
ക ോവിഡ്-19:  മിഥ്യയ ും സത്യവ ും  

 

ന ോവൽ കകോനറോണ വവറസ് കോരണം ഉണ്ടോകുന്ന നകോവിഡ് 19 എന്ന 

നരോഗോവസ്ഥകെക്കുറിച്ച് ധോരോളം വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് പല 

മോധയമങ്ങളിലൂകെെും  മുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതി ോൽ തകന്ന ഈ 

വിവരങ്ങളുകെ ആധികോരികത പരിന ോധിനക്കണ്ടതും സുരക്ഷെുകെ ഭോഗം 

തകന്നെോണ്.  

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്പചരിക്കുന്ന ഏതോ ും വയോജ വിവരങ്ങളും 

അവകെക്കുറിച്ച്  മ്മൾ അറിഞ്ഞിരിനക്കണ്ട സതയോവസ്ഥെും ഇവെോണ:് 

മിഥ്യ: നകോവിഡ് 19 വവറസ് ചൂെ് കൂെിെ കോലോവസ്ഥെിലും ഈർപ്പം 

അധികമുള്ള കോലോവസ്ഥെിലും വയോപിക്കില്ല. 

സത്യും: ഇതുവകര ലഭയമോെ കതളിവുകളുകെ അെിസ്ഥോ ത്തിൽ നകോവിഡ് 

19 ചൂെും ഈർപ്പവുമുള്ള പ്പനദ ങ്ങൾ ഉൾകപ്പകെ ഏത് പ്പനദ ത്തും 

വയോപിക്കോം. കോലോവസ്ഥ ഒരു മോ ദണ്ഡമോെി പരിഗണിക്കോകത  ിങ്ങൾ 

ജീവിക്കുന്നിെത്തും നകോവിഡ് 19 റിനപ്പോർട്ട് കചയ്യകപ്പട്ട പ്പനദ ങ്ങളിനലക്ക് 

െോപ്ത കചയ്യുനപോഴും ആവ യമോെ എല്ലോ സുരക്ഷോ  െപെികളും 

സവീകരിക്കുക. നകോവിഡ് 19 ൽ  ിന്ന് രക്ഷ ന െോ ുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച 

മോർഗം ഇെെ്ക്കികെ വൃത്തിെോെി വകകൾ കഴുകുക എന്നതോണ്. ഇങ്ങക  

കചയ്യുന്നത് വഴി  ിങ്ങളുകെ വകകളിൽ ഉണ്ടോവോൻ സോധയതെുള്ള 

വവറസുകൾ  ീക്കം കചയ്യകപ്പെുകെും കണ്ണുകളിനലോ മൂക്കിനലോ വോെിനലോ 

ഉള്ള സ്പർ  ം മൂലമുണ്ടോകുന്ന അണുബോധ തെെോ ും സോധിക്കും.  

 

മിഥ്യ: തണുപ്പുള്ള കോലോവസ്ഥെും മഞ്ഞും കകോനറോണ വവറസിക  

ഇല്ലോതോക്കും. 

സത്യും: തണുപ്പുള്ള കോലോവസ്ഥ പുതിെ കകോനറോണ വവറസിക നെോ മറ്റു 

വവറസുകകളനെോ ഇല്ലോതോക്കും എന്ന് പ്പതിപോദിക്കുന്നതി ് െോകതോരു 

അെിസ്ഥോ വുമില്ല. പുറകത്ത കോലോവസ്ഥെും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മോവും എപ്ത 

തകന്ന ആെോലും മ ുഷ്യ രീരത്തികല സവോഭോവിക ഊഷ്മോവ് 36.5°C മുതൽ  

37°C വകര ആെിരിക്കും. പുതിെ കകോനറോണ വവറസിൽ  ിന്ന് രക്ഷ 

ന െോ ുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്പദമോെ മോർഗം ആൽക്കന ോൾ അെങ്ങിെിട്ടുള്ള 

സോ ിവറ്റസർ ഉപനെോഗിച്ചു വകകൾ വൃത്തിെോക്കുന്നനതോ അകല്ലങ്കിൽ 

നസോപ്പും കവള്ളവും ഉപനെോഗിച്ച് വകകൾ വൃത്തിെോെി കഴുകുന്നനതോ 

ആണ്. 

