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േകാവിഡ് 19 - ്രപായമായവർ�ു�  നിർേ�ശ�ൾ 
 
േനാവൽ െകാേറാണ ൈവറസ് മൂലമു�ാകു� േകാവിഡ് 19 ബാധി�ു� 
ബഹുഭൂരിപ�ം ആളുകളിലും ജലേദാഷം, പനി തുട�ിയ ല�ണ�ൾ 
�പകടമാകുെമ�ിലും ഇത ്ഏ�വും അധികം ബാധി�ാൻ സാധ�തയു�ത് 
�പായമായവരിലാണ്. െതളിവുകൾ �പകാരം 60 വയേ�ാ അതിനു മുകളിേലാ 
�പായമു�വർ  അെ��ിൽ മേ�െത�ിലും ആേരാഗ��പ��ം (ഹൃേ�ദാഗം, ശ�ാസേകാശ 
േരാഗ�ൾ , �പേമഹം മുതലായവ) േനരിടു�വരിൽ േകാവിഡ് സ�ീർ�തയും 
മരണസാധ�തയും കൂടുതലായി കാണെ�ടു�ു. 

ഇതിന ്പല കാരണ�ളു�്. �പായമായവരിൽ േരാഗ�പതിേരാധേശഷി 
കുറവായതിനാൽ തെ� അവർ�് പകർ�വ�ാധികൾ പിടിെപടാനു� സാധ�ത 
വളെര കൂടുതലാണ്. ഹൃേ�ദാഗം, ശ�ാസേകാശേരാഗ�ൾ, വൃ�േരാഗ�ൾ, 
�പേമഹം മുതലായ  ആേരാഗ��പ���ൾ അവരുെട ശരീരെ� ദുർബലമാ�ുകയും  
പകർ�വ�ാധികേളാട് െപാരുതാനു� കരു�് ന�െ�ടുകയും െച�ു�ു. 

അവർ കുടുംബമാേയാ വൃ�സദന�ളിേലാ ജന�ൾ തി�ി പാർ�ു� 
േമഖലകളിൽ ജീവി�ു�വേരാ ആെണ�ിൽ അണുബാധിതരാകാനു� സാധ�ത 
വീ�ും വർ�ി�ു�ു. മറി�് ഒ�െ�� ജീവിതം നയി�ു�വർ ആെണ�ിൽ 
അവിെടയും െവ�ുവിളികളു�്. ഒ�െ�� ജീവിതമായതിനാൽ തെ� ഇ�രെമാരു 
സാഹചര��ിൽ എ�ാണ് െചേ��ത് എ�തിെന�ുറി�് അവർ 
അ�രായിരി�ാം. അടു�ു� വ�ാപാര�ാപന�ളിൽ ഭ��വ��ു �ളുെട 
വരവ് നില�ാൽ ഭ�ണം ലഭ�മാകാ� ഒരു സാഹചര�ം വെര ഉടെലടു�ാം. 
 
ഇ�ര�ിലു� ഒരു അപകടസാധ�ത ഒഴിവാ�ാൻ �പായമായവർ�ും അവരുെട 
കുടുംബാംഗ�ൾ�ും അവെര ശു�ശൂഷി�ു�വർ�ും സ�ീകരി�ാവു� 
മുൻകരുതലുകൾ ഇവയാണ.് 

 ൈകകൾ ഇടയ്�ിെട േസാ�ും െവ�വും ഉപേയാഗി�് 20 െസ�ൻഡ് േനരം 
കഴുകുക. (േസാ�ും െവ�വും ലഭ�മെ��ിൽ 60 ശതമാന�ിനു മുകളിൽ 
ആൽ�േഹാൾ അട�ിയി�ു� ഹാൻഡ് സാനിൈ�സർ ഉപേയാഗി�ുക), 
െപാതു�ല�ളിെല വ��ു വകകളിൽ െതാടു�ത് കഴിവതും ഒഴിവാ�ുക, 
വീട് ശുചിയായും അണുവിമു�മായും സൂ�ി�ുക, മുഖ�ും മൂ�ിലും 
ക�ുകളിലുമു� ��ർശനം ഒഴിവാ�ുക. 
 

 അസുഖബാധിതരുമായു� അടു� സ�ർ�ം ഒഴിവാ�ുക - 6 
അടിെയ�ിലും അകലം പാലി�ുക. 
 

