
�ೋ�� -19 �ಾಂ�ಾ
�ಕ ಮತು� ಜನ ��ಾನ ಚಳ�ವ�ಗಳ� ಮತು� ಜನರ ಆ�ೋಗ� 
ಚಳ�ವ�ಗಳ �ೇ��ೆಯನು! ಅ#ೈ%&�ೊಳ�'ವ(ದು 
(*ಎ, ಎಂ / -ೆಎ, ಎ ಅಳವ�&�ೊಳ'ಲು ಕರಡು ಪ
�ಾರ 1ಾಡ2ಾ34ೆ) 

COVID -19 ಎಂದ�ೇನು? 
ಪ
ಸು�ತ �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, �ಾಂ�ಾ
�ಕವ( 7ೈರ, 8ಂದ ಉಂ:ಾಗುವ ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ 

�ಾಂ�ಾ
�ಕ7ಾ3ದು=, �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, �ಾ<2ೆ COVID-19 ಎಂದು ಗುರು>ಸ2ಾ34ೆ. 
?ೊಸ 7ೈರ, ನ ಹು4ೆ=ಯು ಈಗ ಅBಕೃತ7ಾ3 >ೕವ
7ಾದ >ೕವ
 ಉ&�ಾಟದ &ಂDೊ
ೕE 

�ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, 2 (SARS-CoV-2) 7ೈರ, ಗಳ :ಾ��ಾFನ� ಕುGತ ಅಂತರ�ಾHIೕಯ 

ಸ�><ಂದ 8JೕKಸಲLಟMಂNೆ. ಈ 7ೈರ, ತ�ೕಯ7ಾ3 ಸಂಬಂB&4ೆ ಆದ�ೆ >ೕವ
7ಾದ 
>ೕವ
 ಉ&�ಾಟದ &ಂDೊ
ೕE �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, (SARS-CoV) 8ಂದ Pನ!7ಾ34ೆ. 

 

COVID-19 ನ ಲQಣಗಳ� 
�ೋಗಲQಣಗಳ �ಷಯದTU ಈ �ಾ<2ೆಯನು! �ಾ2ೋVತ ಜWರXಂದ �ೇಪ%�ಸಲು ಕ�Y 

ಇಲU - ಇದು ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆ[ೆ �ಾರಣ7ಾಗುವ ಹಲ7ಾರು �ಾಂ�ಾ
�ಕ 7ೈರ, ಗ�ಂದ 
ಉಂ:ಾಗುತ�4ೆ. \U ಎಂಬುದು ಇನು^_`ಂಜ ಎ ಮತು� ಇನು^_`ಂಜ a 7ೈರ, ಗಳ 
ರೂಪಗbಾ37ೆ- ಇದನು! \U ಎಂದು ಕ�ೆಯ2ಾಗುತ�4ೆ. 
ಜWರ, �ೆಮುc, ಗಂಟಲು 6ೋವ(, �ಾ!ಯು 6ೋವ(, ತ2ೆ6ೋವ(, ನಗ�, ಆeಾಸ ಮತು�, 
�ೆಲfYc, 7ಾಂ> ಮತು� gೇX �hಷM ಜWರ ಲQಣಗbಾ37ೆ. ಜWರ ಲQಣಗಳ� ಆ[ಾ[ೆi 
ಇದ=jkದ=ಂNೆ ಬರುತ�7ೆ. ?ೆVlನ ಜನರು ಎರಡು 7ಾರಗ�3ಂತ ಕ�Y ಅವBಯTU 
mೇತG&�ೊಳ�'Nಾ��ೆ, ಮತು� ಅ6ಾ�ೋಗ�ವ( ಒಂದು 7ಾರjkಂತ ಕ�Y ಇರುತ�4ೆ. 
 

ಆದ�ೆ �ೆಲವ( ಜನರTU, ಜWರವ( Nೊಂದ�ೆಗಳನು! ಉಂಟು1ಾಡುತ�4ೆ. ?ೆmಾl3 ಉಂ:ಾಗುವ 
Nೊಡಕು ನು�oೕ8eಾ. ಆದ�ೆ ಇನೂ! �ರಳ7ಾ3 ಅದು �ಮpಾ%ತcಕ7ಾ3 
ಪGಣ�ಸುತ�4ೆ- ಇದು ಉ&�ಾಟದ 7ೈಫಲ� ಅಥ7ಾ ಬಹು-ಅಂ[ಾಂಗ 7ೈಫಲ��ೆk 
�ಾರಣ7ಾಗುತ�4ೆ, ಅದು ಆ[ಾ[ೆi 1ಾರಕ7ಾಗುತ�4ೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ%ಗಳTU �ಾವ( 
tಾ
ರಂಭ7ಾದ ಮೂರGಂದ 6ಾಲುk 7ಾರಗಳ ನಂತರ ಸಂಭ�ಸುತ�4ೆ. 20 Gಂದ 50 ರವ�ೆ[ೆ 
�ಾ2ೋVತ ಜWರXಂದ �ೋಂj[ೆ ಒಳ[ಾದ 1000 ಜನರTU >ೕವ
 ಸWರೂಪ ಪDೆಯಬಹುದು 
ಮತು� ಸು1ಾರು ಒಬuರು �ಾಯುNಾ��ೆ 



 COVID-19 6ೊಂX[ೆ, �ೋ3ಗಳTUನ �ೋಗಲQಣಗಳ� ತುಂ�ಾ ?ೋಲುತ�7ೆ- ಮತು� 
ಆದ=Gಂದ �ೇವಲ �ೋಗಲQಣಗಳ ಆvಾರದ Yೕ2ೆ �ಾ2ೋVತ ಜWರXಂದ COVID-19 �ೋಂಕನು! 
gೇXಸಲು �ಾಧ��ಲU. xೆಬ
ವG 28 ರTU -ಾ1ಾದTU ಪ
ಕಟ7ಾದ ಇ>�ೕVನ ಅಧ�ಯನfಂದರTU, 
COVID-19 ರTU ಆಸLNೆ
[ೆ 4ಾಖ2ಾದ �ೋ3ಗಳTU ಸು1ಾರು 83% Gಂದ 98% �ೋ3ಗಳ� 
ಜWರವನು! ?ೊಂX4ಾ=�ೆ, 76% Gಂದ 82% ರಷುM ಜನರು ಒಣ �ೆಮುc ಮತು� 11% Gಂದ 44% ರಷುM 
ಆeಾಸ ಅಥ7ಾ �ಾ!ಯುವನು! ಅPವೃXzಪ�ಸುNಾ��ೆ ಎಂದು ವರX 1ಾ�4ೆ 6ೋವ(. ತ2ೆ6ೋವ(, 
6ೋಯು>�ರುವ ಗಂಟಲು, ?ೊ:ೆM 6ೋವ( ಮತು� ಅ>�ಾರ �ೇGದಂNೆ ಇತರ ಲQಣಗಳ� ವರXeಾ37ೆ, 
ಆದ�ೆ ಕ�Y �ಾ1ಾನ�7ಾ34ೆ. ಆಸLNೆ
[ೆ 4ಾಖ2ಾದ �ೋ3ಗ�ಂದ ಈ 1ಾದGಯನು! ವರX 

1ಾಡ2ಾ34ೆ- ಅವರು >ೕವ
 ಅಥ7ಾ 8{ಾ%ಯಕ �ೋ3ಗbಾಗಬಹುದು. ಅವG[ೆ ಉ&�ಾಟದ �ೆಂಬಲ 

�ೇ�ಾ4ಾಗ ಅವರನು! 8{ಾ%ಯಕ ಎಂದು ಕ�ೆಯ2ಾಗುತ�4ೆ. (Dೆ| GJ &, ಮ2ಾ8 *.ಎ}. 

