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1. மலஸ் ள் என்மால் என்ன ? 

பஸ்கள்        . அப            ;      

                           .             

                                      

                                    .        

                   ,                       

        .     ,                           

                                         . இப 

தாக்டீரிாப விட மிகச் சிறிப (ரு மில்லி மீட்டரில் 1 / 10,000 தங்கு). 

எனக்ட்ான்  நுண்ணாக்கிால் ட்டுண இற்பந தார்க்க முடியும்.  

2 . ப ாசானா மலஸ் என்மால் என்ன ?  

 ககாணாணா பஸ் ற்பந இப ஆர்.என்.ஏ-ப ககாண்டிருக்கும் 

பஸ் குடும்தங்களில் ன்நாகும். இப ககாழுப்தால் ஆண களியுபந 

ககாண்டப. அந் களியு  யில் காப்தடும் பு முட்கள் ணதான்ந 

அபப்தால் இப ளிவீசும் சூரின் ணதான்ந ணாற்நத்ப 

ககாண்டுள்பால், னத்தின் காழியில் ளிவீசும் சூரிபண குறிக்கும் 

ார்த்பாண ககாணாணா எண இற்றிக்கு கதரிடப்தட்டது. ஏழு 

பகாண ககாணாணா பஸ்கள் னி இணத்ப தாதிக்கக்கூடிப. 

இற்றுள் 2003 ற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் னினின் சுாச 

ண்டனத்ப தாதித் சார்ஸ் ற்றும் கர்ஸ் பஸ்கள் 

குறிப்பிடத்க்கப. சாா சளி கூட சினபக ககாணாணணா 

பஸ்கபால் உருாகிநது.  

3. ச ாவிட் – 19 என்மால் என்ன ?  

 ணகாவிட் – 19 என்தது புத்ம் புதி ககாணாணா பசால் ஏற்தடும் 

சுாச ணாாகும்.    இற்பகாக ணான்றி        .          

2003ம் ஆண்டு சார்ஸ் காற்றுணாப ஏற்தடுத்தி தணுவுடன்        

காடர்புபட         சார்ஸ்-ணகாவி-2 என்று கதரிடப்தட்ட .  . இந் 

புதி ணாப எதிர்க்க ணபாண குறிப்பிட்ட ணாய் எதிர்ப்பு சக்தி 
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ற்ணதாது னிர்களிடம் இல்னாால் உனகபவில் இது அதிக தாதிப்புகபப 

ஏற்தடுத்துகிநது .  

4. க் ள் எவ்லாறு ச ாவிட் -19  ப ாற்மம பபறுகிமார் ள் ? 

     சார்ஸ்–ணகாவி-2 பசால் தாதிக்கப்தட்ட தர் இருமும்ணதாணா/ 

தும்மும்ணதாணா / ணதசும்ணதாணா, அது மூக்கு / ாயிலிருந்து 

ணளிணறும் பஸ்கபப ககாண்ட நீர்த்திபனகள் (Droplets) நிபநந் 

காற்பந சுாசிக்கும்ணதாது முன்பாக பிநருக்கு  காற்று ஏற்தடுகிநது. 

ணலும், அந் திபனகள் தடிந் ப, ணபை, கவுக்குமிழி  உள்ளிட்ட 

எந் ன்பநயும் பககபால் காட்டபின், உடணடிாக ருர் ணது மூக்கு  

(அ)  ாபத் காடும்ணதாதும் பநமுகாக அருக்கு ணாற்று தவும் 

அதிக ாய்ப்புள்பது. இத்திபனகளில் அபவில் சிறிப காற்று மூனம் 6 

அடிகளுக்கும் ணனதிகாண தூம் தக்கூடி ன்பயுபடப 

என்நாலும், காற்றின் ஈப்தம் ணதான்ந தல்ணறு சூழில் காணிகபால் 

அவ்ாறு ணகாவிட்-19  த சாத்திமில்பன.  

