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క���� వ ◌ౖెర� వయ��� 2019 (COVID-19) ఇప��డ� 115 �ేశయల�� ప ◌ౖెగయ �ా���ిం��. 
�◌ా�◌ించవయ��ి� ంగయ 1,25,000 ��ంట� ఎకక�వ �ం��� �◌ా����ం �ే�ి, 5,000 �ం��� బ��సుక��ం��. 
�◌ా�◌ించ ఆ���◌ా �ింసథ (WHO) ��ారయ సూ�ంచబ��న ���ి సయ��రణ జ�గ�తతలక �సు��వ��ం ��ారయ 
Covid-19 �� కక��ం�� ల��� వయ��ిత చ ◌ిం�ే అవకయశయలను మ�ం ��ల� వరకక త���ంచవచుు. 
 
1) తరచూ � �ేత�లను కడగం�� 
కర�ం త�◌ుక��ం�� ఆల��� ఆ��ర� �ాిం� ర� �� � �ేత�లను �◌ూర�గయ ��◌ాిం �ేసూత ఉిం��ం��. ల��� 
సబబ� మర�బ �ట��� కడ�◌ిం�� . 
ఎిందుకక ? సబబ� , �ర� ల��� ఆల��� ఆ��ర� �ాిం� ర� �� � �ేత�లను కడ���ం వలన � �ేత�లల� ఉిం�ే 
సూ�� కరరమబలను అ�� �ం��సు�ం��. 
 
2) �ామ��క దూరం �ాట ◌ంచం�� 
దగ�గత�� ల��� త�మబమత�� ఎవ� నుిం�� ఐ�� క��ిం 1 �ట� (3 అడ�గ�లక) దూ��ంగయ ఉిం��ం��. 
ఎిందుకక ? వ ◌ౖెర� క�గ� చ� ��వ �ందువపలక దగ�గత��, త�మబమత�� �ా��త ��ర� ల��� మబకక� నుిం�� 
బయటప�వచుు. �ర� ��ల� దగ�రగయ ఉింట�, �ర� ఆ వ ◌ౖెర� �ందువపలను �ీలక�కక�� అవకయ�ం ఉిం��. 
 
3) కళ��, మ�కక� మ��య� ��ర�ను ��కడం మ�ను��ం�� 
� �ే� �క� ఏ ���◌ిం�� ఐ�� కళ��, మబకక� మర�బ ��ట�� ��క��ం మ�ను��ిం��. 
ఎిందుకక ? �ేత�ల�� అ��క ��ట� మ�ం ��కక��ిం గ�క వ ◌ౖెర� �ేత�లకక అింట�కక�� అవకయ�ం ఉిం��. 
కలక�ితమ ◌ౖెన �ేత�లక � కళ��, మబకక� ల��� ��ట��� ఆ వ ◌ౖెరసుి బ��� �ేసయత�. అక�డ నుిం��, వ ◌ౖెర� � 
శ����ంలల�� �◌ా���సు�ం�� మర�బ �మమ�ి అ����గయ���� గ�� �ేసు�ం��. 
 
4) �◌ాాస��శ ప���భ�త �ాట ◌ంచం�� 
�ర� , � చుట�ుప��ల వయ��ందర� �ంచ శయ�స��శ ప�� ��◌ాతను ప�ట�ిం�ేల� చూసు��ిం��. అింట�, దగ�నప��డ� 
ల��� త��మనప��డ� మడచన ��ే� ల��� ట��ా� ��ప�� �� � ��ర��, మబకక�� కప����వయ�. 
ఎిందుకక ? �ందువపలక వ ◌ౖెరసు� వయ��ిత �ేసయత�. �ంచ శయ�స��శ ప�� ��◌ాతను ప�ట�ించ��ం ��ారయ 
�ర� � చుటట� ఉ� �◌ాజలను జలకబబ, �◌ూో మర�బ ����-19 �ంట� వ ◌ౖెర��  నుిం�� ర��సయతర�. 
 