�ೋ�� -19 Rap 7ೇಗ7ಾ3 ಬದ2ಾಗು>�ರುವ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗದ ?ೊಸ ಒಳ6ೋಟಗಳ�. ಜ1ಾ. 

ಆ} 2ೈ} ನTU xೆಬ
ವG 28, 2020 ರಂದು ಪ
ಕ~ಸ2ಾ34ೆ. doi: 10.1001 / jama.2020.3072) 

 

 �ೋಗಲQಣಗಳ 1ಾದGಯು �ೌಮ� ಅಥ7ಾ �ೋಗಲQಣಗಳ ಮಟMವನು! ?ೊಂXರುವ 
?ೆVlನ �ೋ3ಗಳTU ಒಂ4ೇ ಆ3ರುತ�4ೆ. ಆಸLNೆ
[ೆ ಅಗತ��ಲUX4ಾ=ಗ ಇದನು! �ೌಮ� ಎಂದು 
ಕ�ೆಯ2ಾಗುತ�4ೆ. �ೌಮ�7ಾ3ರುವ �ೋ3ಗಳ� ಅ6ಾ�ೋಗ�Xಂದ ಬಳಲು>�4ಾ=�ೆಂದು ವರX 
1ಾಡುವ ಅಗತ�ವನು! ಸಹ ಅನುಭ�&ಲU. ಸಂಪಕ%7ಾ3 ಪGೕ�ಸಲLಟM �ಾರಣ ಅವ(ಗಳನು! 
?ೆmಾl3 ಎ>��ೊಳ'2ಾಗುತ�4ೆ. 
 COVID-19 ನ �ೌಮ� ಪ
ಕರಣಗಳ� ಸು1ಾರು ಎರಡು 7ಾರಗಳTU 
mೇತG&�ೊಳ�'ತ�7ೆ, ಆದ�ೆ >ೕವ
 ಅಥ7ಾ 8{ಾ%ಯಕ �ಾ<2ೆ ಇರುವವರು ಮೂರGಂದ ಆರು 
7ಾರಗಳTU mೇತG&�ೊಳ�'Nಾ��ೆ. 
 ಜWರ ಬರುವ �ೊ�ೋನ7ೈರ, ?ೊಂXರುವ �ೋ3ಯು ಜWರ ಬರುವ oದಲು 
7ೈರ, ಹರಡು>�ರಬಹುದು ಎಂದು ನಮ[ೆ >�X4ೆ. ಇದು ಅ6ೇಕ 7ೈರ| ಜWರಗ�[ೆ 
�hಷM7ಾ34ೆ. ಆದ�ೆ ನಮcTU ಒಂದು ಪ
ಮುಖ ಪ
pೆ! ಇ4ೆ. ಅಂದ�ೆ �ೋಂj[ೆ ಒಳ[ಾದ 
�ೋ3ಗಳ ಪ
1ಾಣವ( ಸಂಪ�ಣ%7ಾ3 ಅ6ಾ�ೋಗ�ದ ಲQಣಗ�ಲU (ಲQಣರ�ತ), ಆದ�ೆ 
ಅವರು �ೋಗವನು! ಹರಡು>�4ಾ=�ೆ. �ೋಂjತ �ೋ[ಾಣುಗಳನು! ಹರಡುವ ಲQಣರ�ತ 
�ೋಂjತ ವ�j�ಗಳ� ಅ6ೇಕ �ೋಂಕುಗಳ ಲQಣ7ಾ34ೆ. ಈ 7ೈhಷM�ವನು! �ಾ1ಾನ�7ಾ3 
ಪ(ನ�ಾವ2ೋಕನದTU ಗುರು>ಸ2ಾಗುತ�4ೆ, ಜನಸಂ�ೆ�ಯ 1ಾದGಯನು! ಪ
>�ಾಯಗ�[ಾ3 
ಸ�ೕ�ೆ 1ಾ�4ಾಗ ಮತು� �ೋಗಲQಣಗಳನು! ಎಂXಗೂ ಅPವೃXzಪ�ಸದ ಅ6ೇಕ ವ�j�ಗಳ� 



ಪ
>�ಾಯಗಳನು! ?ೊಂXರುವ(ದು ಕಂಡುಬರುತ�4ೆ. ಅಂತಹ ಅಧ�ಯನಗಳ� ಇXೕಗ 
tಾ
ರಂಭ7ಾ37ೆ. ಆದ�ೆ ಸದ��ೆk ��ಾ8ಗ�[ೆ ಈ ಪ
pೆ![ೆ ಉತ�ರ >�XಲU. 

 

ಪ
ಕರಣದ �ಾರ�ಾಂ�ಕ�ೆ ಮತು� �ೕವ��ೆಯ ಅನು�ಾತಗಳ�  

ಮNೊ�ಂದು ಇ>�ೕVನ ಅಧ�ಯನದTU, Vೕ6ಾದ �ೋಗ 8ಯಂತ
ಣ ಮತು� ಸಂರQ{ಾ �ೇಂದ
ದ 
ಸಂpೆ�ೕಧಕರು, Vೕ6ಾದTU ಜನವGಯTU 44,672 ದೃಢಪ�&ದ ಪ
ಕರಣಗಳನು! ಮತು� 
xೆಬ
ವG 2020ರ oದಲ 11 Xನಗಳನು! �pೆUೕH&4ಾ=�ೆ. ಆ ಪ
ಕರಣಗಳTU 80.9% 

(ಅಥ7ಾ 36,160 ಪ
ಕರಣಗಳ�) �ೌಮ�7ೆಂದು ಪGಗ�ಸ2ಾ34ೆ, 13.8% (6,168 

ಪ
ಕರಣಗಳ�) >ೕವ
 ಮತು� 4.7% (2,087) 8{ಾ%ಯಕ ಪ
ಕರಣಗಳ� ಉ&�ಾಟದ 
7ೈಫಲ�, �ೆ*M� ಆ�ತ ಮತು� / ಅಥ7ಾ ಬಹು ಅಂಗಗಳ 7ೈಫಲ� j
` / 7ೈಫಲ�ವನು! 
ಪ
ದh%&ದವ(" ಎಂದು Vೕ6ಾ &�& �ೕjUಯTU ಪ
ಕಟ7ಾದ 2ೇಖನದTU ಸಂpೆ�ೕಧಕರು 
ಪ
ಕ~&4ಾ=�ೆ. ಈ ಅಧ�ಯನದTU �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣ Vೕ6ಾದ ಮುಖ� ಭೂgಾಗದTU 1000 �ೆk 
23 ಆ3ತು�. Vೕ6ಾ &�& �ೕjU ಅಧ�ಯನದ ಪ
�ಾರ, ಈ �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣ ಏ�ಾಏj 
tಾ
ರಂಭ7ಾದ ಹು�ೈ tಾ
ಂತ�ದ 1000 �ೋಂjತ �ೋ3ಗ�[ೆ ಸು1ಾರು 29 Gಂದ ಇತರ 
tಾ
ಂತ�ಗಳTU 1000 �ೆk 4 ರHM4ೆ.  
 