     ணாய்ாய்ப்தட்ட ருரிடமிருந்து 2-14 ாட்கள் ப இந் பஸ் 

ற்நர்களுக்கு தவுகிநது. பஸ் காற்று ஏற்தடிருந்ாலும், ணகாவிட்-19 

ணாய் அறிகுறிற்ந தர்கள் மூனமும் இவ்பஸ் தனாம். ருர், 

பஸ் காற்றியிருக்கும் தரின் காற்று தக்கூடி கானத்தில் அருடன் 

கருங்கி காடர்பில், அதிக ணம் உடனிருந்ால் அருக்கு பஸ் 

காற்று ஏற்தடுற்கு அதிகாண ாய்ப்புகளுண்டு.    

5. ச ாவிட்-19 ஆல் பாதிக் ப்பட்ட நபரின் சுலாசம் ப ாடர்பில்யா  ற்ம உடல் 

திலங் ளின் மூயா  ப ாற்று ஏற்பட லாய்ப்புள்ர ா ? 

 தாதிக்கப்தட்ட தர்களின் இத்ம், னம் ற்றும் விந்து ஆகிற்றில் 

பஸ் துகள்கள் கண்டறிப்தட்டிருந்ாலும், அப கதரும்தாலும் 

கசனற்நப. ணலும், தாதிக்கப்தட்டரின் சுாசம் அல்னா உடல் 

திங்களின் மூனம் காற்று தவுாக இதுப கண்டறிப்தடவில்பன.   
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6. ச ாவிட்-19ன் அறிகுறி ள் ாமல ?  

ணகாவிட்-19ன் கதாதுாண அறிகுறிகள் காய்ச்சல், ணசார்வு ற்றும் 

நட்டு இருல் ஆகும். சின ணாாளிகளுக்கு குபடச்சல் ற்றும் லி, 

மூக்கபடப்பு, மூக்கு ழுகுல், காண்பட ககப்பு அல்னது 

யிற்றுப்ணதாக்கு ஆகிணவும் இருக்கனாம். ணலும், ாக்கின் சுபயுரும்  

ன்ப, மூக்கின் கடியுரும் ன்ப ஆகிபயும் குபநனாம். இந் 

அறிகுறிகள் தடிப்தடிாக  அதிகரிக்ககூடிப  ஆயினும் தனர் எந் 

அறிகுறிகளும் இல்னால் (Asymptomatic) இருக்கிநார்கள் அல்னது 

ணாய்ாய்ப்தட்டாண உர்ப ட்டும் கதறுகிநார்கள்.  கதரும்தானாண 

க்கள் (சுார் 80 விழுக்காடு) சிகிச்பசயின் ணபயின்றிண 

குபடகிநார்கள்.  து முதிர்ந்ர்கள், உர் இத் அழுத்ம், இ 

பிச்சபணகள் அல்னது கட்டுப்தாடற்ந நீரிழிவு ணாய் உள்பர்கள் 

இவ்பஸால் கடுபாக தாதிக்கப்தடுற்காண சாத்தி கூறுகள் 

அதிகம். காய்ச்சல், இருல், சுாசிப்ததில் சிம்  உள்பர்கள் கண்டிப்தாக 

ருத்துப அணுக ணண்டும்.   

7. ச ாவிட்-19க் ான சிகிச்மச நம்மிடம் உள்ர ா ?  

