யோவும் சிைப்போகவும் ெரியோகும் நடந்தோல், மருந்து அடுத்த 
வருட ரம மோதத்துககுள் கிறடககப்்பைலோம். அறனத்தும் மிக 
விற�வோக நடந்தோல், இன்னும் 4 -5 மோதஙகளுககுள் கிறடககலோம்” 
எனககூறியுள்ைோர் உலக சுகோதோ� அறமப்றபச் ரெர்ந்த விஞ்ோனி 
்ெௌமியோ.

மற்ை 4 ெோதோ�ை ெளி இருமல் ்கோர�ோனோ போதிப்புகளுககும், 
இன்னமும் தடுப்பு மருந்துகள் கண்டறியப்படவில்றல.

இறவ அறனத்துககும் தடுப்பு மருந்துகள் கண்டறியப்படடோலும்கூட, 
அறவ றவ�ற் அழித்துவிடும் என உறுதியோகச் ் ெோல்ல முடியோது 
என்கிைோர்கள் மருத்துவர்கள். தடுப்பு மருந்துகள், றவ�ஸின் வீரியத்றத 
மடடுரம ் வகுவோக குறைககும் என்கிைோர்கள் அவர்கள்.

தடுபபு ் ருநது �ணடறியப்படும் வ்�யில, ச�ாவிட - 19 தடுபபுககு 
என்ன ஜேயவது?

சுத்தமோக இருகக ரவண்டும். றவ�ஸின் வீரியம் தம்மோல் 
குறையும்வற�யில், முடிந்தவற� ஒருவரிடமிருந்து இன்்னோருவர் 
குறிப்பிடட தூ�ம் விலகியிருகக ரவண்டும். Physical Distancing  
எனப்படும் விலகியிருத்தல், ப�வுதறல ்வகுவோகத் தடுககும். இது 
மடடுரம நம்மிடம் இப்ரபோது இருககும் ஒர� வழி.

keep safe distance

Social distancing

2 m.
6 feet
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`நம்டமச் சுறறியுள்ை இவர்களுககு எல்லொம் ரநொய் ்பொதிபபு இருககுரமொ, 
ஒருரவடை நமககும் ஏற்பட்ைொல் நம்மொல் அதிலிருநது மீைமுடியொமல் 
ர்பொய்விடுரமொ’ ர்பொன்ற ரதடவயில்லொத அச்ேஙகள் உஙகள் மனடத 
அழுத்திகககொண்டிருககலொம்.

ெோறலயில் நடந்து ரபோகும்ரபோதும், கறடகளில் வரிறெயில் 
நிற்கும்ரபோதும் அருகில் இருப்பவர்கறை ெந்ரதகத்துடனும், 
அச்ெத்துடனும் போர்ககத் ்தோடஙகிவிடடன நம் கண்கள். பத்தடி 
தூ�த்திலிருககும் ஒருவர் இருமினோரலோ, தும்மினோரலோகூட அந்தச் 
ெத்தம் அடஙகும்வற� கஷடப்படடு மூச்றெப் பிடித்துக்கோள்கிரைோம்; 
மோஸ்கறகச் ெரி்ெயது ் கோள்கிரைோம். நம் உடலின் ் வப்பம் ் கோஞெம் 
அதிகரித்தோல்கூட, `இது அதுவோக இருககுரமோ?’ என்ை பயம் கலந்த 
ெந்ரதகம் நம்றமத் ்தோற்றிக்கோள்கிைது. இறவ எல்லோவற்றுககும் 
கோ�ைம்... தற்ரபோது உலகம் முழுவதும் ப�விக்கோண்டிருககும் 
்கோர�ோனோ றவ�்ோல் நம் மனதில் எழுந்துள்ை கவறலரய!