xೆಬ
ವG 28 ರಂದು ನೂ� ಇಂ[ೆUಂ� ಜನ%| ಆ� Y�&} ನTU ಪ
ಕಟ7ಾದ Vೕ6ಾದTU ಸು1ಾರು 
1,100 ಆಸLNೆ
[ೆ 4ಾಖ2ಾದ �ೋ3ಗಳ ಮNೊ�ಂದು ಅಧ�ಯನವ(, ಒ:ಾM�ೆ �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣ ಸWಲL 
ಕ�Y, 1000 �ೆk 14 ಎಂದು ಕಂಡು��X4ೆ. 
ಇದು �ಾ2ೋVತ ಜWರjkಂತ Pನ!7ಾ34ೆ. ಉ4ಾಹರ{ೆ[ೆ, ಒಂದು ವಷ%ದTU, 2017 ರTU, 
�ಾ2ೋVತ ಜWರXಂದ, 2017 ರTU, ಯು6ೈ:ೆ� �ೆMೕಟF� 1000 ಜನರTU ಸು1ಾರು 10 
ಜನರು ಆಸLNೆ
[ೆ 4ಾಖ2ಾಗುವಷುM >ೕವ
7ಾದ �ೋಗಲQಣಗಳನು! ಅPವೃXzಪ�&ದರು ಮತು� 
ಸು1ಾರು ಒಬuರು ಸತ�ರು 
 

80 ಮತು� ಅದjkಂತ ?ೆVlನ ವಯ&FನವರTU �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣವ( 14.8% Gಂದ ಬದ2ಾಗುವ ವ�j�ಯ 

ಪ
ಮುಖ ವಯಸುF ಇತರ ಪ
ಮುಖ 8{ಾ%ಯಕ7ಾ34ೆ; 70 Gಂದ 79 ವಯ&FನವರTU ಸು1ಾರು 8%; 

60 Gಂದ 69 ವಯ&FನವG[ೆ 3.6%; 50 Gಂದ 59 �ೆk 1.3%; 40 Gಂದ 49 ವಯ&FನವG[ೆ 0.4%; 

ಮತು� 10 Gಂದ 39 ವಷ% ವಯ&FನವG[ೆ �ೇವಲ 0.2%.           



9 ವಷ%4ೊಳ3ನ ಮಕkಳTU eಾವ(4ೇ �ಾವ(ಗಳ� ವರXeಾ3ಲU. �ೊ6ೆಯದು ಜWರXಂದ ಅತ�ಂತ 

ಆಶlಯ%ಕರ ವ�Nಾ�ಸ7ಾ34ೆ- ಅದರ �ಾ2ೋVತ ಮತು� �ಾಂ�ಾ
�ಕ ರೂಪಗಳTU. �ಾ1ಾನ�7ಾ3 

ಜWರ ಮತು� ಮರಣವ( ಮಕkಳTU ?ೆಚುl. 
ವರXಯು "ಈ �ಪ
 ಹರಡು��ೆಯ �ೆಳjನTU, COVID-19 81% �ೋ3ಗ�[ೆ 
�ೌಮ�7ಾ3ರುವ(ದು ಮತು� ಒ:ಾM�ೆ ಪ
ಕರಣದ �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣ 2.3% ರHM4ೆ. 1,023 
�ಾವ(ಗಳTU, ಬಹುtಾಲು ≥60 ವಷ%ಗಳ� ಮತು� / ಅಥ7ಾ ಅBಕ ರಕ�4ೊತ�ಡ, 
ಹೃದಯರಕ�6ಾಳದ �ಾ<2ೆ ಮತು� ಮಧುYೕಹದಂತಹ oದTನ, �ೊoa%� 

ಪG&�>ಗಳನು! ?ೊಂX7ೆ. ಇದಲU4ೆ, ಪ
ಕರಣಗಳTU �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣವ( ಆಶlಯ%ಕರ7ಾ3 
49% ರHM4ೆ, ಮತು� �ೌಮ� ಅಥ7ಾ >ೕವ
7ಾದ �ೋಗಲQಣಗಳನು! ?ೊಂXರುವವರTU 
eಾವ(4ೇ �ಾವ(ಗಳ� ಸಂಭ�&ಲU ”( �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, ನು�oೕ8eಾ ತುತು% ಪ
>j
` 

�ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗpಾಸ� ತಂಡ. 2019 ರ �ಾದಂಬG �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರಸ! ಏ�ಾಏj 
�ಾಂ�ಾ
�ಕ ಲQಣಗಳ� �ೋಗಗಳ� (COVID-19) - Vೕ6ಾ, 2020 [-ೆ]. Vೕ6ಾ 
&�& �ೕjU, 2020, 2 (8): 113-122.) 
1ಾರ{ಾಂ>ಕ ಪ
ಕರಣ ದರವನು! ಅಂ4ಾಜು 1ಾಡುವ(ದರTU �ೆಲವ( ಸಮ�ೆ�ಗ�7ೆ: 
“�ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗದ �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣವನು! 7ಾಸ�ವದ ನಂತರ 1ಾತ
 ಖVತ7ಾ3 
2ೆಕk?ಾಕಬಹುದು: 8ೕವ( ಎಷುM ಜನಸಂ�ೆ� ?ೊಂXX=ೕG ಎಂದು 8ಮ[ೆ >�Xರುವ 
ಜನಸಂ�ೆ�ಯನು! 8ೕವ( Nೆ[ೆದು�ೊಳ�'>�ೕG ಮತು� ಪ
pಾ!ಹ% �ೋಗ�ಾರಕದ �ರುದz 
ಪ
>�ಾಯಗ�[ೆ 4ೊಡ� eಾ%ಂಡE 1ಾದGಯನು! ಪGೕ�& ಒಂದು �ಾಲದTU �ೋಂj[ೆ 
ಒಳ[ಾ3ದ=�ೆ 1ಾತ
 ಆಂ~�ಾ�ಗಳ� ತಮc ವ�ವ�ೆ�ಯTUರುತ�7ೆ. Vೕ6ಾದ ಅB�ಾGಗಳ� 
ಅಂತಹ ಪGೕ�ೆಗ�[ೆ ಅನುoೕದ6ೆ 8ೕ�4ಾ=�ೆ, ಆದ�ೆ ಅವ( ಇನೂ! tಾ
ರಂಭ7ಾಗ�ೇj4ೆ. ” 
(ಅಥ%pಾಸ�� 1ಾ�% 4.) 

 

ಪ
ಕರಣದ �ಾ�ನ ಪ
1ಾಣವ( �ಾವನ!*Lದ ಪ
ಕರಣಗಳನು! ಒಟುM �ೋಂjತ ಪ
ಕರಣಗಳ ಸಂ�ೆ�<ಂದ  

gಾ3ಸ2ಾ34ೆ. ಈ ದರವನು! �ಾ1ಾನ�7ಾ3 ?ೆಚುl ಅಂ4ಾಜು 1ಾಡ2ಾಗುತ�4ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ 6ಾವ( 
�ೋಂj[ೆ ಒಳ[ಾದವರTU ಅ6ೇಕರನು! ಕbೆದು�ೊಳ�'Nೆ�ೕ7ೆ. 7ೈರ, ನ ಪGೕ�ೆ ಲಭ��ಲUXರುವTU ಇದು 
?ೆಚುl ಆ3ರಬಹುದು. 
ಆದ�ೆ �ೋಂj[ೆ ಒಳ[ಾಗುವವರ ಸಂ�ೆ� ಮೂಲ ಸಂNಾ6ೋತL>� ದರವನು! (�ೋ) 
ಅವಲಂa&ರುತ�4ೆ. ಮೂಲ ಸಂNಾ6ೋತL>� ದರವ( ಈ[ಾಗ2ೇ �ೋಂjತ ವ�j�<ಂದ ಎಷುM 
ಜನರು ಅ6ಾ�ೋಗ��ೆk ಒಳ[ಾ34ಾ=�ೆ ಎಂಬುದರ ಅಳNೆeಾ34ೆ. �ೋ�� 19 �ೆk ಇದನು! 