 

മിഥ്യ: ചൂെ് കവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂകെ പുതിെ കകോനറോണ 

വവറസിൽ  ിന്നും രക്ഷ ന െോ ോകും. 

സത്യും: ചൂെ് കവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂകെ നകോവിഡ് 19 പിെികപെുന്നത് 

തെെോൻ കഴിെില്ല.  ിങ്ങൾ കുളിക്കുനപോഴും  ിങ്ങളുകെ  രീരത്തികറെ 
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സവോഭോവിക ഊഷ്മോവ് 36.5°C മുതൽ  37°C വകര തകന്നെോണ്. അമിതമോെി 

ചൂെുള്ള കവള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത്  ിങ്ങളുകെ  രീരകത്ത 

കപോള്ളനലൽപ്പിക്കോം എന്നതി ോൽ തകന്ന അപകെകരവുമോണ്. നകോവിഡ് 19 

ൽ  ിന്ന് രക്ഷ ന െോ ുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മോർഗം ഇെെ്ക്കികെ വൃത്തിെോെി 

വകകൾ കഴുകുക എന്നതോണ്. ഇങ്ങക  കചയ്യുന്നത് വഴി  ിങ്ങളുകെ 

വകകളിൽ ഉണ്ടോവോൻ സോധയതെുള്ള വവറസുകൾ  ീക്കം 

കചയ്യകപ്പെുകെും കണ്ണുകളിനലോ മൂക്കിനലോ വോെിനലോ ഉള്ള സ്പർ  ം 

മൂലമുണ്ടോകുന്ന അണുബോധ തെെോ ും സോധിക്കും.  

 

മിഥ്യ: പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് കകോതുക് കെിെിലൂകെ പകരുന്ന 

ഒന്നോണ്. 

സത്യും:  ോളിതുവകര പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് കകോതുക്  കെിെിലൂകെ 

പകരും എന്ന്  രി കവക്കുന്ന െോകതോരു കതളിവുകനളോ വിവരങ്ങനളോ 

ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പുതിെ കകോനറോണ വവറസ്  വോസനകോ  വവറസ്സോണ ്. 

അണുബോധെുള്ള ഒരു വയക്തി ചുമക്കുനപോനഴോ തുമ്മുനപോനഴോ 

അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെരുന്ന പ്സവങ്ങൾ വഴിനെോ ഉമി ീർ വഴിനെോ 

അകല്ലങ്കിൽ മൂകക്കോലിപ്പിലൂകെനെോ മോപ്തമോണ് വവറസ് പെരുന്നത്. പുതിെ 

കകോനറോണ വവറസിൽ  ിന്ന് രക്ഷ ന െോ ുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്പദമോെ 

മോർഗം ആൽക്കന ോൾ അെങ്ങിെിട്ടുള്ള സോ ിവറ്റസർ ഉപനെോഗിച്ചു 

വകകൾ വൃത്തിെോക്കുന്നനതോ അകല്ലങ്കിൽ നസോപ്പും കവള്ളവും 

ഉപനെോഗിച്ച് വകകൾ വൃത്തിെോെി കഴുകുന്നനതോ ആണ്.ഒപ്പം തകന്ന 

ചുമനെോ തുമ്മനലോ ഉള്ള വയക്തികളുമോെുള്ള അെുത്ത സപർക്കം 

ഒഴിവോക്കുക. 

 

മിഥ്യ:  ോൻഡ് പ്ഡെറുകൾ പുതിെ കകോനറോണ വവറസിക    ിപ്പിക്കോൻ 

പ്പോപ്തിെുള്ളവെോണ്. 