21 நோள் என ஆ�ம்பித்த முதல் ஊ�டஙகில் ் தோடஙகி, இப்ரபோது 
நோன்கோவது ஊ�டஙகிற்ரக வந்துவிடரடோம். ்மோத்தமோக 
அடஙகிப்ரபோயிருந்த ஊர்கள் ் கோஞெம் ் கோஞெமோக இப்ரபோதுதோன் 
தைர்வுகைோல் மூச்சுவிடத் ் தோடஙகியிருககின்ைன. இனி அடுத்த சில 
நோடகளில் நோம் மீண்டும் ்வளிரய ெகெமோகரவ உலோவத் 
்தோடஙகலோம். அப்ரபோது ரமரல ்ெோன்ன பயம் நிச்ெயம் பலரின் 

்னநலை ் ருததுவர்  
ஸ்வாதிக ேங்��லிங்�ம்

அகலர்்டடொ� இருங�ள்; 
அச்சம் ர�ணடொம்!
- மன�ல மருத்துைர் ஆரலாசவன 
- மா.அருந்ததி

#FightCovid19
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வயிற்றிலும் படடோம்பூச்சிறயப் 
ப ை க க வி டு ம் .  ஆ ன ோ ல் , 
அதற்்கல்லோம் ரதறவரய 
இல்றல .  இதுவற�  ந ோ ம் 
கறடபிடித்த கடடுப்போடுகள் 
எல்லோம் நமககோன தற்கோப்பு 
நடவடிகறககள்தோரன தவி�, 
இவற்றைப் போர்த்து பீதியறடந்த, 
க வ ற ல ப் ப ட ரட ோ  ந ம் 
நிம்மதிறயத் ்தோறலகக, மன 
ந ல ற ன க  ் க டு த் து 
க்கோள்ைத் ரதறவயில்றல.

்கோர�ோனோ றவ�ஸ் குறித்து 
ந ம க கு ள்  எ ழு ம்  ப ய ம் 
ரதறவதோனோ? ் கோர�ோனோறவ 
்வல்ல முதலில் கவறலறய 
விட்டோழிப்பது எப்படி ? 
மனநல மருத்துவர் ஸ்வோதிக 

ெஙக�லிஙகத்திடம் ரபசிரனோம்.

“தற்ரபோது ப�விக்கோண்டிருககும் ்கோர�ோனோ றவ�ஸ் 
ஒருவரிடமிருந்து மற்்ைோரு வருககு எளிதில் ப�வககூடிய ஒரு 
்தோற்றுரநோய. இறத யோரும் மறுகக முடியோது. எனரவ, நம்மிறடரய 
இறதப் பற்றிய கவறலயும் பயமும் ஏற்படுவது இயல்புதோன்.

நம்றமச் சுற்றியுள்ை அறனவரும் தீஙகு விறைவிககககூடிய ஒரு 
விஷயத்றதப் பற்றிப் ப�ப�ப்போகப் ரபசிக்கோண்டிருககும்ரபோது நம் 
மனம் இயல்போகரவ அறதப்பற்றி ரயோசிககத் ் தோடஙகும். அது அந்த 
விஷயத்தின் தன்றமறயப் ் போறுத்து பயமோகரவோ, கவறலயோகரவோ 
நம் மனதில் உருவோகும்.

தற்ரபோது ்பரும்போலோரனோருககு மனதில் ஏற்படடிருககும் 
்கோர�ோனோ றவ�ஸ் குறித்த இந்தக கவறலயும் பயமும் ரதறவதோனோ? 
என்றனக ரகடடோல், நிச்ெயமோக அவசியம் என்று ்ெோல்லுரவன். 
நோம் ஒரு விஷயத்றதப் பற்றிக கவறலப்படும்ரபோதுதோன் அறதப் பற்றி 
அதிகம் ரயோசிககத் ் தோடஙகுரவோம்.

ரமலும் அதிலிருந்து நம்றமத் தற்கோத்துக்கோள்வது எப்படி என்றும் 
அறிந்து்கோள்ரவோம். பயம் ஏற்படோதவற� ஒரு விஷயத்தின் 
தீவி�த்தன்றம நமககுப் புரிவது ்கோஞெம் கடினம்தோன். எனரவ, 
தற்ரபோது ்கோர�ோனோ விஷயத்தில் நமககு ஏற்படடுள்ை பயம் 
அவசியமோனது.