2.0 Gಂದ 2.5 ಎಂದು ಅಂ4ಾKಸ2ಾ34ೆ. ಇದು 7ೈರ, ನ 7ೈರಲ�ವನು! 
ಅವಲಂa&ರುತ�4ೆ. �ೋಗ ಹರಡು>�ದ=ಂNೆ, ರೂtಾಂತರಗ�ಂ4ಾ3 7ೈರ2ೆ}F (�ೋಗಗಳನು! 
ಉಂಟು1ಾಡುವ �ಾಮಥ�%) ಬದ2ಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆ>#ೇಯರ ಒಳ[ಾಗು��ೆಯನು! 
ಅವಲಂa&ರುತ�4ೆ. ವೃ4ಾzಪ� ಅಥ7ಾ �ಾ<2ೆ (ಮಧುYೕಹ, ಅBಕ ರಕ�4ೊತ�ಡ, ಎ� ಐ�, 
ಮೂತ
*ಂಡ �ಾ<2ೆ ಇNಾ�X) ಅಥ7ಾ ಒತ�ಡ ಅಥ7ಾ ಕ�Y tೌH��ಾಂಶXಂದ 
�ೋಗ8�ೋಧಕ ಶj� ?ೊಂXದ ವ�j�ಗಳ� ?ೆಚುl �ೋಗ�ೆk ಒಳ[ಾಗುವ �ಾಧ�Nೆ<4ೆ. ಈ ದರ 
�ಾವ%ಜ8ಕ ಆ�ೋಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮದ�ಪ
7ೇಶ ಇಲU ಎಂದು ಅಂ4ಾKಸುತ�4ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ%ಜ8ಕ 
ಆ�ೋಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮದ�ಪ
7ೇಶ ಇರುವTU, ಹರಡು��ೆಯ ಪ
1ಾಣ ಕ�Y ಇರುತ�4ೆ. 
ಸ�ಾ%ರ ಮತು� �ಾವ%ಜ8ಕರು Nೆ[ೆದು�ೊಳ�'>�ರುವ ತDೆಗಟುMವ ಕ
ಮಗಳTU ಅಪವತ%8ೕಯ7ಾದ 
ನಂತರ ಪG{ಾಮ�ಾG ಹರಡು��ೆಯ ದರವನು! (ಮರು) ತಲುಪ2ಾಗುತ�4ೆ. 

 
 

�ಾಂ�ಾ��ಕವನು� ಸ���ೇಶದ"# ಇಡುವ&ದು:  

>ೕವ
7ಾದ ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ ಇತರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗಗಳ ಇ>?ಾಸವನು! >�ದು�ೊಂಡ�ೆ 

ಈ �ಾಂ�ಾ
�ಕವನು! 6ಾವ( mೆ6ಾ!3 ಅಥ%1ಾ��ೊಳ'ಬಹುದು. ಇದರTU �ಾ1ಾನ�7ಾದದು= 

�ಾ1ಾನ� ಜWರ ಅಥ7ಾ �ಾ2ೋVತ ಜWರ, ಆದ�ೆ ನಮcTU ಜWರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ ಮತು� 

�ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗಗ�7ೆ;  

�ಾ'ೋ)ತ ಜ+ರ �ಾ,'ೆ ಮತು� ಮರಣ ಪ��ಾಣ  

2ಾ�6ೆF�ನTU ಪ
ಕಟ7ಾದ ಅBಕೃತ ಅಧ�ಯನವ( ಪ
>ವಷ% ಋತು1ಾನದ ಇನು^_`ನF-ಸಂಬಂBತ 

ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಗ�ಂ4ಾ3 �ಶW4ಾದ�ಂತ �ಾವ(ಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯನು! �ಶW4ಾದ�ಂತ 291,000 

ಮತು� 646,000 ಜನರ ನಡು7ೆ ಅಂ4ಾK&4ೆ. ಈ ದNಾ�ಂಶವ( 33 �ಾಷIಗಳ ದೃಢ7ಾದ  

ಬಹು�ಾHIೕಯ ಸ�ೕ�ೆಯನು! ಆಧG&4ೆ, ಇದು �ಶWದ ಜನಸಂ�ೆ�ಯ 57 ಪ
>ಶತವನು! 

ಪ
>8Bಸುತ�4ೆ ಮತು� ಉತ�ಮ �ಾ�ನ 4ಾಖ2ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ2ೋVತ ಇನು^_`ನF ಕ{ಾiವಲು 

1ಾ�>ಯನು! ?ೊಂX4ೆ, ನಂತರ 185 �ಾಷIಗಳ� -ಾಗ>ಕ ಅಂ4ಾಜುಗಳನು! ತಲುಪಲು ಮತ�ಷುM 

1ಾದGeಾ34ೆ. ಸಂ�ಾ�pಾ&�ೕಯ 1ಾದGಗ�ಂದ �ಾ2ೋVತ ಇನು^_`ನF-ಸಂಬಂBತ 

ಉ&�ಾಟದ �ಾ�ನ ಅಂ4ಾಜುಗಳನು! 1ೌT�ೕಕGಸಲು ಇತರ 14 4ೇಶಗಳ ದNಾ�ಂಶವನು! 



ಬಳಸ2ಾ<ತು. (&�& ಮತು� -ಾಗ>ಕ ಆ�ೋಗ� tಾಲು4ಾರರ ಸಹJೕಗ ಅಧ�ಯನ, ಇಂದು X 

2ಾ�6ೆF�ನTU ಕಂಡುಬರುತ�4ೆ). 

Vೕ6ಾ ಒಂದರ2ೆUೕ 7ಾH%ಕ7ಾ3 �ಾ2ೋVತ ಜWರ �ಾ�ನ ಅಧ�ಯನವನು! 6ಾವ( 6ೋ�ದ�ೆ, ಇದು 
ಅಧ�ಯನ 1ಾ�ದ 5 ವಷ%ಗಳTU ವಷ%�ೆk ಸು1ಾರು 88 100 ಇನು^_`ಂಜ�ೆk-ಸಂಬಂBತ ?ೆಚುlವG 

ಉ&�ಾಟದ �ಾವ(ಗ�[ೆ �ಾರಣ7ಾಗುತ�4ೆ, ಇದು 8 • 2% ಉ&�ಾಟದ �ಾವ(ಗ�[ೆ 
ಅನುಗುಣ7ಾ3ರುತ�4ೆ- ಮತು� ಇದ�ೆk �ಾರಣ ಎರಡು ತ�ಗಳ� ಇನು^_`ನF ಎ 7ೈರ, ಮತು� a. 

ಇವ(ಗಳTU ಸGಸು1ಾರು 71,000 ಇನು^_`ನF-ಸಂಬಂBತ ?ೆಚುlವG ಉ&�ಾಟದ �ಾವ(ಗಳ� 60 ವಷ% 

ಅಥ7ಾ ಅದjkಂತ ?ೆVlನ ವಯ&Fನ ವ�j�ಗಳTU ಸಂಭ�&7ೆ, ಅಂತಹ �ಾವ(ಗಳTU 80% ನHM4ೆ. 

