ಕೋವಿಡ್ -19 ಕಟ್ಟು ಕತೆ V/S ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ
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COVID-19 ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ರೊೋಗದ ಏಕಾಏಕಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ದದ ರೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಯಂದ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾ ಸತಾ ತೆಯನ್ನು
ಪರಿಶೋಲ್ಲಸಲು ಸವ ಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ .
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವು ತಪ್ಪಪ ಮಾಹಿತಿಗಳ್ಳ ಪರ ಚಾರಗೊಳ್ಳು ತಿು ವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ನೈಜತೆಗಳ್ಳ /
ವಾಸು ವಗಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ವೆ.
ಕಟ್ಟು ಕತೆ: COVID-19 ವೈರಸ್ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದರ ರ ವಾತ್ಯವರಣವಿರುವ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷಾ ಗಳಿಂದ, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದರ ರ ವಾತ್ಯವರಣವಿರುವ
ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ವೈರಸ್ ಹರಡಬಹುದು.
ಹವಾಮಾನದ ಹೊರತ್ಯಗಿಯೂ, ನೋವು ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ರೆ ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿು ,
ಅಥವಾ COVID-19 ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪರ ದೇಶಕೆೆ ಪರ ಯಾಣಿಸಿ. COVID-19 ನಂದ ನಮಮ ನ್ನು
ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು ಉತು ಮ ಮಾಗರವೆಂದರೆ ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವ ಚ ಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಬಹುದಾದ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನೋವು ತೊಡೆದುಹಾಕುತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು
ನಮಮ ಕಣ್ಣು , ಬಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಸಪ ಶರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಪ ಸಿ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಶೋತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಮವು ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲುಿ ತು ದೆ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಶೋತ ಹವಾಮಾನವು ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಯಲೆಗಳನ್ನು
ಕೊಲುಿ ತು ದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಿ . ಬಾಹಾ ಮಾನವನ ತ್ಯಪಮಾನ ಅಥವಾ
ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಲೆಕಿೆ ಸದೆ ಸಾಮಾನಾ ಮಾನವ ದೇಹದ ಉಷ್ು ತೆಯು 36.5 to C ನಂದ 37 ° C ವರೆಗ್ಗ
ಇರುತು ದೆ. ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸಿು ಂದ ನಮಮ ನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು ಅತ್ಯಾ ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಮಾಗರವೆಂದರೆ ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಾ ಂಡ್ ರಬಿು ಂದ ಸವ ಚ್
cleaning ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರಿನಂದ ತೊಳೆಯುವುದು..

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಬಿಸಿ ಸಾು ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಕಾಯಲೆ ತಡೆಯುತು ದೆ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ:: ಬಿಸಿ ಸಾು ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ COVID-19 ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಿ .
ನಮಮ ಸಾು ನ ಅಥವಾ ಶವರ್ ತ್ಯಪಮಾನವನ್ನು ಲೆಕಿೆ ಸದೆ ನಮಮ ಸಾಮಾನಾ ದೇಹದ ಉಷ್ು ತೆಯು
36.5 to C ನಂದ 37 ° C ವರೆಗ್ಗ ಇರುತು ದೆ. ವಾಸು ವವಾಗಿ, ಅತ್ಯಾ ತ ಬಿಸಿನೋರಿನಂದಿಗ್ಗ ಬಿಸಿ ಸಾು ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮಮ ನ್ನು ಸುಡುತು ದೆ. COVID-19
ನಂದ ನಮಮ ನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು ಉತು ಮ ಮಾಗರವೆಂದರೆ ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವ ಚ್ cleaning
ಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಬಹುದಾದ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನೋವು
ತೊಡೆದುಹಾಕುತಿು ೋರಿ ಮತ್ತು ನಮಮ ಕಣ್ಣು , ಬಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಸಪ ಶರಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಪ ಸಿ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸಳೆು ಕಡಿತದ ಮೂಲ್ಕ ಹರಡಬಹುದು
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸಳೆು ಗಳಿಂದ ಹರಡಬಹುದೆಂದು ಸೂಚ್ಚಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗ್ಗ
ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪ್ಪರಾವೆಗಳಿಲ್ಿ . ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ ಆಗಿದುದ ,
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ಇದು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ವಾ ಕಿು ಯು ಕೆಮ್ಮಮ ದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿೋನ್ನವಾಗ ಉತಪ ತಿು ಯಾಗುವ ಹನಗಳ
ಮೂಲ್ಕ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನಂದ ಲ್ಲಲ್ಲರಸ ಅಥವಾ ಹನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹರಡುತು ದೆ. ನಮಮ ನ್ನು
ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು, ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಕೈ ಉಜ್ಜು ವಿಕೆಯಂದ ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವ ಚ್
clean ಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರಿನಂದ ತೊಳೆಯರಿ. ಅಲ್ಿ ದೆ, ಕೆಮುಮ ಮತ್ತು ಸಿೋನ್ನವ
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಕಟ ಸಂಪಕರವನ್ನು ತಪ್ಪಪ ಸಿ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹಾಾ ಂಡ್ ಡ್ರರ ಯರ್ ಗಳ್ಳ ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲುಿ ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ . ಹಾಾ ಂಡ್ ಡ್ರರ ಯರ್ಗಳ್ಳ 2019-nCoV ಯನ್ನು ಕೊಲುಿ ವಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ . ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸಿು ಂದ ನಮಮ ನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು, ನೋವು
ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾಾ ಂಡ್ ರಬಿು ಂದ ಸವ ಚಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ
ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರಿನಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಮಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸವ ಚಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಗದದ
ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಬೆಚಿ ಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಶುಷ್ೆ ಕಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣರವಾಗಿ
ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ನೇರಳಾತಿೋತ ಸೋಂಕುಗಳೆತ ದಿೋಪವು ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲುಿ ತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ನೇರಳಾತಿೋತ ವಿಕಿರಣವು ಚಮರದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಕೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚಮರದ ಇತರ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಿರ ಮ್ಮನಾಶಕಗೊಳಿಸಲು ನೇರಳಾತಿೋತ
ದಿೋಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಜನರನ್ನು ಪತೆು ಹಚಿ ಲು ಉಷ್ು ಸಾೆ ಾ ನರ್ಗಳ್ಳ 100%
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಂದಾಗಿ ಜವ ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು
(ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನಾ ದೇಹದ ಉಷ್ು ತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ಪತೆು ಹಚ್ಚಿ ವಲ್ಲಿ ಉಷ್ು
ಸಾೆ ಾ ನರ್ಗಳ್ಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದಾಗೂಾ , ಅವರು ಸೋಂಕಿತ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಜವ ರದಿಂದ
ಬಳಲುತಿು ರುವ ಜನರನ್ನು ಪತೆು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ . ಸೋಂಕಿತ ಜನರು ಅನಾರೊೋಗಾ ಕೆೆ
ಒಳಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಜವ ರ ಬರುವ ಮೊದಲು 2 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗ್ಗ ತೆಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ ಎಂಬುದು
ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ.
ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ನಮಮ ದೇಹದಾದಂಾ ತ ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಿ ೋರಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ
ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಿ ಬಹುದು.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ . ನಮಮ ದೇಹದಾದಂಾ ತ ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಿ ೋರಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ
ನಮಮ ದೇಹಕೆೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ವೇಶಸಿರುವ ವೈರಸ್ಗಳ್ಳ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಿ . ಅಂತಹ ವಸುು ಗಳನ್ನು
ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಬಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಲ್ೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳಿಗ್ಗ (ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಗಳ್ಳ, ಬಾಯ)
ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮಮ ಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಆಲ್ೆ ೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಿ ೋರಿನ್
ಎರಡೂ ಉಪಯುಕು ವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕು
ಶಫಾರಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.
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ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ನ್ನಾ ಮೊೋನಯಾ ವಿರುದಿ ದ ಲ್ಸಿಕೆಗಳ್ಳ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ನಂದ ನಮಮ ನ್ನು
ರಕಿಿ ಸುತು ವೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ನ್ನಾ ಮೊೋನಯಾ ವಿರುದಿ ದ ಲ್ಸಿಕೆಗಳಾದ ನ್ನಾ ಮೊೋಕೊಕಲ್ ಲ್ಸಿಕೆ ಮತ್ತು
ಹೆಮೊೋಫಿಲ್ಸ್ ಇನ್ನಲ ಿ ಯೆನಸ ಟೈಪ್ ಬಿ (ಹಿಬ್) ಲ್ಸಿಕೆಗಳ್ಳ ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ವಿರುದಿ ರಕ್ಷಣೆ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಿ .
ವೈರಸ್ ತ್ತಂಬಾ ಹೊಸದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನು ವಾಗಿದೆ, ಅದಕೆೆ ತನು ದೇ ಆದ ಲ್ಸಿಕೆ ಬೇಕು. ಸಂಶೋಧ್ಕರು
2019-ಎನ್ಸಿಒವಿ ವಿರುದಿ ಲ್ಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತಿು ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು ಡಬುಿ ಾ ಎಚ್ಒ
ಅವರ ಪರ ಯತು ಗಳಿಗ್ಗ ಬೆಂಬಲ್ ನೋಡುತಿು ದೆ.
ಈ ಲ್ಸಿಕೆಗಳ್ಳ 2019-nCoV ವಿರುದಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಿ ದಿದದ ರೂ, ನಮಮ ಆರೊೋಗಾ ವನ್ನು ರಕಿಿ ಸಲು
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲೆಗಳ ವಿರುದಿ ವಾಾ ಕಿಸ ನೇಷ್ನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ನಮಮ ಮೂಗನ್ನು ನಯಮ್ಮತವಾಗಿ ಲ್ವಣಯುಕು ವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೊಸ
ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ . ನಯಮ್ಮತವಾಗಿ ಮೂಗನ್ನು ಲ್ವಣಯುಕು ವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೊಸ
ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಂದ ಜನರನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಪರಾವೆಗಳಿಲ್ಿ .
ನಯಮ್ಮತವಾಗಿ ಮೂಗನ್ನು ಲ್ವಣಯುಕು ವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಜನರು ನೆಗಡಿಯಂದ ಬೇಗನೆ
ಚೇತರಿಸಿಕೊಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಕೆಲ್ವು ಸಿೋಮ್ಮತ ಪ್ಪರಾವೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗೂಾ ,
ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ನಯಮ್ಮತವಾಗಿ ಮೂಗು ತೊಳೆಯುವುದು ತೊೋರಿಸಲ್ಲಗಿಲ್ಿ .

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಬೆಳ್ಳು ಳಿು ತಿನ್ನು ವುದು ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತು ದೆ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಬೆಳ್ಳು ಳಿು ಆರೊೋಗಾ ಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದುದ ಅದು ಕೆಲ್ವು ಆಂಟಿಮೈಕೊರ ಬಿಯಲ್
ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗೂಾ , ಬೆಳ್ಳು ಳಿು ಯನ್ನು ತಿನ್ನು ವುದು ಜನರನ್ನು ಹೊಸ
ಕರೊೋನವೈರಸಿು ಂದ ರಕಿಿ ಸಿದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಪರ ಸುು ತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಪರಾವೆಗಳಿಲ್ಿ .

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ವಯಸಾಸ ದವರ ಮೇಲೆ ಮಾತರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತು ದೆ, ಕಿರಿಯ
ಜನರು ತ್ತತ್ಯು ಗುವುದಿಲ್ಿ .
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಎಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸ ನ ಜನರು ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ (2019-nCoV) ನಂದ ಸೋಂಕಿಗ್ಗ
ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ವಯಸಾಸ ದ ಜನರು, ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ಅಸಿು ತವ ದಲ್ಲಿ ರುವ ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಪರಿಸಿಿ ತಿಗಳ್ಳ
(ಆಸು ಮಾ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರ ೋಗ) ಜನರು ವೈರಸ್ನಂದ ತಿೋವರ ವಾಗಿ ಅನಾರೊೋಗಾ ಕೆೆ ಒಳಗಾಗುವ
ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ .
WHO ಎಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸ ನ ಜನರಿಗ್ಗ ವೈರಸ್ನಂದ ತಮಮ ನ್ನು ರಕಿಿ ಸಿಕೊಳು ಲು ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ತೆಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಸಲ್ಹೆ ನೋಡುತು ದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ ಉತು ಮ ಕೈ ನೈಮರಲ್ಾ ಮತ್ತು ಉತು ಮ
ಉಸಿರಾಟದ ನೈಮರಲ್ಾ ವನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ.
