ககொத ொனொ வவ ஸ் தநொய் -19

வட்டில்
ீ
ேனிவமப்படுத்ேிக் ககொள்ளுேல் மற்றும் பொதுகொப்பு வழிமுவறகள்
கீ ழ்க்கண்ட அறிகுறிகள்

கெய்யக் கூடொேவவ

கெய்ய தவண்டியவவ

ஏதேனுமிருப்பின் ககொத ொனொவொக
இருக்கலொம்

வ ட்டுப்பொதுகொப்பில்
ீ
இருக்கும்ரபொது
தரம்தைசிவிர் (Remdesivir)

மருந்ட

உபரயொகிக்கக்கூைொது
படிரசொடைய்ட்(Budesonide)
பயன்படுத்

வட்டிதல
ீ
இருக்க தவண்டும்

கொய்ச்ெல்

இருமல்

கிருமி நொெினி

ேவலவலி

மருத்துவ ஆரலொசடை இல்லொமல்

ஓய்வு எடுக்கதவண்டும்

அடிக்கடி கழுவதவண்டும்

ி உள்ளிழுப்பொன்

உரபொரயொகிக்கக் கூைொது

ேனிவமப்படுத்ேிக்ககொண்டு

ககொண்டு வககவை

மருந்ட

ஆக்சிஜன் சிலிண்ைடர பயன்படுத்

ி

சுவொசிக்கக்கூைொது

மருத்துவர் ஆரலொசடை
வழங்கும்பட்சத்

சுவொசிப்ப ில்

த ொண்டை

சிரமம்

கரகரப்பு

வொ ச டை அ றி யு ம்
ி ற ன் இ ழ ப் பு

மருத்துவ முடறகடள பின்பற்றவும்

குடும்ப உறுப்பினர்கள்

சுத்ேமொன கொற்தறொட்டம் கபற

அவனவரும் முகக்கவெம்

அவறயின் ஜன்னல்கவை ேிறந்து

அணிய தவண்டும்

வவக்க தவண்டும்

கண்கொணித்

உை ல் வ லி

1.

5 நொட்களுக்குரமல் ரநொய் அறிகுறி
இருந் ொல் படிதசொைொய்டு (Budesonide) மருந்ட
அளவுக்குறியீ டு ள்ள தசயற்டக சுவொசக்கருவி
மூலமொகரவொ அல்லது உளர்தபொடி

ல்

உள்ளிழுப்பொன் மூலமொகுரவொ பயன்படுத்

2.
4 மணி தந த்ேிற்கு ஒரு

4 மணி தந த்ேிற்கு ஒருமுவற

ிற ன் முவற உடல் கவப்பநிவல
பரிதெொேிக்க தவண்டும்

அறிகுறி இல்லொ குடும்ப உறுப்பிைர்கள்,

ஆக்ஸிமீ ட்டர் ககொண்டு இ த்ே

ஆக்ஸிஜன் கெறிவு பரிதெொேிக்க தவண்டும்

கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் ஏர

அறிகுறி உள்ள குடும்ப

னும் இருப்பின்

மருத்துவ ஆரலொசடை தபற ரவண்டும்

உறுப்பிைர்களுைன் த ொைர்பில் இருப்பின்

ஆக்சிஜன் தசறிவு

உைல்நிடலடய கவைித் ல் மற்றும்
தகொரரொைொ பரிரசொ டை கட்ைொயம்

சுவொசிப்ப

தசய்து தகொள்ள ரவண்டும்

93%

க்கு குடறவு

ில் சிரமம் மற்றும் மயக்கம்

ஐவர்தமக்டின்

மருந்துகடள பயன்படுத்

3.

அறிகுறிகள்

இருந்

சுயபாதுகாப்பில்
உள்ளபபாது

இரத்

டை

லொம்

7 நொட்களுக்கு அ ிகமொக

ொல் மருத்துவரின்

ஆரலொசடைக்குப்பிறகு குடறந்
ஸ்டிரொய்டு

(steroid) மருந்துகடள

பயன்படுத்

லொம்

4.

சரியொை ஆண்டிபயொடிக்ஸ்

அளவு

(antibiotics)

உட்தகொள்ளலொம்

இது ஒரு மொறும் ஆவணம்
மற்றும் அறிவியல்
ஆேொ ங்கைின் அடிப்பவடயில்
கேொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது

மருத்துவம்

தசய்யவும்

லொம்

(Ivermectin)/ டைட்ரொக்ஸி
க்ரளொரரொகுய்ன் (Hydroxychloroquine)

சுடவ அறி யு ம்
இ ழப் பு

தகொரரொைொ பரிரசொ

ில் கீ ழ்க்கொணும்

v

ேண்ணர்ீ , பழச்ெொறு
சூப் மற்றும்

இைநீர் பருகலொம்

கவிழ்ந்து படுத்து நன்கு சுவொெிப்பேன்

மூலம்

இ த்ேஆக்ெிஜனின் அைவவ அேிகப்படுத்ேலொம்

ஆக்ஸிஜன் தசறிவு 93%

க்கு குடறந்

ொல் மருத்துவரின்

ஆரலொசடை தபறரவண்டும்

மருத்துவர்
இரத்

ஆரலொசடையின்படி

பரிரசொ

டை தசய்யவும்

6 மணி தந த்ேிற்கு ஒருமுவற
பொ ொெிட்டமொல் மொத்ேிவ

மற்றும்

இருமல் மருந்து தேவவப்பட்டொல்
உட்ககொள்ைதவண்டும்

வவட்டமின் &
மிகன ல் ெத்துள்ை
உணவு மற்றும்
மொத்ேிவ கள் எடுத்து
ககொள்ைவும்

எய்ம்ஸ்(AIIMS) / ஐ.சி.எம்.ஆர் (ICMR)- ரகொவிட் -19 (COVID-19)
நொள் ஒன்றுக்கு மூன்று
முவற ஆவிபிடித்ேல்
மற்றும் கவதுகவதுப்பொன நீர்
பயன்படுத்ேி வொவய
ககொப்பைிக்கவும்

ர சிய பணிக்குழு / கூட்டு கண்கொணிப்புக் குழு (Dte.GHS )
சுகொ

ொர மற்றும் குடும்ப நல அடமச்சகம்
இந்

ிய அரசு