 

2ಾ�6ೆF� ನTUನ ಮNೊ�ಂದು ಅಧ�ಯನವ( -ಾಗ>ಕ7ಾ3, 2018 ರTU 5 ವಷ%jkಂತ ಕ�Y ವಯ&Fನ 

ಮಕkಳTU ಜWರವನು! ಅಂ4ಾಜು 1ಾಡಲು ವ�ವ&�ತ �ಮpೆ%ಯನು! ಬಳಸುತ�4ೆ. "ಅಂ4ಾಜು 109 · 5 

�Tಯ} ಇನು^_`ನF 7ೈರ, ಕಂತುಗಳ� (ಅ8hlತNೆಯ 7ಾ�*� [ಯುಆ�] 63 · 1-190 · 6 

�Tಯ}), 10 · 1 �Tಯ} ಇನು^_`ನF-7ೈರ,-ಸಂಬಂBತ >ೕವ
7ಾದ ಕ�Y ಉ&�ಾಟದ ~ 

�ೋಂಕುಗಳ� (ಎಎ|ಆಐ%) ಪ
ಕರಣಗಳ� ( pೆ
ೕ� 6 · 8–15 · 1 �Tಯ}); 870,000 ಇನು^_`ನF-
7ೈರ,-ಸಂಬಂBತ ALRI ಆಸLNೆ
ಯ 4ಾಖ2ಾ>ಗಳ� (pೆ
ೕ� 543,000–1,415,000), ಆಸLNೆ
ಯTU 
15 300 �ಾವ(ಗಳ� (5800–43 800), ಮತು� 34,800 (13 200–97,200) ವ�ೆ[ೆ ಒ:ಾM�ೆ ಇನು^_`ನF-
7ೈರ,-ಸಂಬಂBತ ALRI �ಾವ(ಗಳ�. ಇನು^_`ನF 7ೈರ, 7% ALRI ಪ
ಕರಣಗಳ�, 5% ALRI 

ಆಸLNೆ
 4ಾಖ2ಾ>ಗಳ� ಮತು� 5 ವಷ%4ೊಳ3ನ ಮಕkಳTU 4% ALRI �ಾವ(ಗ�[ೆ �ಾರಣ7ಾ34ೆ. 
ಆಸLNೆ
ಯ 4ಾಖ2ಾ>ಗಳTU ಸು1ಾರು 23% ಮತು� ಆಸLNೆ
ಯTU 36% �ಾವ(ಗಳ� 6 >ಂಗb�ೆಳ3ನ 

hಶುಗಳTU7ೆ. ಆಸLNೆ
ಯTUನ �ಾವ(ಗಳTU ಸು1ಾರು 82% ಕ�Y ಆ4ಾಯ ಮತು� ಕ�Y-ಮಧ�ಮ-

ಆ4ಾಯದ 4ೇಶಗಳTU ಸಂಭ�&4ೆ. (ಅದೃಷMವpಾ� ಇTUಯವ�ೆ[ೆ ಕ�ೋ6ಾ 7ೈರ, ಬಹುNೇಕ 
ಮಕkಳನು! ಉ�&4ೆ). 
YೕTನ ಅಂ4ಾಜು ಋತು1ಾನದ ಸಂದಭ%ದTU ಜWರ >ೕವ
 ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ �ಾಂ�ಾ
�ಕ 
ಸಮಯದTU �ಾವ(ಗಳನು! ?ೊರತುಪ�ಸುತ�4ೆ. 

 

 

 

 



ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗಗಳ�: 
ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗವ( ?ೊಸ 7ೈರ, ನ -ಾಗ>ಕ ಏ�ಾಏj, ಇದು 
ಪ
>ವಷ% ತು1ಾನದ ಜWರ ಹರಡುವ ಮತು� ಉಂಟು1ಾಡುವ ತ�ಗ�ಂದ ಬಹಳ 
Pನ!7ಾ3ರುತ�4ೆ, ಅವ(ಗಳ ಬ[ೆi [ೊಂದಲjkೕDಾಗ�ಾರದು. 
ಆದ�ೆ ಕbೆದ 100 ವಷ%ಗಳTU ಜಗತು� ಕ8ಷ� 5 ಅಥ7ಾ ಅದjkಂತ ?ೆಚುl ಜWರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ 
�ೋಗಗಳನು! ಕಂ�4ೆ. ಸು1ಾರು 100 ವಷ%ಗಳ �ಂ4ೆ �ಾL�8� ಜWರ ಎಂದು 
ಕ�ೆಯಲL~Mತು (ಇದ�ೆk �ೆLೕ} [ೆ eಾವ(4ೇ ಸಂಬಂಧ�ಲUXದ=ರೂ) ಇ>?ಾಸದTU ಅತ�ಂತ 
�ೆಟM4ಾ3 4ಾಖ2ಾದ ಜWರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ. ಸು1ಾರು 500 �Tಯ}, ಅಥ7ಾ �ಶWದ 
ಜನಸಂ�ೆ�ಯ ಮೂರ6ೇ ಎರಡರಷುM ಜನರು �ೋಂj[ೆ ಒಳ[ಾ3ದ=ರು. ಪ
ಕರಣದ �ಾ�ನ 
ಪ
1ಾಣವ( 5 Gಂದ 10% ವ�ೆ[ೆ ಇತು� ಮತು� ಇದು 20 ದಶಲQXಂದ 50 ದಶಲQ 
�ಾವ(ಗ�[ೆ �ಾರಣ7ಾ<ತು, ಇದು eಾವ(4ೇ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗದ 4ಾಖ2ೆeಾ34ೆ. ಇದು 
�ೇ�ೆ ವJೕ1ಾನದವG[ೆ ?ೋT&4ಾಗ ವಯ�ಾFದವರನು! ಉ�&ತು (ಬಹುಶಃ ಅವರು �ಂXನ 
ಸಂಬಂBತ ಜWರXಂದ �ೋಗ8�ೋಧಕ7ಾ3ದ=Gಂದ). ಆದ�ೆ 1918 ಜWರವ( ಆ�ೋಗ�ವಂತ 
ಯುವ ವಯಸkರು ಮತು� 5 jkಂತ ಕ�Y ವಯ&Fನವರ Yೕ2ೆ ಬಲ7ಾ3 ಅಕ
ಮಣ 1ಾ�ತು.. 
ಅಲU4ೆ ಗಮ8ಸ�ೇ�ಾದ ಅಂಶ7ೆಂದ�ೆ 1918 ಜWರವ( ಮೂರು ಅ2ೆಗಳನು! ?ೊಂXತು�- &�ಂ� 

ತರಂಗ, ನಂತರ ಒಂದು ಪತನ 1918 ಮತು� ಅಂ>ಮ7ಾ3 1918 ರ ಚ�[ಾಲದTU. ಆ 
ತಕ%ವ( ಪ(ನ�ಾವತ%6ೆeಾಗಬಹುದು. 