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ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ಮತ್ತು ಚ್ಚಕಿತೆಸ ನೋಡಲು ಪರ ತಿಜೋವಕಗಳ್ಳ
(Antibiotics) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ , ಪರ ತಿಜೋವಕಗಳ್ಳ (antibiotics) ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ , ಕೇವಲ್
ಬಾಾ ಕಿಿ ೋರಿಯಾ ವಿರುದಿ ಮಾತರ .
ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ (2019-nCoV) ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಆದದ ರಿಂದ, ಪರ ತಿಜೋವಕಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವಿಕೆ
ಅಥವಾ ಚ್ಚಕಿತೆಸ ಯ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.
ಆದಾಗೂಾ , ನೋವು 2019-nCoV ಗಾಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಗ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಿದದ ರೆ, ನೋವು ಪರ ತಿಜೋವಕಗಳನ್ನು
ಸಿವ ೋಕರಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಾ ಕಿಿ ೋರಿಯಾದ ಸಹ ಸೋಂಕುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಇದೆ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ಅಥವಾ ಚ್ಚಕಿತೆಸ ನೋಡಲು ನದಿರಷ್ಿ
ಔಷ್ಧಿಗಳಿವೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಲಿ ಯವರೆಗ್ಗ, ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ (2019-nCoV) ಅನ್ನು ತಡೆಗಟಿ ಲು ಅಥವಾ
ಚ್ಚಕಿತೆಸ ನೋಡಲು ಯಾವುದೇ ನದಿರಷ್ಿ ಔಷ್ಧಿಯನ್ನು ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಿ .
ಹೇಗಾದರೂ, ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ರೊೋಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚ್ಚಕಿತೆಸ ನೋಡಲು
ಸೂಕು ವಾದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿೋವರ ಅನಾರೊೋಗಾ ದಿಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವವರು
ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾದ ಬೆಂಬಲ್ವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಲ್ವು ನದಿರಷ್ಿ ಚ್ಚಕಿತೆಸ ಗಳ್ಳ ತನಖೆಯಲ್ಲಿ ವೆ ಮತ್ತು
ಕಿಿ ನಕಲ್ ಪರ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿೋಕಿಿ ಸಲ್ಲಗುವುದು. ಹಲ್ವಾರು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗ್ಗ
ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು WHO ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿು ದೆ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಅಸವ ಸಿ ತೆ ಇಲ್ಿ ದೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ್ ನಮಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾದರೆ,
ನಮಗ್ಗ COVID-19 ಇಲ್ಿ .
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಯುವ ರೊೋಗಿಗಳ್ಳ ತಮಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು
10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುತು ದೆ. ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ಇಲ್ಿ ದ ಅನೇಕ
ಹಿರಿಯರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುವುದಿಲ್ಿ .

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: COVID ಪರಿೋಕೆಿ ಲ್ಭ್ಾ ವಿಲ್ಿ ದ ಕಾರಣ, ನಾವು ರಕು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಡ್ ಬಾಾ ಂಕ್
ಅದಕಾೆ ಗಿ ಪರಿೋಕಿಿ ಸುತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ . ಬಿ ಡ್ ಬಾಾ ಂಕ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾೆ ಗಿ ಪರಿೋಕಿಿ ಸುತಿು ದೆ ಆದದ ರಿಂದ ಈ ಪರ ಯತು ವು
ವಿಫಲ್ಗೊಳ್ಳು ತು ದೆ. ರಕು ದಾನವು ಪೂಜಾ ವಾಾ ಯಾಮ; ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು
ಪ್ರರ ರೇಪ್ಪಸಲ್ಪ ಟಿಿ ದೇದ ವೆ ಎಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ು ೋಣ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಗಂಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತು ದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟಿ ನೋರು ಕುಡಿಯರಿ
ಆದದ ರಿಂದ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿ ಗ್ಗ ತಳು ಲ್ಲಗುತು ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಮಿ ವು ಅದನ್ನು ಕೊಲುಿ ತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ವೈರಸ್ ಗಂಟಲ್ಲನ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ಆತಿಥೇಯ
ಕೊೋಶಗಳಿಗ್ಗ ತೂರಿಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ. ನೋವು ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ .
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ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳ್ಳ ವಾಷ್ಟರಕವಾಗಿ 30,000 ಜನರನ್ನು ಕೊಲುಿ ತು ವೆ. ತ್ತಲ್ನಾತಮ ಕವಾಗಿ,
COVID-19 ದ್ಡಡ ವಿಷ್ಯವಲ್ಿ .