ணகாவிட்-19க்கு வீண ருத்துத்திணனா  அல்னது ாற்று ருத்து 

முபநகபாண சித்ா, ஆயுர்ணம் ற்றும் ண ாாததியிணனா சிகிச்பச 

இல்பன. தல்ணறு பஸ் காற்றுகளுக்கு (எடுத்துகாட்டு: கடங்கு), 

குறிப்பிட்ட சிகிச்பசகள்  எண எதுவும் இல்பன. கதரும்தானாண க்களுக்கு 

ணனசாண அறிகுறிகள் ட்டுண இருக்கும்ணதாது, அர்களின்           

ண்டனத்தின் கசல்தாடுகள் காாக ணகாவிட்-19லிருந்து 

ன்னிச்பசாக மீண்டு விடுகின்நணர்.  இருப்பினும் குறிப்பிட்ட சின 

ாள்தட்ட ணாய்கள் உள்ப 65 திற்கு ணற்தட்டர்களுக்கு  அர்கபபக் 

கனிப்தற்காக ருத்துபணயில் அனுதிக்க ணண்டி நிபன 

உருாகவும் ாய்ப்புள்பது. உனககங்கிலும் டத்ப்தட்ட ணகாவிட்-19 

தற்றி ஆய்வுகள், தாதிக்கப்தட்டர்களில் கதரும்தான்பாணர்கள் (60 

முல்  80 விழுக்காடு ப) அறிகுறிற்று இருந்துள்பாக கூறுகின்நணர். 

பசால் தாதிக்கப்தட்ட க்களில் 5 விழுக்காடு க்கள்  ட்டுண மிகவும் 

கடுபாக  தாதிக்கப்தட்டு, ருத்துபணயில் அனுதிக்கப்தட்டும், 
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அதிதீவி சிகிச்பசக்காண ணபயும் ஏற்தடுகிநது. அர்களில் சினருக்கு 

இநப்பும் நிகழ்ந்துள்பது. ணறுபகயில் கசால்கன்நால், இந் பஸ் 

2003 ற்றும் 2012களில்  முபநண உண்டாகி சார்ஸ், கர்ஸ் ணதான்  

அவ்பவு வீரிமிக்கது அல்ன. ஆயினும் சளி, காய்ச்சபன, ஏற்தடுத்தி 

சினருக்கு த்ப விபபவிக்கும் ஃப்ளு பபசவிட வீரிமிக்கது. 

ணலும் சார்ஸ், கர்ஸ், தன்றிக்காய்ச்சல் ணதான்நற்பநவிட காற்றும் 

திநன் அதிகம் ககாண்டது. வ்காரு ாடும் கவ்ணறு விாக ணகாவிட்-

19 ல் தாதிக்கப்தட்டர்கள் குறித்து பறுக்கிநது / அறிக்பக 

களியிடுகிநது. எணண, உனகபவில் ணகாவிட்-19 இநப்பு சவீத்தில் 

நிபந ாறுதாடுகள் காப்தடுகின்நண. ற்ணதாப நினப்தடி, 

தரிணசாதிக்கப்தடா  ற்றும் அறிகுறிற்ந கதரும் தகுதி க்கள் 

காபகபக்  கக்கிடும்ணதாது, இநப்பு சவிகிாணது 1 

விழுக்காட்டுக்கும் குபநாணாக திப்பிடப்தட்டுள்பது. 18 திற்குக் 

கீாண குந்பகள் இவ்பஸ் காற்றுக்கு ஆபாணாலும், கிட்டத்ட்ட 

அபணருண மிகக்குபநந் தாதிப்பிற்குள்பாகி மீண்டுவிடுகிநார்கள்.  

8. ச ாவிட்-19 பாதிப்பு குறித்து நாம் ஏன்  லமயப்பட சலண்டும் ?  

ணகாவிட்-19ஐ ஏற்தடுத்தும் சார்ஸ்- ணகாவி-2 பஸ் ரு புதி பஸ் 

என்தால் ம்மில் எருக்கும் இந் பஸுக்கு எதிாண குறிப்பிட்ட ணாய் 

எதிர்ப்பு சக்தி இல்பன. ரு சமூகத்தில் புதி பஸ் அறிமுகாணால், 

அபணக்  கட்டுதடுத்துற்கு எவ்விாண முபநயும் இல்னாதட்சத்தில், 

குறுகி கானத்தில் அதிக எண்ணிபகயினாண ணாாளிகள் ணான்றுார்கள்.  

