కోవిడ్-19 కోసం ఇంటిలో విడిగా (ఐసొలేషన్లో ) ఉంటూ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
(సవరించబడిన తేదీ: 5/01/2022)

వ్యధి కలిగినా లక్షణాలు లేనివారు వారి సంపర్కంలో ఉన్నవారు 7 రోజుల పాటు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండాలి
వ్యాధి సోకి లక్షణాలు కలిగిన వారు పరీక్ష పాజిటివ్ గా నిర్ధా రణ అయిన తరువాత కనీసం 7 రోజులు హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉండాలి, ఆ సమయంలో వరుసగా 3
రోజుల పాటు జ్వర లక్షణాలు కలిగి ఉండకూడదు
వ్యాధిగ్రస్తు ల సంపర్కంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు
వ్యాధిలక్షణా లేకున్నా ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించుకోవాలి

చేయాల్సినవి

చేయకూడనివి
ఇం ట్లో
చి కి త్స
పొం దు తుం టే
ఉ ప యో గిం చ రా దు

వారు కోవిడ్ -19 పరీక్షలు చేయించుకోవలసిన అవసరం లేదు

క్రింది లక్షణాలలో ఏదైనా ఉంటే కోవిడ్-19
బాధితులుగా అనుమానించాలి

ఇంట్లో నే ఉండాలి

తరచుగా చేతులను
శుభ్రపరుచుకోవాలి

కుటుంబ సభ్యులందరూ
మాస్కును ధరించాలి
దగ్గు

జ్వరం

గదిలో గాలి, వెలుతురూ ఉండేలా
చూసుకోవాలి - కిటికీలను
తెరచివుంచాలి

పర్యవేక్షణ

గొంతునొప్పి

తలనొప్పి

శరీర ఉష్ణో గ్రతను చూసుకోవాలి
(ప్రతీ 6 గంటలకు ఒకసారి)
ఒంటి నొప్పులు

వాసన
తెలియకపోవటం

సరిగ్గా శ్వాస
తీసుకోలేకపోవటం

స్వయం సంరక్షణలో
పర్యవేక్షించుకోవలసిన
విషయాలు
జ్వ ర ల క్ష ణా లు

ఒంటరిగా ఉంటూ
విశ్రాంతి తీసుకోవాలి

రుచి
తెలియకపోవటం

ఆ క్సి జ న్ లె వె ల్ 9 3 %
కం టే త క్కు వ ఉం టే డా క్టర్ని
సం ప్ర దిం చా లి
మ ధు మే హం & ర క్త పో టు
వం టి వ్యా ధు ల కు
సా ధ ర ణం గా తీ సు కు నే
మం దు లు మా న రా దు

ఆక్సిజన్ లెవెల్ చూసుకోవాలి
(ప్రతీ 6 గంటలకు ఒకసారి)

క్రింది లక్షణాలలో ఏదైనా అనిపించినా వెంటనే డాక్టరుని
సంప్రదించాలి లేకుంటే ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి
ఆక్సిజన్ లెవెల్ 93% లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే
శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే మరియు
తలతిప్పుతున్నట్ల యితే / మైకముగా ఉన్నట్ల యితే

చికిత్స

నీరు, సూప్, పండ్ల రసం,
కొబ్బరి నీరు వంటివి త్రా గాలి

రె మ్డె సి వి ర్

బుడెసోనైడ్ కోసం నెబ్యులైజర్ ని ఉపయోగించరాదు
వైద్యుని సలహా లేకుండా
ఉపయోగించరాదు

ఆక్సిజన్

సిలిండర్

మీ డాక్టర్ సలహా ప్రకారం ఈ క్రింది చికిత్సను
పొందవచ్చు
రోజులకు మించి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రమే మీటర్ డోస్
ద్వారా బుడెసోనైడ్ ఇన్హేలర్ (MDI) / డ్రై పౌడర్
ఇన్హేలర్ (DPI) ఇవ్వాలి
అవసరమైతే డాక్టర్ సలహా ప్రకారం యాంటీబయాటిక్స్
ఇవ్వాలి
ఇది డైనమిక్ డాక్యుమెంట్. కొత్త వైజ్ఞా నిక
సమాచరాన్ని అనుసరించి ఈ సూచనలు
సవరించిబడతాయి

AIIMS/ ICMR-COVID-19 National Task
Force/ Joint Monitoring Group (Dte.GHS)

రోజుకు మూడుసార్లు ఆవిరి
పట్టా లి

ని

డాక్టర్ సలహా లేకుండా CT-Scan పరీక్షలు చేయించుకో
రాదు

ఆక్సిజన్ లెవెల్ని పెంచుకోవడానికి, మీ
ఛాతీ మీద పడుకుని లోతుగా ఊపిరి
పీల్చుకోండి

ప్రతీ 6 గంటలకొకసారి
పారాసెటమాల్ని వేసుకోవాలి
మరియు దగ్గు ఉన్నట్ల యితే సిరప్ని
వాడాలి

ని
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