ஆனோல், அந்த பயம் நமககு விழிப்புைர்றவ ஏற்படுத்தி அதிலிருந்து 
தற்கோத்துக்கோள்ளும் முன்்னச்ெரிகறக நடவடிகறககளில் ஈடுபட 
றவகக ரவண்டுரம தவி� நமககுத் ரதறவயில்லோத தறலவலிறய 
ஏற்படுத்தும் விதத்தில் அறமந்துவிடக கூடோது.

சிலர் இந்த விஷயஙகளில் கற்பறனயுடன் கவறல்கோள்வோர்கள். 
`நம்றமச் சுற்றியுள்ை இவர்களுககு எல்லோம் ரநோய போதிப்பு இருககுரமோ, 
ஒருரவறை நமககும் ஏற்படடோல் நம்மோல் அதிலிருந்து மீைமுடியோமல் 
ரபோயவிடுரமோ’ ரபோன்ை ரதறவயில்லோத அச்ெஙகள் அவர்கள் மனறத 
அழுத்திக்கோண்டிருககும் .  அவர்கள் போசிடடிவிடடிறய 
வைர்த்துக்கோள்ை ரவண்டும்.

‘நமககு போதிப்பு ஏற்படோது, ஒருரவறை ஏற்படடோலும் அதிலிருந்து 

உங�வளப்  
பாது�ாத்துக 

ஜ�ாள்ளுங�ள். 
மற்றைர்�ளுககு 

ஆத�ைா� இருங�ள். 
மற்றைர்�ளுககுத் 

ரதவையான 

ர��த்தில உதவி 
ஜசயயுங�ள்.
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மீண்டுவிடலோம், ்கோர�ோனோவிலிருந்து 
மீண்டவர்களின் ரடடடோ அந்த 
நம்பிகறகறயத் தரும் விதமோகத்தோன் 
இருககிைது’ என்று நிறனகக ரவண்டும். 
அநோவசியமோகக கவறல்கோள்வது எந்த 
ஒரு விஷயத்துககும் தீர்வோகோது.

்கோர�ோனோ றவ�ஸ் குறித்து நிறைய 
தகவல்கள் தற்ரபோது இறையதைத்தில் 
வலம் வந்து்கோண்டிருககின்ைன . 
அவற்றில் உண்றமயோன தகவல்கறை 
மடடுரம எடுத்துக்கோள்ை ரவண்டும். 
சிலருககுக ் கோர�ோனோ பற்றிய ் ெயதிகள் 
பயத்றத ஏற்படுத்தலோம். அவர்கள் 
ரவண்டுமோனோல் ்கோர�ோனோ பற்றி 

பயத்றத ஏற்படுத்தககூடிய ் ெயதிகறைப் போர்ப்பறதத் தவிர்ககலோம்.

ஆனோல், அறனவரும் ்கோர�ோனோ குறித்து நறடமுறைத் 
தகவல்கறை அறிந்து றவத்திருகக ரவண்டியது அவசியம். ஒருரவறை 
உஙகளுககுக ்கோர�ோனோ ்தோற்று இருப்பதற்கோன அறிகுறிகள் 
்தன்படடோல் அருகில் இருப்பவர்களிடம் ஆரலோெறன 
ரகடடுக்கோண்டிருககோமல் மருத்துவமறனககுச் ் ெல்வது ரமலோனது” 
என்ைோர் மனநல மருத்துவர் ஸ்வோதிக ெஙக�லிஙகம்.

்கோர�ோனோ றவ�ஸ் விஷயத்தில் மககளின் மனநலத்றதக 
கருத்தில்்கோண்டு உலக சுகோதோ� நிறுவனம் தனது இறையதைப் 
பககத்தில் மனநலம் ்தோடர்போன சில உைவியல் பரிந்துற�கறை 
வழஙகியுள்ைது. அறவ இரதோ...

	ர�ொவிட்-19	க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	உல�ம்	முழுைதும்	்ப�ைக்கூடிய	ஒரு	
கதொற்றுர�ொய்.	இவத	எந்தரைொர	இனததுடனும்	ரதசியததுடனும்	இவணக்�	
ரைண்டொம்.	அவனைரும்	மற்்றைர�ள்	மீது	அனுதொ்பததுடன	இருங�ள்.