ஆம்தத்தில், இந் எண்ணிக்பக சிறிபவில் காடங்கி, பின்ணர் 

தடிப்தடிாக உத்காடங்கி, ரு கட்டத்தில் தாதிக்கப்தட்டர்களின் 

எண்ணிக்பக  மிக ணகாக அதிகரிக்கும். அந் கானகட்டத்தில், பசால் 

கடும் தாதிப்புக்குள்பாகும்  ணாயுற்நர்கபப ருத்துபணகபால் 

பகா  முடிால்  தனர் இநந்து ணதாார்கள். இவ்ாறு ஏற்தடுப ாம் 

வூ ான் (சீணா), ணனாம்தார்டி (இத்ாலி) ற்றும் இந்தூர் (த்தி பிணசம், 

இந்திா) ஆகி இடங்களில் தார்த்ணாம். இங்ககல்னாம் பஸ் 

தத்காடங்கி ணாாளிகள் எண்ணிக்பக உச்ச ணகத்தில் 

உத்காடங்கி ஆம்த கானகட்டத்தில், மிகக் குறுகி கானத்தில் தன 
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ணாாளிகள் ருத்துபணகளில் அனுதிக்கப்தட்டணர். 

ருத்துபணகளில் ணதாதுாண எண்ணிக்பகயினாண தடுக்பககள், 

கண்டிணனட்டர்கள்  ற்றும் சிகிச்பசளிக்கும் ருத்துர்கள் 

இல்னாால், காப்தாற்நதட்டிருக்க ணண்டி விபனதிப்தற்ந உயிர்கபப 

எதிர்தாாவிாக இக்க ணரிட்டது. இவ்ாறு, பஸ் தவும் ணகத்ப 

கட்டுப்தடுத்வில்பன  என்நால், அது அதிக வீரிற்ந பஸாக 

இருந்ாலும், அழிவிபண ஏற்தடுத்தும்.   

ணாய்ப்தவில் ல்லுர்கள் பஸ் தவும் ணகத்ப ரு 

அபவீட்டால் திப்பிட முடியும் எண பறுத்துள்பணர். அது அடிப்தபட 

இணப்கதருக்க எண் எண அபக்கப்தடுகிநது. இது ஆர் ஜீணா (R0) எண 

குறிக்கப்தடுகிநது (ஆர்-ாட் எண உச்சரிக்கப்தடுகிநது). ஆர் ஜீணாவின் 

திப்பத மூன்று காணிகள் தீர்ானிக்கின்நண: அ) கிருமியின் காற்றும் 

திநன்,  ஆ) கிருமியின் காற்றுக் கான அபவு, ற்றும் இ) குறிப்பிட்ட 

ணத்தில் பஸுடன் காடர்பில் இருக்கும் தாதிக்கப்தடா தர்கள். 