സത്യും: ഇല്ല. പുതിെ കകോനറോണ വവറസിക  ഇല്ലോതോക്കോൻ  ോൻഡ് 

പ്ഡെർ ഉപനെോഗിക്കുന്നത് കകോണ്്ട സോധിക്കില്ല. പുതിെ കകോനറോണ 

വവറസിൽ  ിന്ന് രക്ഷ ന െോ ുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്പദമോെ മോർഗം 

ആൽക്കന ോൾ അെങ്ങിെിട്ടുള്ള സോ ിവറ്റസർ ഉപനെോഗിച്ചു വകകൾ 

വൃത്തിെോക്കുന്നനതോ അകല്ലങ്കിൽ നസോപ്പും കവള്ളവും ഉപനെോഗിച്ച് 

വകകൾ വൃത്തിെോെി കഴുകുന്നനതോ ആണ്. വകകൾ കഴുകി 

വൃത്തിെോക്കിെ ന ഷ്ം നപപ്പർ െവ്വനലോ  ോൻഡ് പ്ഡെനറോ ഉപനെോഗിച്ച 

ഉണക്കുക. 

 

മിഥ്യ: അൾപ്െോവെലറ്റ് അണു  ീകരണ വിളക്കുകൾ ഉപനെോഗിച്ച് പുതിെ 

കകോനറോണ വവറസിക    ിപ്പിക്കോൻ സോധിക്കും.    

സത്യും: അൾപ്െോ വെലറ്റ് വിളക്കുകൾ വകകനളോ മറ്റു  രീരഭോഗങ്ങനളോ 

അണുവിമുക്തമോക്കോൻ ഉപനെോഗിക്കരുത്. അൾപ്െോ വെലറ്്റ രസ്മികൾ 

 രീരചർമ്മത്തിൽ അസവസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കോൻ കോരണമോകുന്നവെോണ്. 



മിഥ്യ: പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് ബോധിതകര തിരിച്ചറിെോൻ കതർമൽ 

സ്കോ റുകൾ 100 % പരയോപ്തമോണ്. 

സത്യും: കകോനറോണ ബോധ മൂലം പ ി ബോധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകകള 

തിരിച്ചറിെുന്നതി ് കതർമൽ സ്കോ റുകൾ പരയോപ്തമോണ് (സവോഭോവിക 

 രീനരോഷ്മോവിന ക്കോൾ വർദ്ധ വ് അ ുഭവകപ്പട്ടോൽ). 

എന്നോൽ നരോഗബോധ ഉണ്ടോെിരുന്നിട്ടും പ ി അ ുഭവകപ്പെോത്തവകര 

തിരിച്ചറിെോൻ ഈ ഉപകരണത്തി ു കഴിെില്ല. അണുബോധനെറ്റ ന ഷ്ം   

മുതൽ 10 ദിവസത്തി ിെെിൽ മോപ്തനമ നരോഗിക്ക് പ ിെുകെ ലക്ഷണങ്ങൾ 

അ ുഭവകപ്പെുകെുള്ളു.    

 

മിഥ്യ:  രീരമോസകലം ആൽക്കന ോകളോ നലോറിന ോ തളിക്കുന്നതിലൂകെ 

പുതിെ കകോനറോണ വവറസിക    ിപ്പിക്കോൻ സോധിക്കും. 

സത്യും: ഇല്ല.  രീരമോസകലം ആൽക്കന ോനളോ നലോറിന ോ 

തളിക്കുന്നതിലൂകെ ഒരിക്കൽ  രീരത്തിൽ കെറിെ പുതിെ കകോനറോണ 

വവറസിക    ിപ്പിക്കോൻ കഴിെില്ല. ഇത്തരം രോസവസ്തുക്കൾ തളിക്കുന്നത് 

വപ്സ്തങ്ങൾക്കും, കണ്ണ്, വോെ് തുെങ്ങിെ അവെവങ്ങകള നദോഷ്മോെി 

ബോധിക്കുന്നതി ു കോരണമോനെക്കോം. ആൽക്കന ോളും നലോറി ും 

കൃതയമോെ  ിർനദ ങ്ങൾക്ക ുസൃതമോെി പ്പതലം 

അണുവിമുക്തമോക്കുന്നതി ു ഉപനെോഗിക്കോവുന്നതോണ്. 