�	க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	்பற்றி	உங�ளுக்குக்	�ைவல	அல்லது	மன	உவைச்ேவல	
ஏற்்படுததும்	கேய்தி�வைப்	்பொரப்்பது,	்படிப்்பது	அல்லது	ர�ட்்பவதக்	
குவ்றயுங�ள்.

	�ம்்ப�மொன	மூலங�ளிலிருந்து	மட்டுரம	த�ைல்�வைத	ரதடுங�ள்.	
ைதந்தி�ள்	மற்றும்	தை்றொன	த�ைல்�வை	�ம்்பொதீர�ள்.

	ைதந்தி�ளிலிருந்து	உண்வம�வை	ரைறு்படுததுங�ள்.	இது	உங�ள்	
அச்ேதவதக்	குவ்றக்�	உதவும்.

�	உங�வைப்	்பொது�ொததுக்க�ொள்ளுங�ள்.	மற்்றைர�ளுக்கு	ஆத�ைொ�	இருங�ள்.	
மற்்றைர�ளுக்குத	ரதவையொன	ர��ததில்	உதவி	கேய்யுங�ள்.

�	ரைவல�ளுக்கு	�டுரை	ரதவையொன	அைவு	ஓய்கைடுங�ள்.	குடும்்பம்	
மற்றும்	�ண்்பர�ளுடன	கதொடரபில்	இருங�ள்.

	புவ�யிவல,	ஆல்�ஹொல்	ர்பொன்றவை	உங�ள்	மனம்	மற்றும்	உடவல	
ரமொேமவடய	வைக்கும்...	தவிரததிடுங�ள்.

	உங�வை	உைவியல்ரீதியொ�த	திடமொ�	வைததிருங�ள்.	உங�ளுக்கு	ஏற்்படும்	
மன	அழுதததவதக்	குவ்றதது	இயல்்பொ�	இருக்�	முயலுங�ள்.

வீண் அச்ெம் தவிர்ப்ரபோம்; விழிப்புைர்ரவோடு இருப்ரபோம்!

�ம்ப�மான 
மூலங�ளிலிருந்து 

மடடுரம  
த�ைல�வளத் 

ரதடுங�ள்.  
ைதந்தி�ள் மற்றும் 

தைறான  
த�ைல�வள 
�ம்பாதீர்�ள்.
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க�ொர�ொனொ... 
அறிந்துக�ொள்்ள ர�ணடிய
அ�சிய ை��ல�ள்
 - மருத்துைர் ஃபரூக அப்துலலா

ககொர�ொனொ டவ�ஸ் ்பறறிய அச்ேஙகளும் வதநதிகளும் நொளுககு நொள் 
அதிகரித்துவருகின்றன. ககொர�ொனொ டவ�ஸ் ்பறறித் கதரிநதுககொள்ை ரவண்டிய 
அவசிய தகவல்கடை, இஙகு ரகள்வி - ்பதிலொகத் தருகிறொர் க்பொதுநல மருத்துவர் 
ைொகைர் ஃ்பரூக அபதுல்லொ.

ஜ�ாச�ானா ் வ�ஸ், சீனா உருவாககிய உயிரியல ஆயுத்ா?

இல்றல. சீனோவின் வூஹோன் நக�த்தில் றவ�ோலஜி ஆயவகம் 
உள்ைது. இந்த றவ�்ும் வூஹோன் நக� உயிரினச் ெந்றதயிலிருந்து 
ப�வியதோகக கூைப்படடவுடன், இ�ண்டுககும் இறடரய முடிச்சு 
ரபோடடுவிடடோர்கள். ்கோர�ோனோவும் ெளி, இருமல் ரபோன்ை 
சீ்னல் றவ�ஸ் கோயச்ெறல ஏற்படுத்தும் ஒரு றவ�ஸ்தோன். 
இது ரவறு உயிரினஙகளுககுள் ் ென்று வரும்ரபோது பலம்்பற்று 
மனிதறனத் தோககும். இந்த முறை, ் வௌவோல்களிடமிருந்து இந்த 
றவ�ஸ் வந்திருப்பதோகக கூைப்படுகிைது. அதுவும் உறுதிப் 
படுத்தப்படவில்றல.