 ಇತರ 4ೊಡ� �ಾಂ�ಾ
�ಕ ಜWರಗಳ� 1957-58ರ "ಏಷ�} ಜWರ", ಸು1ಾರು 2 �Tಯ} 

�ಾವ(ಗಳ�, 1968-69ರ "?ಾಂ� �ಾಂ� ಜWರ" ಸು1ಾರು ಒಂದು �Tಯ} �ಾವ(ಗಳ�, 1997 ರ ಪ� 

ಜWರ ಮತು� ಇ>�ೕmೆ[ೆ 2009 ರ ಹಂX ಜWರ &�& ಪ
�ಾರ, 2009 ರ ಈ ಇ>�ೕVನ �ಾಂ�ಾ
�ಕ 

�ೋಗ7ಾದ ಹಂX ಜWರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗವ( �ಶW4ಾದ�ಂತ 151,000 ಮತು� 575,000 ಜನರನು! 
ಬTNೆ[ೆದು�ೊಂ�4ೆ ಎಂದು ಅಂ4ಾKಸ2ಾ34ೆ. ಋತು1ಾ8ಕ ಜWರ ?ಾಗೂ ಹಂXಜWರ ಪ
ಪಂಚದ 
ಬಡತನ ಇರುವ ಪ
4ೇಶಗಳ�, ಸ  ಸಹರ} ಆ¡
ಕ} 4ೇಶಗಳ�, ಆ[ೆ!ೕಯ ಏ¢ಾ� ಪ
4ೇಶಗಳTU ?ೆಚುl 
ಜನರನು! ಬTNೆ[ೆದು�ೊಂ�ರುವ(ದು ಅಚlG`ೕನಲU. ಇದು ವಯಸkರನು! ?ೆಚುl �ಾX&4ೆ ಮತು� 
ಕ�Y ವಯ&FನವರTU ಕ�Y ಕಂಡು ಬಂX4ೆ. 
 �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, ಅನು! Nಾಂ>
ಕ7ಾ3 ಜWರ ಎಂದು ಕ�ೆಯ2ಾಗುವ(XಲU, ಏ�ೆಂದ�ೆ 
ಇದು ಇ} £U`ಂಜ 7ೈರ, 8ಂದ ಬಂದುದಲU- ಆದ�ೆ ಇದು ಈ �ಾಂ�ಾ
�ಕ ಜWರವನು! 
?ೋಲುತ�4ೆ. ಇ>�ೕV[ೆ �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, ಸಂಬಂBತ >ೕವ
 ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆಯ ಎರಡು 
ಉಲuಣ ಸಂಭ�&4ೆ. ಇವ(ಗಳTU oದಲ6ೆಯದು 2003-04ರ ವಷ%ಗಳTU SARS-COV 



ಎಂದು ಕ�ೆಯಲLಡುವ 7ೈರ, 8ಂದ ಉಂ:ಾದ >ೕವ
 >ೕವ
 ಉ&�ಾಟದ &ಂDೊ
ೕE 

(SARS). ಇದು ಸು1ಾರು 8500 ಜನG[ೆ ಪG{ಾಮ aೕGತು, ಅದರTU ಸು1ಾರು 813 
ಮಂX �ಾವನ!*Lದರು - ಇದು ಸು1ಾರು 9.5% ನಷುM ?ೆVlನ ಮರಣ ಪ
1ಾಣವ( 1918 
ರ ಜWರ�ೆk ಹ>�ರ7ಾ34ೆ. �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, 8ಂದ ಉಂ:ಾದ ಮುಂXನ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗವ( 
�ೌX ಅ�ೇaeಾದTUತು�, ಮತು� ಇದನು! MERS ಅಥ7ಾ ಮಧ�tಾ
ಚ� ಉ&�ಾಟದ �ಾ<2ೆ 
&ಂDೊ
ೕE ಎಂದು ಕ�ೆಯ2ಾ<ತು, ಇದು ಸು1ಾರು 2500 ಜನರ Yೕ2ೆ ಪG{ಾಮ aೕG 
858 �ಾವ(ಗ�[ೆ �ಾರಣ7ಾ<ತು- ಅಥ7ಾ ಸು1ಾರು 34% ಮರಣ ಪ
1ಾಣ. 

 

ಇ>?ಾಸXಂದ tಾಠಗಳ�: 
ಈ ಅಂj ಅಂಶಗಳ ಮುಖ� tಾಠ7ೆಂದ�ೆ, ?ೊಸ ಜWರ �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗಗಳ 
ಗಂPೕರNೆಯನು! ಮತು� -ಾಗ>ಕ �ಾವ%ಜ8ಕ ಆ�ೋಗ� ಸಮ�ೆ�eಾ3 �ಾ2ೋVತ ಜWರವನು! 
6ಾವ( ಎಂXಗೂ ಅಂ4ಾಜು 1ಾಡ�ಾರದು. ಇದ�ಾk3 1ಾಡುವ ತeಾG -ಾಗ>ಕ 
ಆದ�Nೆeಾ3ರ�ೇಕು. 
�ಾL�8� ಜWರದಂತಹ ಪG&�>ಯ ಪ(ನ�ಾವತ%6ೆ ಅಸಂಭವ7ೆಂದು ಪGಗ�ಸ2ಾ3ದ=ರೂ, 
ಉತ�ಮ ಆ�ೋಗ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳ �ಾರಣ, ಅದು ಅ�ಾಧ�ವಲU. ನಮcTU ಉತ�ಮ ಆಸLNೆ
 ಆ�ೈ�ೆ 
ಇ4ೆ, ಆದ�ೆ ಮುಂXನ �ೆಲವ( >ಂಗಳ�ಗಳTU ಸೂಕ�7ಾದ ಔಷB ಲಭ��ರುವ(XಲU. ಇನೂ!, 
COVID-19 [ೆ eಾವ(4ೇ ಲ&�ೆ ಇಲU. ಆದ�ೆ ಪ
ಪಂಚ4ಾದ�ಂತದ ಸಂpೆ�ೕಧಕರು ಒಂದನು! 
ಅPವೃXzಪ�ಸಲು ಶ
�ಸು>�4ಾ=�ೆ. ಇದು ಲಭ�7ಾಗುವ ಆರಂPಕ ಸಮಯ7ೆಂದ�ೆ 2021 ರ 
ಮಧ�gಾಗ. ಆದ=Gಂದ �ಾ1ಾKಕ ದೂರ�ಡು��ೆ ಮತು� >ೕವ
7ಾ3 �ಾBತ�ಾದವG[ೆ 
�ಾಕಷುM 7ೈದ�jೕಯ ಆ�ೈ�ೆಯ ಕ
ಮಗಳನು! ಅಳವ�&�ೊಳ'�ೇಕು. 1918 ರTU 1ಾ�ದಂNೆ 
ಅಲU. 
 ಇದು �ೆಲಸ 1ಾಡಬಹು4ೇ? ಅದು �ಾಂ�ಾ
�ಕದ ಸWರೂಪವನು! ಅವಲಂa&ರುತ�4ೆ. ?ೆVlನ 

ಸಂ�ೆ�ಯ ಲQಣರ�ತ �ೋಗ-ಹರಡುವವರು ಮತು� ಜನಸಂ�ೆ�ಯTU ಅ> ?ೆಚುl ಒಳ[ಾ3ದ=�ೆ ಇದು 
ತುಲ6ಾತcಕ7ಾ3 ?ೊಸ 7ೈರ, (ಜWರjkಂತ Pನ!7ಾ3) - ಮರಣ ಪ
1ಾಣ ಇನೂ! ?ೆVlರಬಹುದು. 1% 

ಮರಣದ ಕ�Y ಪ
ಕರಣದ �ಾ�6ೊಂX[ೆ ಸಹ, ಪ
ಸು�ತ �ಶW ಜನಸಂ�ೆ�ಯ 6 aTಯ} ನ 50% ನಷುM 
ಜನG[ೆ �ೋಂಕು ತಗುTಸುವಂತಹ �ೋಗವ( 30 ದಶಲQ �ಾವ(ಗ�[ೆ ಹ>�ರ7ಾಗT4ೆ-ಇದು 
ಆ2ೋVಸಲು ತುಂ�ಾ ಭeಾನಕ7ಾ34ೆ. 