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಕಾರು ಅಪಘಾತವು ಸಾಂಕಾರ ಮ್ಮಕವಲ್ಿ , ಅವರ ಸಾವುಗಳ್ಳ ಪರ ತಿ ಮೂರು
ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮಮ ದಿವ ಗುಣಗೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಿ , ಅವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಿೋತಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಕುಸಿತಕೆೆ
ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಿ .

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರಿಗಿಂತ ಹಾಾ ಂಡ್ ಸಾಾ ನಟೈಜರ್ಗಳ್ಳ ಉತು ಮವಾಗಿವೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ತಪ್ಪಪ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೋರು ವಾಸು ವವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಚಮರದಿಂದ ಕೊಂದು
ತೊಳೆಯುತು ದೆ (ಇದು ನಮಮ ಚಮರದ ಕೊೋಶಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಿಲ್ಿ ) ಜೊತೆಗ್ಗ ಇದು ಕೈಗಳ
ಗೊೋಚರವನ್ನು ಸಹ ಸವ ಚಗೊಳಿಸುತು ದೆ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: COVID-19 ಅನ್ನು ತಡೆಗಟುಿ ವ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ತ್ಯತರ ವೆಂದರೆ ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಪರ ತಿಯಂದು ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಗುಬಿಿ ಗಳನ್ನು ಸೋಂಕುನವಾರಕಗಳಿಂದ ಸವ ಚ್ clean ಗೊಳಿಸುವುದು.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ತಪ್ಪಪ . 6 ಅಡಿ ದೂರವನ್ನು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು / ನವರಹಿಸುವುದು ಉತು ಮ ಅಭ್ಯಾ ಸ.
ನೋವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ COVID ರೊೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳು ದಿದದ ರೆ, ನಮಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮಮ ಗಳ್ಳ ದ್ಡಡ
ಅಪಾಯವನ್ನು ಂಟು ಮಾಡಬಾರದು.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಕರೊೋನ ವೈರಸ್ ಶೋತದ ಸೈನಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೊಂದುತು ದೆ ಎಂದು ನಾನ್ನ
ಕೇಳಿದೇದ ನೆ. ಆದದ ರಿಂದ ನೋವು ಬೆಚಿ ಗಿನ ಗಾಳಿಯಂದ ನಮಮ ಮೂಗನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ವೈರಸ್
ಅನ್ನು ಕೊಲುಿ ತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ತಪ್ಪಪ ! ದಯವಿಟುಿ ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಮ ಮೂಗು ಸಾಮಾನಾ ಸಸಾ ವಗರದ
ಭ್ಯಗವಾಗಿ ಬಾಾ ಕಿಿ ೋರಿಯಾವನ್ನು ಒಯುಾ ತು ದೆ. ಆ ಬಾಾ ಕಿಿ ೋರಿಯಾಗಳ್ಳ ಗೊಂದಲ್ಕೊೆ ಳಗಾಗಬಹುದು.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಕರೊೋನವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಳು ಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಯುಗಾಮ್ಮ ಆಗಬಹುದು.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಇಲ್ಿ . ವೈರಸ್ಗಳ್ಳ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಾಗಲೂ, ಅವುಗಳ ಪರ ಸರಣ ವಿಧಾನವು
ಬದಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಿ . ಇನ್ನಲ ಿ ಯೆಂಜಾ (Influenza) ವೈರಸ್ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ
ಇದು ಹನ ಸೋಂಕಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: COVID-19 ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಲ್ಸಿಕೆ ಲ್ಭ್ಾ ವಿದೆ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನ ವೈರಸ್ಗ್ಗ ಇದಿೋಗ ಯಾವುದೇ ಲ್ಸಿಕೆ ಇಲ್ಿ . ವಿಜಾಾ ನಗಳ್ಳ ಈಗಾಗಲೇ
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಾದ ರೆ, ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸುರಕಿಿ ತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ
ಲ್ಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಹಲ್ವು ತಿಂಗಳ್ಳಗಳನ್ನು ತೆಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳು ತು ದೆ.