5) �కక �◌ారం, దగ�ు మ��య� �◌ాాస �సు��వడంల� ఇబ�ం�� ఉంట�, మ�ందు�ా�� వ ◌ౖెదయ సంర�ణ �సు��ం�� 
అ�����◌ాింగయ ఉింట� ఇింటల��� ఉిం��ం��. జ���ం, దగ�గ మర�బ శయ�స �సు��వ��ంలల ఇబ�ిం��గయ ఉింట�, వ 
◌ింట�� వ ◌ౖె�� స��ం �సు��ిం�� మ�ందుగయ�� జ�గ�తత�ి�  �� � �ే�ం��. � సయథ�క ఆ���◌ా అ��కయ� 
�క� సూచనలను అనుస◌ి�ం�ం��. 
ఎిందుకక ? జ��య మర�బ సయథ�క అ��కయర�లక � �ాి�ం�ంలల� ��జ� �ి��థ� సమ���రయ�ి క�� 
ఉింట�ర�. మ�ందుగయ�� �� � �ే��త, � ఆ���◌ా ��ా ���� �ేసుత�వయ��� �మమ�ి ��రగయ సర ◌ౖెన ఆ���◌ా 
సదుప�య���� �సుక ��� ల� ��� చూ�ిసు�ం��. ఇ�� �మమ�ి వ ◌ౖెర��  నుిం�� ర��ించ, ఇతర ఇన ◌ె��� 
వయ��ిత� �వయ◌ి�ంచ��ంలల స�యప�� త�ిం��. 
 
6) � ఆ��గయ సంర�కకల సూచనలను �ాట ◌ంచం�� 
����-19 �సతృ�ంగయ వయ��ిత చ ◌ిందుత�� నగ�యలక ల��� సయథ�క �ాి�ం��ల ���  అ�◌ామత�ంగయ 
ఉిం��ం��. �ల ◌ౖె�ే, ఆ �◌ా�ేశయలకక వ �◌ో��ం మ�ను��ిం�� - మబ�◌ాింగయ �ర� వయసు ప ◌ౖెబ��న వయర 



◌ౖె�ే ల��� మధు��హ, ���ండ ల��� ఊ�ి���త�తల �ిం�ంధ వయ���గ�సుతల ◌ౖె�ే �◌ాయ�ణ�లక �◌ూర�గయ 
మ�ను��ిం��. 
ఎిందుకక ? ఇల�ింట� ��ట �కక ����-19 �� �� అవకయశయలక ఎకక�వ. 
 
7) ఇంటల��� ఉండం�� 
తల���ిు, �ాల� జ���ం (37.3 స �ియ� ల��� అింత��ంట� ఎకక�వ) మర�బ ��ించ ◌ిం మబకక� కయరట�ం �ంట� 
�ే�కప�ట� ల��� ల�� క���న అ�����◌ా సూచనలక కనబ���ే, ��లకకక�� వరకక �ర� ఇింటల��� ఏక�ం�ంగయ 
ఉిండ��ం శరరయసు��ం. ఆ�రయ�ి ��న��ం,ఇతర��ా సయమ�గ�� �సుకకరయవ��ం,ల�ింట� ప��లకక ఎవర ◌ౖె�� 
����ిం బయట��� వ �◌ో��ం త�◌ు�స� అ��ే, ఇతర �ాకకతలకక వ ◌ౖెర� �� కక��ం�� ఉిండట���� మబసుగ� 
ధ◌ి�ంచ వ �◌ోమ� చ �◌ుిం��. 
ఎిందుకక ? ఇతర�ల�� అింట���క��ం�� ఉిండ��ం మర�బ వ ◌ౖె�� సదుప�య�లను �ింద���ంచ��ం వలన �మమ�ి 
మర�బ ఇతర�లను ����-19 మర�బ ఇతర వ ◌ౖెర��  నుిం�� ర��ించ����� ఈ �◌ా��రయ సమరథ�ం�ంగయ 
స�యప�� త�ిం��. 
 
గమ�క : �◌ా�◌ించ ఆ���◌ా �ింసథ (డ�◌ోూ��� ఓ) ఆిం�◌ిోంలల జ��� �ే�ిన ఈ ఆ���◌ా సూచక, వ న ◌ిమబక 
గయయ బ���త�ల ���ిం ఏర���న అ�ల ��రత �ా�ం స�యక �ింసథ అ�న �� స ◌ౖెున� ఫ ◌ిం�ే�� వయర� 
� �ాి�ం�య ��ష�ల అనువ��ించ �కక అిం��ిం��ర�. 
 
క����వ ◌ౖెర� వయ��� 2019 ప ◌ౖె ఏద ◌ౖె�� సల�ల ���ిం �� స ◌ౖెున� ఫ ◌ిం�ే�� �క� వయ�ంట���ను 95030 
70230 ల��� 97909 36844 వదద �ిం�◌ా��ిం�ం��. 