 

 



 �ಾವ%ಜ8ಕ ಆ�ೋಗ� ಕ
ಮಗಳ�: 
ಜಗತು� Nಾನು ಎದುGಸು>�ರುವ ಸಮ�ೆ�<ಂದ 8ಂತ &�> ತಲ*4ೆ ಮತು� ಈ �ಾಂ�ಾ
�ಕ�ೆk 
ಸLಂXಸಲು ಸಮಂಜಸ7ಾ34ೆ. �ಾವ%ಜ8ಕ ಆ�ೋಗ� ಕ
ಮಗಳಂNೆ ಪ
ಯ>!ಸ2ಾಗು>�ರುವ 
ಪG{ಾಮಗಳ ಬ[ೆi ಪ
pೆ! ಇ4ೆ. ಮತು� ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರಚ6ಾತcಕ ?ೊಂ4ಾ��ೆ 8ೕ>ಗಳ 
ನಂತರ ಆ�ೋಗ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳ ಪ
ಸು�ತ �6ಾ�ಸ ಮತು� �ಾಯ%QಮNೆಯು 6ಾವ( 
ಎದುGಸು>�ರುವ ಸ7ಾT[ೆ ಪ
>j
<ಸಲು ತುಂ�ಾ ಸೂಕ�7ಾ34ೆ. 
�ೋಗ ಹರಡುವ(ದನು! ತDೆಯುವ(ದು: 
ಪ
ಸು�ತ -ಾG1ಾಡ2ಾ3ರುವ ಪ
ಮುಖ �ಾವ%ಜ8ಕ ಆ�ೋಗ� ಕ
ಮಗbೆಂದ�ೆ ಪ
Nೆ�ೕಕ7ಾಗುವ(ದು, 
ಸಂಪಕ%ತDೆ(�ಾWರಂ:ೈ}) ಮತು� �ಾ1ಾKಕ ದೂರ�ರುವ(ದು. ಇದು �ೆಳಕಂಡ 7ೈ�ಾ8ಕ 
>ಳ�ವ��ೆಯನು! ಆಧG&4ೆ 
1. 7ೈರ, �ಾವ(�ೊಡುವ ಅವBಯನು! 1 Gಂದ 7 Xನಗಳವ�ೆ[ೆ ?ೊಂXರುತ�4ೆ. 
ಸುರ�ತ7ಾ3ರಲು, ಇದನು! ಈಗ 14 Xನಗಳವ�ೆ[ೆ Nೆ[ೆದು�ೊಳ'2ಾಗು>�4ೆ. �ೋಂj[ೆ 
ಒಳ[ಾಗುವ(ದು ಮತು� �ೋಗದ ಲQಣಗಳನು! NೋGಸುವ ನಡು�ನ ಅವB ಇದು. ಈ 

ಅವBಯTUಯೂ ಸಹ ಜನರು �ೋಗವನು! ಹರಡಬಹುದು 
2. 7ೈರ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ�4ೆ: 
ಎ. 6ೇರ ಹ8 ಉ&�ಾಡು��ೆ- �ೋಂjತ ವ�j�ಯು �ೆ�c4ಾಗ ಅಥ7ಾ &ೕನು7ಾಗ 7ೈರ, 

?ೊಂXರುವ 8ೕGನ ಹ8ಗಳ� [ಾ�ಯ ಮೂಲಕ ಮNೊ�ಬu ವ�j�ಯು �ಾ1ಾನ�7ಾ3 
ಉ&�ಾಡು7ಾಗ ಅವರ 4ೇಹವನು! �ೇರುತ�7ೆ. 
�ೌ. ಪ�ೋQ ಹ8 ಸಂಪಕ%- 7ೈರ, ಇರುವ ಹ8ಗಳ� 6ೆಲXಂದ ಅಥ7ಾ ಇತರ 
Yೕ2ೆ¨ಗ�[ೆ 6ೇರ7ಾ3 �ೆ�c8ಂದ ಅಥ7ಾ �ೋಂjತ ವ�j�ಯ �ೈ<ಂದ ಇ�ಯುತ�7ೆ. 
7ೈರ, �ೈಯTU ಅಥ7ಾ 6ೆಲದ ಅಥ7ಾ Yೕ2ೆ¨ಯTU �ೆಲ7ೇ ಗಂ:ೆಗಳವ�ೆ[ೆ 
ಸj
ಯ7ಾ3ರುತ�4ೆ ಮತು� pಾಖ, ಸೂಯ%ನ �ೆಳಕು ಅಥ7ಾ �ೋಂಕು87ಾರಕಗಳ� 7ೈರ, 

ಅನು! ಸುಲಭ7ಾ3 �ೊಲುUತ�7ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ಸಂಭ�ಸXದ=TU �ೋಂಕುರ�ತ ವ�j�ಗಳ� ಅದರ 
Yೕ2ೆ ಹ8<ಂದ Yೕ2ೆ¨ಯನು! ಮು~Mದ�ೆ, ತದನಂತರ ಅವರ ಮುಖಗಳನು! ಸLh%&ದ�ೆ, 
�pೇಷ7ಾ3 ಕಣು©ಗಳ�, ಮೂಗು ಅಥ7ಾ �ಾ<ಯ 2ೋbೆಯ ª�ೆಗಳ ಬ�- 7ೈರ, ಈ 

ಮೂಲಕ ಪ
7ೇhಸುತ�4ೆ. Yೕ2ೆ¨ ಹಂVದ ಟ7ೆ|, ಅಥ7ಾ �ಾ3Tನ ?ಾ�ಂಡ| ಅಥ7ಾ 
:ಾ�« 6ಾ  ಇNಾ�X ಆ3ರಬಹುದು. 

 