 

മിഥ്യ:  യൂനമോണിെക്ക് എതിരോെ വോക് സി ുകൾ  ിങ്ങകള പുതിെ 

നകോനറോണ വവറസിൽ  ിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. 

സത്യും: ഇല്ല.  യൂനമോണിെക്ക് എതിരോെ ഒരു വോക് സി ുകളും, pneumococcal 

vaccine, Haemophilus influenza type B (Hib) മുതലോെ വോക് സി ുകൾ ഒന്നും തകന്ന 

 ിങ്ങകള പുതിെ നകോനറോണെിൽ  ിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവെല്ല. 

ഈ വവറസ് പുതിെതും വയതയസ്തവുമോെതി ോൽ പുതിെ ഒരു വോക് സിൻ 

കണ്ടുപിെിനക്കണ്ടിെിരിക്കുന്നു. നലോക ആനരോഗയ സംഘെ െുകെ 

സ കരണനത്തോകെ നകോവിഡ് 19  പ്പതിനരോധിക്കോ ുള്ള വോക് സിൻ 

സൃഷ്ടിക്കോ ുള്ള തീപ്വ പരിപ് മത്തിലോണ് ഗനവഷ്കർ. 

 നകോവിഡ് 19 ക തികര ഫലപ്പദമകല്ലങ്കിലും  വോസനകോ  നരോഗങ്ങൾക്കുള്ള 

വോക് സി ുകൾ ആനരോഗയം  ില ിർത്തോ ോെി  ുപോർ  കചയ്യകപ്പെുന്നു. 

 

മിഥ്യ:  ിരന്തരമോെി മൂക്ക് ഉപ്പുകവള്ളം ഉപനെോഗിച്ചു കഴുകുന്നതിലൂകെ 

പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് ബോധിക്കുന്നത് തെെോൻ സോധിക്കും.  

സത്യും: ഇല്ല.  ിരന്തരമോെി മൂക്ക് ഉപ്പുകവള്ളം ഉപനെോഗിച്ചു കഴുകുന്നത് 

പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് ബോധിക്കുന്നത് തെെും എന്നതി ് െോകതോരു 

കതളിവും  ില ിൽക്കുന്നില്ല. 



 ിരന്തരമോെി ഉപ്പുകവള്ളം ഉപനെോഗിച്ചു മൂക്ക് കഴുകുന്നത് ജലനദോഷ്ം 

കപകട്ടന്ന് വിട്ടുമോറോൻ സ ോെിക്കുന്നു എന്ന് വളകര ചുരുക്കം കതളിവുകൾ 

പ്പതിപോദിക്കുന്നു. എന്തിരുന്നോലും  വോസനകോ  അണുബോധ തെെോൻ ഇത് 

ഉപകരിക്കും എന്ന് കതളിെിക്കകപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

 

മിഥ്യ: കവളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് 

ബോധിക്കുന്നത് തെെോൻ സ ോെിക്കും. 

സത്യും: കവളുത്തുള്ളി ആനരോഗയകരമോെ ഒരു ഭക്ഷണ പദോർത്ഥമോണ്. ചില 

നരോഗോണുക്കകള തെെോൻ കവളുത്തുള്ളിക്ക് കഴിെുന്നുമുണ്ടോകോം. എന്നോൽ 

പുതുതോെി പെരുന്ന കകോനറോണ വവറസിൽ  ിന്ന് കവളുത്തുള്ളിക്ക് 

മ ുഷ്യകര രക്ഷിക്കോൻ സോധിക്കും എന്നതി ് െോകതോരു കതളിവുകളും 

ലഭയമോെിട്ടില്ല.  