இற்றுள், முலிண்டு காணிகள் பஸ் சார்ந்ப. எணண ம்ால் 

ாற்ந முடிாப. சரிாகச் கசான்ணால், பஸிற்காண  ருந்து அல்னது 

டுப்பூசிப கண்டுபிடிக்கும் ப முலிண்டு காணிகள் மீது க்கு 

எந்க் கட்டுப்தாடும் கிபடாது. ஆணால் மூன்நாது காணி  னிபணச் 

சார்ந்ாகும். இப ம்ால் கட்டுப்தடுத் முடியும். எவ்ாகநனில், 

தாதிக்கப்தட்ட தருடன் காடர்பு ககாள்ளும் தர்கபபக் குபநப்தால் 

இந் பஸ் அதிவிபாகப் தவுப டுத்து நிறுத்னாம். ணகாவிட்-

19ஐப் கதாறுத்ப கட்டுப்தாட்டு டடிக்பககள் இல்னாணதாது அன்  

ஆர் ஜீணா, 2.5 முல் 3 ப எண திப்பிடப்தட்டுள்பது. அாது 

தாதிக்கப்தட்ட தர், அந் பஸிற்கு எதிாண குறிப்பிட்ட ணாய் எதிர்ப்பு 

சக்திற்ந க்கபபக் ககாண்ட சமுாத்தில் சாசரிாக 3 தர்களுக்கு 

பபஸ தப்புகிநார். இவ்ாறு வ்காரு தாதிக்கப்தட்ட தரும் 

சாசரிாக ணலும் மூன்று ணதருக்கு காற்பந ஏற்தடுத்துர். இந் பஸ் 

கதரும்தான்பாண க்களிடம் கடுபாக ணாப உருாக்கவில்பன 

என்நாலும், ணகாகப் தக்கூடிாக உள்பது. எணண 
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கட்டுப்தடுத் தடா ணதாது, அது ம்மில் கதரும்தானாணர்கபப குறுகி 

கானத்தில் காற்றி தனவீணாணர்கபப த்திற்கு இட்டுச் கசல்லும். 

9. ச ாவிட்-19ஆல் பாதிக் ப்படுலம  நாம் எவ்லாறு  விர்க் யாம்? 

     இவ்பஸ் மிகப்கதரும்தாலும் நீர்த்திபனத்காற்நாக (Droplet infection) 

இருப்தால், தாதிக்கப்தட்ட தரிடமிருந்து 6 அடிக்கு ணல் உடல்ரீதிாண 

இபடகளியில் வினகி இருப்தது பஸ் தவுபத் டுக்க ணற்ககாள்ப 

ணண்டி முல் டடிக்பகாகும். எனினும், கதரும்தானாண 

தாதிக்கப்தட்ட தர்கள் ணாய் அறிகுறிற்நர்கள் என்தால், பஸ் 

காற்று ககாண்ட தப அபடாபம் கா சாத்திமில்னா நிபன 

உள்பது. எணண, ாம் அன்நாட ாழ்க்பகயில் சந்திக்கும் எல்ணனாரிடமும் 

உடல் ரீதிாண இபடகளிபக் கபடபிடிப்தது ல்னது. ணலும், 

பபஸக் ககாண்டுள்ப கதாருட்கபபக் பகாளுன் மூனம், 

பநமுகாக பஸ் காற்றுக்குள்பாகனாம். கதாருட்கபபத் 

காட்டுவிட்டு னிச்பசாக து முகத்ப அண பககபபக் ககாண்டு 

காடுது னி இல்தாகும். மூடப்தட்ட ரு அபநயில் ஏற்கணண ரு 

தாதிக்கப்தட்ட தர் இருக்கும் தட்சத்தில், அங்கிருக்கும் கதாருட்களின் மீதும் 

பஸ் இருப்தற்காண ாய்ப்புகள் அதிகம். எணண, அபணத்து 

ணற்தப்புகபபயும் கிருமிாசினி ககாண்டு சுத்ாக பத்திருப்தது 

அசிம். ணலும், முடிந்ப அடிக்கடி ணசாப்பு ககாண்டு பககபப 

கழுவுதும் அல்னது ஆல்க ால் கனந்  ாண்ட் சானிட்படசர் மூனம் 

சுத்ம் கசய்து ககாள்தும்  அசிம்.  சார்ஸ்-ணகாவி-2 பஸ், 

ககாழுப்தால் ஆ  களிப்புந அடுக்பகக் ககாண்டுள்பால், ணசாப்பு 

ற்றும் ஆல்க ால் ஆகி     உதணாகப்தடு தும்ணதாது இந் 

ககாழுப்தானாண உபநகள் அழிக்கப்தட்டு, பஸ் கசய்னற்நாகிவிடும்.  

இறுதிாக, ருர்  ணகாவிட்-19லிருந்து ன்பணப் தாதுகாத்துக் ககாள்ப 

முகக்கசத்ப அணினாம்.  முகக்கசம் அணிந்து, உடல் ரீதிாண 

இபடகளி அனுசரித்து, சரிாண முபநயில் பககபப கழுவுல் ணதான்ந 

முத்டுப்பு முபநகபபயும்  ரு ணச அனுசரித்ால் ணகாவிட்-19 

தாதிப்புக்குள்பாதிலிருந்து சிநந் தாதுகாப்பத கதந இலும். கதாது 

இடங்களில் ாம், முகக்கசங்கபப அணிால், ருணபப ாம் 
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பஸால் தாதிக்கப்தட்டு அறிகுறிகள் இல்னாலிருந்ால் ம்ால், 

ற்நர்களுக்கும் பஸ் தவும் ாய்ப்பு கதருபவில் குபநயும்.  