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ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನ ವೈರಸ್ ನ್ನು ಜನರು ಉದೇದ ಶಪೂವರಕವಾಗಿ ರಚ್ಚಸಿದಾದ ರೆ ಅಥವಾ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ವೈರಸೆ ಳ್ಳ ಕಾಲ್ಲನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಲಗಬಹುದು. ಸಾಂದಭಿರಕವಾಗಿ, ಹಂದಿ, ಬಾಾ ಟ್
ಅಥವಾ ಹಕಿೆ ಯಂತಹ ಪಾರ ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವೈರಸ್ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳಿಗ್ಗ
ಒಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮನ್ನಷ್ಾ ರಿಗ್ಗ ಹಾದು ಹೊೋದಾಗ ರೊೋಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭ್ವಿಸುತು ದೆ. ಹೊಸ
ಕರೊೋನ ವೈರಸ್ ಹೇಗ್ಗ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಬುದು

ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಚ್ಚೋನಾದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಲದ ಉತಪ ನು ಗಳನ್ನು ಆದೇಶಸುವುದು ಅಥವಾ ಖ್ರಿೋದಿಸುವುದು
ವಾ ಕಿು ಯನ್ನು ಅನಾರೊೋಗಾ ಕೆೆ ದೂಡುತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ಹೊಸ ಕರೊೋನವೈರಸ್ ಜನರಿಗ್ಗ ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಸೋಂಕು ತರುತು ದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ
ಇನು ಷ್ಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು ಲು ಸಂಶೋಧ್ಕರು ಅಧ್ಾ ಯನ ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಈ ಬರವಣಿಗ್ಗಯ ಪರ ಕಾರ,
ವಿಜಾಾ ನಗಳ್ಳ ಈ ರಿೋತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವೈರಸ್ಗಳ್ಳ ಮೇಲ್ಮಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ್
ಜೋವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಿ , ಆದದ ರಿಂದ ನೋವು ದಿನಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ವಾರಗಳವರೆಗ್ಗ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ದದ
ಪಾಾ ಕೇಜ್ನಂದ COVID-19 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯಲ್ಿ . ಸೋಂಕಿತ ವಾ ಕಿು ಯ ಸಿೋನ್ನ ಅಥವಾ
ಕೆಮ್ಮಮ ನಂದ ಹನಗಳ್ಳ ಈ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಹರಡುತು ವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮಾಹಿತಿಯು
ಪರ ತಿದಿನ ಹೊರಹೊಮುಮ ತಿು ದೆ.
ಕಟ್ಟು ಕತೆ: ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ೆ ನಮಮ ನ್ನು COVID-19 ನಂದ ರಕಿಿ ಸುತು ದೆ.
ವಾಸ್ತ ವಿಕತೆ: ವೃತಿು ಪರ, ಬಿಗಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕೆಲ್ವು ಮಾದರಿಗಳ್ಳ (ಉದಾಹರಣೆಗ್ಗ N95)
ಆರೊೋಗಾ ಕಾಯರಕತರರನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ರೊೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು
ರಕಿಿ ಸಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲೆ ಇಲ್ಿ ದ ಸಾವರಜನಕರಿಗ್ಗ, ಹಗುರವಾದ ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಶಸು ರ ಚ್ಚಕಿತೆಸ ಯ
ಮುಖ್ವಾಡಗಳನ್ನು ಧ್ರಿಸಲು ಶಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಿ . ಅವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳು ದ ಕಾರಣ,
ಸಣು ಸೋಂಕಿತ ಹನಗಳನ್ನು ಮೂಗು, ಬಾಯ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಗ್ಗ ಪರ ವೇಶಸಲು ಅವರು
ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಿ ದೆ, ಮುಖ್ವಾಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ವನ್ನು ಸಪ ಶರಸುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೈರಸ್
ಇರುವ ಜನರು ಸೋಂಕಿಗ್ಗ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಇತರರಿಗ್ಗ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮ
ಮಾಡಲು ಈ ಮುಖ್ವಾಡಗಳನ್ನು ಧ್ರಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ವಾಡಗಳನ್ನು ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದರಿಂದ
ಅನಾರೊೋಗಾ ಪ್ಪೋಡಿತ ರೊೋಗಿಗಳಿಗ್ಗ ಮತ್ತು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಆರೊೋಗಾ ಕಾಯರಕತರರಿಗ್ಗ ಕಡಿಮ್ಮ
ಲ್ಭ್ಾ ವಾಗುತು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಡಿ.
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