 

മിഥ്യ: പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് പ്പോെമോെകര മോപ്തം ബോധിക്കുന്ന 

ഒന്നോണ,് കചറുപ്പക്കോർക്ക് ഇത് വരോൻ സോധയതെില്ല. 

സത്യും: ഏത് പ്പോെക്കോകരെും ബോധിക്കോൻ സോധയതെുള്ള ഒന്നോണ് പുതിെ 

കകോനറോണ വവറസ്. പ്പോെമോെവർ അകല്ലങ്കിൽ ന രകത്ത തകന്ന 

എകന്തങ്കിലും ആനരോഗയപ്പ ്  ം (ആസ്മ, പ്പനമ ം,  ൃനപ്ദോഗം മുതലോെവ)  

ന രിെുന്നവർ ഈ  വവറസ് മൂലം കൂെുതൽ ആനരോഗയ പ്പശ്നം ന രിെോൻ 

സോധയതെുണ്്ട. 

എല്ലോ പ്പോെത്തിലുള്ളവരും വവറസിൽ  ിന്ന് രക്ഷ ന െോൻ വകകളുകെ 

 ുചിതവം,  വസ   ുചിതവം മുതലോെ മുൻകരുതലുകൾ സവീകരിക്കണം 

എന്ന് നലോകോനരോഗയ സംഘെ   ിർനദ ിക്കുന്നു. 

 

മിഥ്യ: ആൻറ്റിബനെോട്ടിക്കുകൾ പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് 

തെെുന്നതി ും ചികിത്സിക്കുന്നതി ും ഫലപ്പദമോണ്. 

സത്യും: ഇല്ല. ആൻറ്റിബനെോട്ടിക്കുകൾ ബോക്റ്റീരിെകക്കതികര മോപ്തനമ 

പ്പവർത്തിക്കുകെുള്ളു, വവറസിക തികര  അല്ല. 

പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് ഒരു വവറസ് ആെതി ോൽ തകന്ന 

ആൻറ്റിബനെോട്ടിക്കുകൾ നരോഗബോധ തെെോൻ ഉപനെോഗിക്കരുത്.  

എന്തിരുന്നോലും  ിങ്ങൾ നകോവിഡ് 19 ബോധിച്ച് ആ ുപപ്തിെിൽ 

ചികിത്സെിൽ ആകണങ്കിൽ ബോക്റ്റീരിെൽ ഇൻകഫക്ഷൻ തെെോ ോെി 

ആൻറ്റിബനെോട്ടിക്കുകൾ  ൽകകപ്പനട്ടക്കോം. 

 

മിഥ്യ: പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് തെെുന്നതി ും ചികിത്സിക്കുന്നതി ും 

 ിർദിഷ്ട മരുന്നുകൾ ലഭയമോണ്. 



സത്യും:  ോളിതുവകര പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് തെെുന്നതിന ോ 

ചികിത്സിക്കുന്നതിന ോ  ിർദിഷ്ട മരുന്നുകൾ ഒന്നും  ിർനദ ിക്കകപ്പട്ടിട്ടില്ല. 

എന്നോലും, വവറസ് ബോധ സ്ഥിതീകരിക്കകപ്പട്ടവർക്കും  കഠി മോെ 

നരോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്പകെമോക്കുന്നവർക്കും നരോഗലക്ഷങ്ങൾക്ക ുസൃതമോെ 

ചികിത്സകളും പ് ദ്ധെും  ൽനകണ്ടതോണ്. ചില  ിർദിഷ്ട 

ചികിത്സോരീതികൾ ലി ിക്കുകളിൽ പരീക്ഷണം  െത്തും. നലോകോനരോഗയ 

സംഘെ  ധോരോളം പങ്കോളികളുകെ സ ോെനത്തോകെ ഗനവഷ്ണങ്ങൾക്കും 

വികസ  പ്പവർത്ത ങ്ങൾക്കും സ ോെം  ൽകുന്നു. 