10. சநாய் பவும் சங்கிலிம உமடப்பது, லமரமலத்  ட்மடாக்குலது 

என்மால் என்ன? 

     புதி பஸிற்கு எதிாண குறிப்பிட்ட ணாய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்னா 

சமூகத்தில், கட்டுப்தாடுகள் இல்னா ணதாது, அந் பஸ் காற்று 

அதிணகாக தவுகிநது. இருப்பினும், சின ாங்களுக்குப்பிநகு, 

குறிப்பிட்ட அபவு க்களுக்கு தாதிப்பத ஏற்தடுத்திபிநகு, புதி ணாய்த்  

காற்றுகளின் எண்ணிக்பக அண ணகத்துடன் குபநத் காடங்கும். 

ருந்து அல்னது டுப்பூசி ணதான்ந குறுக்கீடுகள் எதுவும் இல்னா ணதாதும் 

இது னிச்பசாக டக்கும். இவ்ாறு ணகாக காற்று தவி பின் அண 

ணகத்தில் ன்னில்தாகக் குபந   ரு ணிடி பப  (Bell shaped 

curve)            . ஏகணனில், அந் பஸ் காற்று ணகாக 

தக்கூடி அபவிற்குப் ணதாதுாண அபவு குறிப்பிட்ட ணாய் எதிர்ப்பு 

சக்திற்ந க்கள் இல்னாதடிால், இது நிகழ்கிநது (அல்னது 

கதரும்தானாணர்கள் அவ்பஸிற்ககதிாண ணாய் எதிர்ப்தாற்நபன 

கதற்றுவிடுால்).  இந் ணதாதுாண க்கள் விகிம் வ்காரு புதி 

பஸ் காற்றிக்கும் கணிசாக ாறுதடும். உாத்திற்கு, 2009ஆம் 

ஆண்டில் எச்1  என்1 (தன்றிக் காய்ச்சல்) ணாய்த்காற்று அன் முல் அபன 

நின்நணதாது 40 விழுக்காடு க்களுக்கு தாதிப்பு ஏற்தடுத்தியிருந்து. 

ட்டம்ப (Measels) அதிக எண்ணிக்பகயினாண க்கபப (80%)தாதித் பின் 

குபநயும் (டுப்பூசிகள் இல்னாணதாது). இணணதால், சார்ஸ்-ணகாவி-2 

பஸ், சுார் 40 முல் 60 விழுக்காடு க்கபப தாதித்பின்ணத அன் முல் 

அபன நிற்கும் எணக் கணிக்கப்தட்டுள்பது. ஒரிடத்தின் க்கள் அடர்த்தியும் 

இந் அபபத் தீர்ானிக்கின்நண. அாது, இவ்பஸ் கதருந்காற்நாக 

(Epidemic) ணற்ககாண்டு தவுது நிற்தற்கு கிாங்களில் 40% க்கபபயும், 

கங்களில் 60% க்கபபயும் காற்றிபின் என்று கதாதுாக யூகிக்கனாம். 