ஜ�ாச�ானா ்வ�ஸ் ஜதாற்றக �டடுப்படுதத, உலை� சு�ாதா� 

்ருததுவர்  
ஃ்பரூக அபதுலலைா
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நிறுவனம் எடுதத நடவடிக்��ள என்ஜனன்ன?

உலக சுகோதோ� நிறுவனம், இந்த றவ�ஸ் மனிதர்களிடமிருந்து 
மனிதர்களுககுப் ப�வோது என முதலில் நிறனத்தது. ஆனோலும் 
பல நோடுகளிலும் றவ�ஸ் ்தோற்று கண்டறியப்படரவ, 
்கோர�ோனோ றவ�ஸ் ்தோற்றை ெர்வரதெ மருத்துவ அவெ� 
நிறலயோக அறிவித்தது. இதன்மூலம் பல நோடுகளும் தஙகள் 
நோடடுககுள் நுறழயும்/்வளிரயறும் மககளுககு கடுறமயோன 
கடடுப்போடுகறை விதித்துவருகின்ைன.

ஜ�ாச�ானா ்பாதிபபின் அறிகுறி�ள என்ஜனன்ன?

அதிகமோன கோயச்ெல், ெளியுடன் இருமல், மூச்சுத்திைைல், 
வயிற்றுப்ரபோககு, ் தோண்றட வலி.

ஜதாற்றத தடுக� என்ன ஜேயய சவணடும்?

அடிககடி றககறை ரெோப் ரபோடடுக கழுவவும். கண்ட 
இடஙகளில் றககறை றவககக கூடோது. றககுலுககுவறதத் 
தவிர்ககவும். ெளி, இருமல் அறிகுறிகள் இருப்பின் முகககவெம் 
அணியவும். ெளி, இருமல் இருப்பவர்களிடமிருந்து மற்ைவர்கள் 
குறிப்போக குழந்றதகள், முதிரயோர் விலகி இருககவும். உடரன 
மருத்துவற� அணுகவும்.

தடுபபூசி�ள இருககின்றனவா , நிச்ானியா தடுபபூசி 
ச்பாடடுகஜ�ாணடால ஜ�ாச�ானா ஜதாறறிலிருநது ்பாது�ாததுகஜ�ாள்ள 
முடியு்ா?

இது புதிய வறக றவ�ஸ் என்பதோல் தடுப்பூசி 
கண்டறியப்படவில்றல .  நியூரமோகோககல் தடுப்பூசி , 
ஹிரமோஃபில்லஸ் இன்ப்ளூயன்ெோ பி ரபோன்ை தடுப்பூசிகள் 

அடிக�டி 
வ��வள ரசாப் 

ரபாடடுக �ழுைவும். 
�ண்ட இடங�ளில 

வ��வள 
வைக�க கூடாது. 

வ�குலுககுைவதத் 
தவிர்க�வும்
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ரபோடடுக்கோண்டோலும் ் கோர�ோனோ றவ�ஸ் ் தோற்றிலிருந்து 
போதுகோககோது. இந்த றவ�்ுககு தடுப்பூசி கண்டுபிடிககும் 
பணிகள் ்தோடஙகிவிடடன. அதிகபடெம் ஒரு வருடத்தில் 
ெந்றதயில் கிறடககலோம் ்கோர�ோனோ றவ�ஸ் ்தோற்றுககு 
எதி�ோக எந்தக கஷோயமும் ரவறல ் ெயயோது. வதந்திகறை நம்ப 
ரவண்டோம்.

சீனர்�ள ஜவௌவால, கீரி, ்பாம்பு ச்பான்ற உயிரினங்�்்ள 
உண்பதாலதான் இதுச்பான்ற ் வ�ஸ்�ள ்ப�வுகின்றனவா?