ಕ�ೋನ ಹರಡುವ(ದನು! ತDೆಯುವ ಕ
ಮಗಳ� �ೕ37ೆ: 
(ಎ) COVID-19 �ೋಂjತ ವ�j�ಯನು! ಗುರು>ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅವರು mೇತG&�ೊಳ�'ವ ತನಕ 
ಇತರರ ಸಂಪಕ%�ೆk �ಾರದಂNೆ ಪ
Nೆ�ೕಕ7ಾ3ಡ�ೇಕು. - �ೋ3ಗಳ ಪ
Nೆ�ೕಕNೆ. 
(a) �ೋಂjತರ -ೊNೆ ಸಂಪಕ% ಇರಬಹು4ಾದ ಅಥ7ಾ ಆ ಪ
4ೇಶದTUರುವ ವ�j�ಗಳನು! ಗುರು>& 14 
Xನಗಳ �ಾಲ ಪ
Nೆ�ೕಕ7ಾ3 ಇGಸುವ(ದು. ಇದGಂದ �ೋಂಕು ಹರಡುವ(ದನು! ತDೆಯಬಹುದು.  
(&) �ಾ1ಾKಕ ದೂರ: ಜನರು ಮತು� ಸgೆಗಳ ಎ2ಾU ಚಲ6ೆಗಳ Yೕ2ೆ 8ಬ%ಂಧಗಳ� 
ಮತು� ಕ�ತಗಳನು! -ಾG[ೊ�ಸುವ(ದGಂದ ಅವರು �ೋಂjತ ವ�j� ಅಥ7ಾ �ೋಂjತ 
Yೕ2ೆ¨JಂX[ೆ ಸಂಪಕ%�ೆk ಬರುವ �ಾಧ�Nೆ ಕ�Y. ಇದು ತಮcನು! ಮತು� ತಮc 
�ೆ!ೕ�ತರು ಮತು� ಕುಟುಂಬಗ�[ೆ ಸWಯಂtೆ
ೕರ{ೆ<ಂದ ಅನW<ಸಬಹು4ಾದ �ಾ1ಾKಕ 
ಅಂತರದ ಬ[ೆi ವ�j�ಗಳ� ಮತು� ಸಮು4ಾಯಗ�[ೆ hQಣ ಮತು� ಮನfTಸು��ೆJಂX[ೆ 
ಸಂJೕKಸಲL~M4ೆ. ಇದು ಹರಡು��ೆಯನು! 8vಾನ[ೊ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅಂ>ಮ7ಾ3 ಅದನು! 
ಸಂಪ�ಣ%7ಾ3 8TUಸಬಹುದು. �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೇ�ೆಯನು! ಸಮತ:ಾM3ಸುವ(ದು ಅದು 
1ಾಡಬಲUದು. ಇದರಥ% ಅದರ ಉತು�ಂಗವನು! ತಲುಪಲು ?ೆಚುl ಸಮಯ Nೆ[ೆದು�ೊಳ�'ತ�4ೆ, 
�ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗ ಹರಡುವ(ದನು! �ಳಂಬ[ೊ�ಸುತ�4ೆ. ಇದರಥ% eಾವ(4ೇ ಸಮಯದTU, 
�ೋಂjತರ ಸಂ�ೆ� ಕ�Y ಇರುತ�4ೆ ಮತು� ಸ�ಾ%ರ�ೆk ಅಗತ�7ಾದ ತeಾG 1ಾ��ೊಳ'ಲು ?ೆVlನ 
ಸಮಯ &ಗುತ�4ೆ. 
ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣ ನDೆಯು>�4ೆ`ೕ? : 

 YೕTನ ಕ
ಮಗಳ ಪG{ಾಮ�ಾGತWವ( 6ಾವ( ಆಮದು 1ಾ�ದ �ೋಗಗಳ� ಮತು� 
ಸಂಪಕ%ಗಳ ಹಂತದTU4ೆ=ೕ7ೆ`ೕ ಎಂಬುದರ Yೕ2ೆ ಅವಲಂaತ7ಾ3ರುತ�4ೆ- ಅಥ7ಾ 
ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣವ( tಾ
ರಂಭ7ಾ34ೆ` ಎಂಬುದರ Yೕ2ೆ ಅವಲಂaತ7ಾ3ರುತ�4ೆ. 
ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣವನು! ಒYc 8ಬ%ಂBಸ2ಾ34ೆ ಎಂದು ?ೇಳ2ಾಗುತ�4ೆ. ವ�j�[ೆ eಾGಂದ 
�ೋಂಕು ತಗTತು, Nಾನು ಎ2ೆUTU ಸಂಚG& eಾರ ಸಂಪಕ%�ೆk ಬಂX4ೆ=ೕ6ೆ ಎಂಬ ಬ[ೆi >�ವ��ೆ 
ಇರುವ(XಲU. �4ೇಶXಂದ ಬರುವವGಮದ �ೋಂಕು ಹರಡದಂNೆ 4ೇಶಗಳ ನಡು�ನ ಪ
eಾಣವನು! 
8ಬ%ಂBಸ2ಾ34ೆ. ಆದ�ೆ ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣವ( tಾ
ರಂಭ7ಾದ ನಂತರ, ಸಂಪಕ%ತDೆಯನು! 
ಮತು� ಸಂಪಕ% ಪNೆ�ಹಚುl��ೆಯು ?ೆಚುl ಪG{ಾಮ aೕರುವ(XಲU. �ೋಂjತ �ೋ3ಗಳ� 
�ೋಗದ eಾವ(4ೇ ಲQಣಗ�ಲUXದ=ರೂ, ಅದನು! ಹರಡು>�ದ=�ೆ, �ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗವನು! 
ಸಂಪಕ%ತDೆಯನು! ?ೊಂXರುವ(ದು ಕಷMಕರ7ಾ3ರುತ�4ೆ. ��ಾ8ಗಳ� ಅಂತಹ ಪG&�>[ೆ 
?ೆದರು>�ರುವ(ದGಂದ, ಸ�ಾ%ರವ( ಎಲU ಸಮಯದಲೂU ಎಲU ವ�j�ಗಳ ಚಲ6ೆಯನು! 
8ಬ%ಂBಸುವ(ದರ ಮೂಲಕ ಮತು� ?ೆVlನ �ೋಂjನ �ಾಷIಗ�[ೆ ಮತು� ಪ
eಾಣದ 



8ಬ%ಂಧಗ�[ೆ ?ೆಚುlವGeಾ3 ಕೂಟಗಳನು! 8¢ೇBಸುವ(ದರ ಮೂಲಕ �ಾ1ಾKಕ ದೂರ�ರಲು 
ಸಲ?ೆ 8ೕಡು>�4ೆ. 
 ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣವನು! ಕಂಡು��ಯಲು ಒಬuರು ಜWರ �ೋಗಲQಣಗಳನು! 
?ೊಂXರುವ ಇನೂ! ಅ6ೇಕ ಜನರನು! ಪGೕ�ಸ�ೇ�ಾ34ೆ- ಅವರTU ?ೆVlನವರು �ಾ2ೋVತ 
ಜWರ7ಾ3 ?ೊರ?ೊಮುcNಾ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೊ6ಾ7ೈರ, ಅಲU. ಅಂತಹ �ಾಮೂ�ಕ 
ಪGೕ�ೆಯನು! �ಾ�*ಸಲು �ಾಧ�7ಾಗದ �ಾಷIಗಳ� ಕ�Y ಪ
ಕರಣಗಳನು! ಪNೆ� 1ಾಡುತ�7ೆ- 
ಮತು� ಆದ=Gಂದ ?ೆVlನ ಪ
1ಾಣದTU ಮರಣ ಪ
1ಾಣವನು! ?ೊಂX7ೆ- ಮತು� ಸಮು4ಾಯ 

ಪ
ಸರಣವನು! ಕಂಡು��ಯಲು ಅಥ7ಾ 8ಗ
�ಸಲು �ಾಧ�7ಾಗುವ(XಲU. gಾರತದಂತಹ 
ಪG&�>ಯTU, ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣ ಅ87ಾಯ% ಎಂಬ ಆvಾರದ Yೕ2ೆ ಮುಂದುವGಯುವ(ದು 
ಸೂಕ�7ಾ34ೆ. 
 ಸಮು4ಾಯ ಪ
ಸರಣದ ಸೂಚ6ೆ`ಂದ�ೆ, ಪ
ಕರಣಗಳ ಪ
Nೆ�ೕಕNೆ, ಸಂಪಕ%ತDೆಯನು! 
ಮತು� �ಾ1ಾKಕ ದೂರವನು! ಒಳ[ೊಂಡಂNೆ ಎ2ಾU vಾರಕ ಕ
ಮಗಳ ಉ4ೆ=ೕಶವ( ಈಗ 
�ಾಂ�ಾ
�ಕ �ೋಗದ ಉತು�ಂಗವನು! �ಳಂಬ[ೊ�ಸುವ(ದು ಮತು� ಕ�Y 1ಾಡುವ(ದು, 
ಅದನು! ಸಂಪ�ಣ%7ಾ3 ತDೆಯುವ(XಲU. 

 