 

മിഥ്യ:  ിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂെോകത പത്ത് കസക്കൻഡ് ന രം  വോസം 

പിെിച്ചുകവക്കോൻ സോധിച്ചോൽ  ിങ്ങൾക്ക ്നകോവിഡ് 19 ബോധെില്ല. 

സത്യും: കചറുപ്പക്കോരോെ കകോനറോണ വവറസ് നരോഗികൾക്ക ്10 

കസക്കണ്ടിലും എപ്തനെോ കൂെുതൽ സമെം  വോസം പിെിച്ചുകവക്കോൻ 

സോധിക്കും. വവറസ് ബോധ ഇല്ലോത്ത പ്പോെമോെവർക്ക് ഇത് സോധികച്ചന്നും 

വരില്ല. 

 

മിഥ്യ: നകോവിഡ് 19 പരിന ോധ  ലഭയമല്ലോത്ത സോ ചരയത്തിൽ  മ്മൾ 

രക്തദോ ം കചയ്യണം. ബ്ലഡ് ബോങ്്ക രക്തം പരിന ോധിക്കും. 

സത്യും: ഒരു രക്ത ബോങ്കും കകോനറോണ വവറസ് പരിന ോധിക്കുന്നില്ല. 

രക്തദോ ം മ ത്തോെ ഒരു കർമ്മമോണ,് അത്  രിെോെ കോരണങ്ങളിൽ ിന്ന് 

പ്പനചോദ ം ഉൾകക്കോണ്്ട കചയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

 

മിഥ്യ: കകോനറോണ വവറസ് കതോണ്ടെിലോണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതി ോൽ 

ധോരോളം കവള്ളം കുെിക്കുന്നതിലൂകെ വവറസ് വെറിനലക്ക്  ീങ്ങുകെും 

അവികെ കവച്ച് ആസിഡ് അവകെ ഇല്ലോതോക്കുകെും കചയ്യും. 

സത്യും: വവറസി ു കതോണ്ടെിലൂകെെും പ്പനവ  ം  െത്തോം, എന്നോൽ 

പിന്നീെ് അവ ന ോസ്റ്റ് കസല്ലുകൾക്കുള്ളിനലക്ക്  തുളച്ച്  കെറുന്നു. അത് 

കഴുകി കളെുക സോധയമല്ല. 

 

മിഥ്യ: കോർ അപകെങ്ങൾ ഒരു വർഷ്ം 30000 ആളുകകള കകോല്ലുന്നു. അത് 

കവച്ചു തോരതമയം കചയ്യുനപോൾ നകോവിഡ് 19 ഒരു വലിെ കോരയമല്ല. 

സത്യും: കോർ അപകെങ്ങൾ പെർന്നുപിെിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, അവെുകെ ആഘോതം 

ഓനരോ മൂന്ന് ദിവസവും ഇരട്ടിക്കുന്നില്ല, അവ സമൂ ത്തിൽ അമിത 

ഭീതിനെോ വിപണി തകർച്ചനെോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. 

 



മിഥ്യ:  ോൻഡ് സോ ിവറ്റസറുകൾ നസോപ്പും കവള്ളവും 

ഉപനെോഗിക്കുന്നതിലും ഫലപ്പദമോണ.് 

സത്യും: കതറ്്റ. നസോപ്പും കവള്ളവും ചർമ്മത്തിൽ ിന്ന് വവറസിക  ഇല്ലോെമ 

കചയ്യുകെും  ീക്കം കചയ്യുകെും കചയ്യുന്നു. (അവെ്ക്ക് ചർമ്മ 

നകോ ങ്ങളിലൂകെ കെന്നു കെറോൻ സോധിക്കില്ല) 

 

മിഥ്യ: നകോവിഡ് 19 പ്പതിനരോധിക്കോ ുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്പദമോെ 

മോർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്  വീട്ടികല എല്ലോ വോതിലുകളുകെെും വകപ്പിെികൾ 

അണുവിമുകതമോക്കുക എന്നതോണ്. 