்கோர�ோனோகூட ்வௌவோலிலிருந்து ப�வியதோக 
அறியப்படடுள்ைது. சீனோவில் முன்பு வந்த ெோர்ஸ் றவ�ஸ்கூட 
்வௌவோலிருந்து ப�வியதுதோன். இன்னும் நிறைய ் கோர�ோனோ 
றவ�ஸ்கள் உலகின் பல்ரவறு விலஙகினஙகளில் இருககின்ைன. 
எப்ரபோ்தல்லோம் மனிதர்களுககும் விலஙகினஙகளுககும் 
்நருஙகிய ்தோடர்பு ஏற்படுகிைரதோ, அப்ரபோ்தல்லோம் 
இதுரபோன்ை றவ�ஸ்கள் மனிதனுககும் ப�வுகின்ைன. அப்படி 
ப�விய பிைகு, அந்த றவ�ஸ்கள் மனிதனுககுள் வோழவதற்கு 
ஏற்ைபடி தஙகறைத் தோஙகரை தகவறமத்துக ் கோள்கின்ைன.

ஜ�ார�ானா 
வை�ஸ் 

ஜதாற்றுககு 
எதி�ா� எந்தக 

�ஷாயமும் ரைவல 
ஜசயயாது. 

ைதந்தி�வள �ம்ப 
ரைண்டாம்.
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க�ொர�ொனொ த��ஸ் 
தீவி�ததை அதி�ப்்படுததும்  

ை�று�ள்!

ஜதா்லைதூ�ததில இருநத ஜ�ாச�ானா ் வ�ஸ் 
சநாய இன்று ் �ககு எடடும் தூ�ததில 
நிறகிறது. சநாய குறிதத ஜேயதி�ள ்ப�வியதும் 
கூடுதல முன்ஜனச்ேரிக்�யுடன் ஜேயல்படத 
ஜதாடங்கியிருககிசறாம். இதுச்பான்ற சந�ங்�ளில 
எளிதா� சிலை தவறு�்்ளச் ஜேயதுவிடுசவாம். 

தவறு�ளினால சநாயின் தீவி�ம் அதி�ரிப்பசதாடு 
அடுததவருககும் எளிதா� அ்தப 
்ப�பபிவிடுசவாம். ஜ�ாச�ானா ் வ�ஸ் ச்பான்ற 
ஜதாறறுசநாய�ள ்ப�வும் சந�ததில 
ஜேயயககூடாத  தவறு�ள இ்வ:

�ாயச்ேல, இரு்ல, ஜதாண்டவலி ச்பான்ற 
அறிகுறி�ள இருநதாசலைா அதி� �ாயச்ேல, உடல 
்பலைவீனம், மூச்சுததிணறல ச்பான்ற தீவி� 
அறிகுறி�ள ஜதன்்படடாசலைா ் ருததுவ்� 
அணு�ா்ல இருப்பதும் பிறருடன் ்பழ�ா்ல 
தனிதது இருப்ப்தத தவிர்ப்பதும் 
ஜ்பரும்்பாலைானவர்�ள ஜேயயும் தவறு.
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அதனாலதான் அறிகுறி�ள ஜதன்்படு்பவர்�ள 
வீடடிசலைா ் ருததுவ்்னயிசலைா தனிதது 
�ண�ாணிக�ப்பட சவணடும் என்ற வழி�ாடடு 
ஜநறிமு்ற உருவாக�ப்படடுள்ளது. அறிகுறி�ள 
இருநதால ‘ஜவார்க ஃப�ம் ச�ாம்’  மு்றயில 
வீடடிலிருப்பது என்்பது தனிதது இருப்பது அலலை. 
யாருடனும் ஜநருங்கிப ்பழ�ா்ல, ஜதாடா்ல தனிதது 
இருநது சிகிச்்ே்யத ஜதாட� சவணடும் என்்பசத 
அர்ததம்.

அறிகுறி�ள ஜதன்்படுசவார் ் னிதர்�ளுடன் 
்டடு்லலை, ஜேலலைப பி�ாணி�ளுடன்கூட 
ஜநருங்கிப ்பழ�க கூடாது என்கின்றனர் 
்ருததுவர்�ள. ஜேலலைபபி�ாணி�ளுடன் 
வி்்ளயாடுவது, அ்ணததுகஜ�ாளவது, முததம் 
ஜ�ாடுப்பது, சநாயாளியின் எச்சில்படட உண்வ 
அவறறுககுக ஜ�ாடுப்பது ச்பான்ற ஜேயல�்்ளயும் 
தவிர்க� சவணடும்.