 തിരേ�റിയ �ല�ളും െപാതുേയാഗ�ളും ഒഴിവാ�ുക �പേത�കി�് 
വായു സ�ാരം കുറവു� ഇട�ൾ, ആരാധനാലയ�ൾ, സാമൂഹിക 
േക���ൾ തുട�ിയവ. 
 

 അത�ാവശമ�ാ� എ�ാ യാ�തകളും ഒഴിവാ�ുക, �പേത�കി�് 
െപാതുഗതാഗത സംവിധാ�ൾ ഉപേയാഗി�ു�വ. 
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 2 ആ�� ഉപേയാഗി�ാനു� ഭ�ണപദാർ��ൾ, അേതാെടാ�ം പനി 
േപാലു� േരാഗ�ൾ ചികിൽസി�ാൻ ആവശ��ിേലെറ മരു�ുകളും മ�് 
ആവശ�വസ് തു�ളും (ടിഷ�ൂ േപാലു�വ) ൈകവശം ഉ�് എ�് ഉറ�് 
വരു�ുക. മി�വാറും ആളുകൾ�് േകാവിഡ് 19 വീ�ിലിരു�് തെ� 
സുഖെ�ടും. 
 

 നി�ളുെട കുടുംബ�ിേലാ പരിസരേ�ാ ഒരു േപാസി�ീവ് േകസ് 
�ിതീകരി�ു� സാഹചര��ിൽ കഴിവതും വീട് വി�് 
പുറ�ിറ�ാതിരി�ാൻ �ശ�ി�ുക. കുടുംബബ��ൾ മുേഖനേയാ 
സാമൂഹികബ��ൾ വഴിേയാ ഭ�ണം വീ�ിൽ എ�ി�ു�തിനു� 
മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�ുക. 
 

 �പായമാവെര ശു�ശൂഷി�ു�വർ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ 
സ�ീകരി�ുക. ശു�ശൂഷകർ അസുഖബാധിതരായാൽ സ�ീകരി�ാനു� 
നടപടികൾ കുടുംബാംഗ�ൾ മുൻകൂ�ി തീരുമാനി�ുക. 
 

 �പായമാവർ വൃ�സദനകളിൽ  ആെണ�ിൽ അവിെട ആവശ�മായ 
മുൻകരുതലുകൾ സ�ീകരി�ു�ു� ്എ�് കുടുംബം ഉറ�ുവരു�ുക. 
അവർ�് ആ �ാപന�ിൽ ആേണാ മറി�് വീ�ിൽ ആേണാ കൂടുതൽ 
സൗകര��ൾ ലഭ�മാവുക എ�് പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടികൾ 
സ�ീകരി�ുക. 
 

 വൃ�സദന�ളും വേയാജനേക���ളും േകാവിഡ ്19  
വ�ാപന�ിെനതിെര ജാ�ഗത പുലർ�ണം.   
 

 വീ�ിൽ ആയിരി�ു� സമയ�്  �പായമായവർ  മുറികളിലൂെടയും 
ഹാളിലൂെടയും നട�ു�ത ്േ�പാ�ാഹി�ി�ണം. ഒരുപാട് േനരം 
ഇരി�ുകയും  കിട�ുകയും മാ�തം െച�ു�ത ് അവരുെട ആേരാഗ�െ� 
േമാശമായി ബാധിേ��ാം. 
 

 േകാവിഡ ്19  ല�ണ�ളായ പനി,ചുമ, ശ�ാസതട�ം എ�ിവ 
അനുഭവെ��ാൽ ഉടൻ തെ� കുടുംബാംഗ�െളയും ആേരാഗ� 
�പവർ�േകെരയും അറിയി�ുക. ആവശ�ഘ��ളിൽ ബ�െ�ടാൻ 
േലാ�ൽ െഹൽപ് ൈലൻ ന�ർ എേ�ാഴും ക�ിൽ കരുതുക.   
 

 കുടുംബാംഗ�ൾ �പായമായവെര എ�ും വിളി�് ബ�െ�ടാൻ �ശ�ി�ുക. 
ഇത ്മനഃശാസ്�തപരമായി അവെര ഒ�െ�ടലിൽ നി�് േമാചിതരാ�ാൻ 
സഹായകരമാകും. 
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