സത്യും: കതറ്്റ. വകകൾ കഴുകുന്നതും 6 അെി അകലം പോലിക്കുന്നതുമോണ് 

ഏറ്റവും മികച്ച മോർഗം.  ിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു നകോവിഡ് നരോഗികെ 

 ുപ് ൂഷ്ിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ  ിങ്ങളുകെ വീട്ടികല പ്പതലങ്ങൾ വലിെ 

അപകെസോധയത സൃഷ്ടിക്കുന്നവെല്ല. 

 

മിഥ്യ: കകോനറോണ വവറസ് തണുപ്പുള്ള സുഷ്ിരങ്ങളിനല വളരൂ എന്ന് 

നകട്ടിട്ടുണ്്ട. അതി ോൽ മൂക്കിനലക്ക് ചൂെുള്ള വോെു കെത്തി വിെുന്നത് 

വവറസിക    ിപ്പിക്കും. 

സത്യും: കതറ്്റ. വയോജപ്പചരണം അരുത്.  മ്മുകെ  ോസികെിൽ 

സവോഭോവികമോെി കുെികകോള്ളുന്ന ധോരോളം ബോക്റ്റീരിെകളുണ്്ട . ഈ 

പ്പചരണം നകട്ട ്ആ ബോക്റ്റീരിെകൾ വകര ആ െക്കുഴപ്പത്തിലോവോം. 

 

മിഥ്യ: കകോനറോണ വവറസി ് ജ തികമോറ്റം സംഭവിക്കുകെും അവ 

വോെുവിലൂകെ പകരുകെും കചയ്യും. 

സത്യും: ഇല്ല. വവറസി ു ജ തികമോറ്റം സംഭവിച്ചോൽ തകന്ന അവ പകരുന്ന 

വിധം മോറില്ല. Influenza വവറസി ു പല തവണ ജ തികമോറ്റം മോറ്റം 

സംഭവിച്ചിട്ടുണ്്ട, എന്നോൽ ഇനപ്പോഴും അവ പകരുന്നത് നരോഗിെിൽ  ിന്ന് 

പുറകപ്പെുന്ന കണങ്ങളിലൂകെെോണ്. 

 

മിഥ്യ: നകോവിഡ് 19 നഭദമോക്കോ ുള്ള ഒരു വോക് സിൻ ലഭയമോണ്. 

സത്യും: പുതിെ കകോനറോണ വവറസിക  ന രിെോ ുള്ള ഒരു വോക് സി ും 

ഇനപ്പോൾ ലഭയമല്ല.  ോപ്സ്തജ്ഞന്മോർ ഒരു വോക് സിൻ വികസിപ്പികച്ചെുക്കോ ുള്ള 

പരിപ് മത്തിൽ ആകണങ്കിൽ കൂെി ഇത് മ ുഷ്യ ് സുരക്ഷിതവും 

ഫലപ്പദവുമോകണന്ന ്കതളിെിക്കോൻ മോസങ്ങൾ നവണ്ടി വരും. 

 

 



മിഥ്യ: പുതിെ കകോനറോണ വവറസ് മ പ്പൂർവമോെി സൃഷ്ടിക്കകപ്പട്ടനതോ 

പുറത്തുവിട്ടനതോ ആെ ഒന്നോണ്. 

സത്യും: വവറസുകൾ സമെോസമെങ്ങളിൽ മോറി വരുന്നവെോണ്. ഒരു 

വവറസ് വയോധി പെരുന്നത് പന്നികൾ, വവ്വോലുകൾ മുതലോെ മൃഗങ്ങളിനലോ 

അകല്ലങ്കിൽ പക്ഷികളിനലോ സോധോരണെോെി കോണകപ്പെുന്ന വവറസുകൾ 

ജ തികമോറ്റം സംഭവിച്ച് മ ുഷ്യരിനലക്ക് കെക്കുനപോഴോണ.് പുതിെ 

കകോനറോണ വവറസും ഈ രീതിെിൽ വന്ന ഒന്നോവോം. 