ேமூ�வ்லைத்ளங்�ள ் றறும் 
இ்ணயத்ளங்�ளில ்ப�ப்பப்படும் தவறான 
த�வல�்்ள நம்பி சநாயின் தீவி�த்த 
உண�ா்ல இருப்பது தவறான விஷயம்.  
ந்து ்பகுதியிலிருககும் ் ருததுவர்�ளின் 
ஆசலைாே்ன�்்ளப பின்்பறறுவசத 
எபச்பாதும் சிறநதது. 
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பூணடு ோபபிடடால ஜ�ாச�ானா்வத தடுக�லைாம், 
்பசுவின் ோணத்த எரிப்பதால வரும் பு்� 
ஜ�ாச�ானா ் வ�்ை அழிககும் என்்பன ச்பான்ற 
அறிவியலபூர்வ்ா� நிரூபிக�ப்படாத ் ாறறு 
்ருததுவங்�்்ள முயறசி ஜேயது ்பார்ப்பது 
நி்லை்்்ய ச்லும் ச்ாே்ாககுச் தவி� சீ�ாக�ாது.

அறிகுறி�ள இருநதால வீடடில தனி்்யில இருததல, 
பிறருடன் ஜநருங்கிப ்பழ�ா்ல தவிர்ததல, �ண�ள, 
வாய, மூககு ச்பான்ற ்பகுதி�்்ளத ஜதாடுவ்தத 
தவிர்ததல, இருமும்ச்பாதும் தும்மும்ச்பாதும் வா்ய 
மூடிகஜ�ாளளுதல ச்பான்ற தனிந்பர் சு�ாதா�ம் ோர்நத 
விஷயங்�்்ளப பின்்பறறா்ல அலைடசியம் �ாடடுவது. 
இது அநத ந்ப்� ் டடுமின்றி, உடனிருப்பவர்�ளுககும் 
ஆ்பததா� முடியும்.

அறு்வசிகிச்்ேககுப ்பயன்்படுததும் ோதா�ண 
மு�க�வேத்த ஜ�ாச�ானா்வத தடுககும் �வே்ா�ப 
்பயன்்படுததுவது ்பயன் த�ாது. இநத வ்� 
மு�க�வேங்�ள வாய, மூககு ஆகிய ்பகுதி�்்ள 
இறுக�்ா� மூடா்ல த்ளர்நசத இருககும். இதனால 
சிறிய ் வ�ஸ்�்்ளத தடுக� முடியாது.  இநத 
விஷயததில என் 95 வ்� மு�க�வேங்�ளதான் 
்பயனளிககும்.

ஜ�ாச�ானா ் வ�ைுககு இதுவ்� தடுபபூசி 
�ணடறியப்படவில்லை. அதனால அறிகுறி�ள 
ஜதன்்படு்பவர்�்்ளத தனி்்ப்படுததி ் ருததுவரின் 
்பரிநது்�யின் ச்பரில சிகிச்்ே ஜ்பறுவசத சிறநதது. 
அலைடசியமும் தவறான விஷயங்�்்ளப பின் 
்பறறுவதாலும் முறறிலும் தவிர்க�ப்பட சவணடிய 
சந�ம் இது.

கதொகுப்பு: ஜெனி ஃபரீடா
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க�ொர�ொனொ அபரடேட்ஸ்...   
விசொரித்த உண்மை�ள்,  
விரிவொன அலசல�ள்!   
�உல�ம், இந்தியா, தமிழ�ாடு  
  - ஜ�ார�ானாவின் தாக�ம் எப்படி இருககிறது? 
 �ஜ�ார�ானா ஜதாடர்பான விரிைான அலசல�ள்,இண்ட�ாகடிவ்ஸ்.
 �ஜ�ார�ானா பற்றிய ைதந்தி�ளும் விசாரித்த உண்வம�ளும்!

பி�தரய� ர்பொ்டரடொஸ் மற்றும் வீடிரயொஸ். 

vikatan.com
/COVID19updatesVikatan

/VikCOVID19

வி�டனின் 
க�ொர�ொனொ 
சிறப்புப் 
்பக்�ம்...

ஜ�ாச�ானா குறிதத அண்்த த�வல�ளுக�ா�:  
https://bit.ly/3bBUNak

https://bit.ly/3bBUNak%0D