 

മിഥ്യ: വച െിൽ  ിന്ന് ഇറക്കുമതി കചയ്യുന്ന സോധ ങ്ങൾ ഓർഡർ 

കചയ്യുന്നനതോ വോങ്ങുന്നനതോ ഒരു വയക്തികെ അസുഖബോധിത ോക്കും. 

സത്യും: കകോനറോണ വവറസ് എങ്ങക െോണ് ആളുകളിൽ പെരുന്നത് 

എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗനവഷ്കർ പഠ ം  െത്തി വരികെോണ്.  ിലവിൽ 

അറിവുകൾ പ്പകോരം ഇത്തരം വവറസുകൾ അധിക ന രം ഒരു 

പ്പതലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവെല്ല. അതി ോൽ നകോവിഡ്-19 ദിവസങ്ങൾക്കും 

ആഴ്ചകൾക്കും ന ഷ്ം ലഭിക്കുന്ന പോനക്കജുകളിൽ കോണകപ്പെോ ുള്ള 

സോധയതകൾ കുറവോണ്. അസുഖബോധിതർ തുമ്മുനപോഴും ചുമക്കുനപോഴും 

പുറത്തുവരുന്ന കണങ്ങളിലൂകെെോണ് വവറസ് വയോപ ം സംഭവിക്കുന്നത്. 

എന്നോൽ ദിവസവും കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്്ട. 

 

മിഥ്യ: നഫസ് മോസ്ക്  ിങ്ങകള നകോവിഡ് -19 ൽ  ിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. 

സത്യും: ചില അംഗീകൃത മോതൃകകളിൽ മുറുകിെിരിക്കുന്ന 

കറസ്പിനററ്ററുകൾ (N 95 നപോലുള്ളവ) നരോഗബോധിതക   ുപ് ൂഷ്ിക്കുന്നവരുകെ 

ആനരോഗയം സംരക്ഷിക്കുന്നതി ് ഉപകരിക്കും. 

 വോസനകോ നരോഗങ്ങൾ ഇല്ലോത്ത സോധോരണ ജ ങ്ങൾ ഡിനസ്പോസബിൾ 

സർജിക്കൽ മോസ്കു കൾ ഉപനെോഗിനക്കണ്ട ആവ യമില്ല. കോരണം അവ 

മുഖത്തു മുറുകിെിരിക്കുന്നവെല്ല, അവ നരോഗം ബോധിച്ച നരോഗിെിൽ ിന്ന് 

കണങ്ങൾ മൂക്കിലും വോെിലും കണ്ണുകളിലും കെക്കോൻ അ ുവദിക്കോം.  

 വോസനകോ നരോഗങ്ങൾ അ ുഭവകപ്പെുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മോസ്കു കൾ 

ഉപനെോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരിനലക്ക് നരോഗം പകരോ ുള്ള സോധയത കുറെ്ക്കോം. 

മോസ്കു കൾ നസ്റ്റോക്ക് കചെത കവക്കുന്നതു വഴി മോസ്കു കൾ അതയോവ മോെി 

നവണ്ട അസുഖബോധിതർക്കും അവകര  ുപ് ൂഷ്ിക്കുന്നവർക്കും അവെുകെ 

ലഭയത ഇല്ലോതോവുകെോണ് കചയ്യുന്നത് എന്ന കോരയം മ സ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക.  

References 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters 

- https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-

coronavirus-myth-versus-fact 

- Faheem Younus, MD; Chief Quality Officer and Chief of Infectious Diseases, University of 

Maryland UCH; https://twitter.com/FaheemYounus 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-coronavirus-myth-versus-fact
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/2019-novel-coronavirus-myth-versus-fact