இருப்பினும், எந்க் கட்டுப்தாடும் இல்பன என்நால், ணாய் தவும் 

கானகட்டத்தில், சீணாவிலும், இத்ாலியிலும்  டந்து ணதால், இது 

ஆயிக்கக்காணர்கபபக் குறுகி கானத்தில் ககால்னக்கூடும். க்கள் 
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ருருக்ககாருர் தாதுகாப்தாண உடல் இபடகளியுடன் தகுப 

அனுசரிப்தன் மூனம், இந்த் காற்று ருரிடமிருந்து ற்கநாருர்க்குப் 

தவும் ாய்ப்பதக் குபநத்து அன் தவும் ணகத்ப 

கட்டுப்தடுத்திவிடனாம். இதுண ணாய் தல் சங்கிலிப உபடப்தது 

(Breaking the chain) என்று அபக்கப்தடுகிநது. இந் டடிக்பக பஸ் 

தபன முற்றிலுாக டுத்திடாது என்தப நிபணவில் பத்துக் 

ககாள்ளுங்கள். பஸ் தவும் சங்கிலிப உபடத்ாலும் அது சமூகத்தில் 

கதுாக தவும். இந் பஸ் த  முற்றிலும் நிற்தற்காண 

பபநாண 40% - 60% க்களிடம் த எடுக்கும் கானம் தன ாங்கள் 

ாப்தடும் என்தால், ணாய் தவும் ணகத்ப     ம் ணி டி 

பபவு ட்படாக ாறும் (Flattening the curve). அாது, ணி டி 

பபவு கூர்பாக இருந்ால் ணகாக காற்று தவுகிநது என்றும், 

பபவு ட்படாணால் தவும் ணகம் குபநக்கப்தட்டுள்பது என்றும் 

கதாருள் (தடம் 1).  இணால், குறிப்பிட்ட கானகட்டத்தில் தாதிக்கப்தடும் 

க்கள் எண்ணிக்பக குபநக்கப்தட்டு, சமூகத்தில் காற்று தவும் 

கானகட்டத்தில் ருத்துபணகளுக்கு ஏற்தடும் சுபபயும் குபநகிநது. 

நிபணவில் ககாள்ளுங்கள்: இந் உத்திால் பஸால் தாதிக்கப்தடும் 

தர்களின் எண்ணிக்பக குபநதில்பன; ஆணால், அந்தர்கள் காற்பநப் 

கதரும் கான அபவு நீட்டிக்கப்தடுகிநது.                    

       ,                           . 

 

தடம் 1: பபபத் ட்படாக்குல்  
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11.  ந்ம  சநாய் எதிர்ப்பு சக்தி என்மால் என்ன? 

     முன்ணத குறிப்பிட்டதுணதால், அபணத்து புதி காற்று ணாய் கிருமிகளும் 

க்கள்காபகயில் கணிசாண விகித்பப் தாதித் பிநகு ன்னிச்பசாக 

நின்று ணதாகும். ரு முபந குறிப்பிட்ட சமூகம் இந் நிபனப அபடந்து 

விட்டது என்நால் அந்ச் சமூகம் ந்ப ணாய் எதிர்ப்பு சக்திபப் 

கதற்றுவிட்டது என்று கதாருள். அாது, அந்ச் சமூகம் ரு குழுாக, அந் 

காற்றுணாய்ப் தபனத் டுக்கும் எதிர்ப்தாற்நல் ககாண்டாக 

ாறிவிடுகின்நது. ணறு முபநயில் கசால்கன்நால், ரு சமூகத்தில் 

கதரும்தான்பாணணார் புதி கிருமிக்ககதிாண எதிர்ப்தாற்நபனப் 

கதற்றுவிட்டால், அச்சமூகத்தில் எதிர்ப்தாற்நல் இல்னா 

சிறுதான்பணாரும் கிருமித் காற்றிலிருந்து தாதுகாக்கப்தடுர். அணால், 

ணாய்ப்தல் அந் சமூகத்தில் ன்னில்தாக நின்றுவிடுகிநது. ரு சமூகம் 

இந் நிபனப அபடதில்  பஸ் காற்பநப்கதற்று           

           , ணாயுண்டாகி அதிலிருந்து மீண்டர்கள் ஆகி 

அபணரும் தங்குகதறுார்கள். அாது பஸால் தாதிக்கப்தட்டு 

மீண்டர்கள் அபணரும் ங்கள் ாழ்ாள் முழுதும் அல்னது நீண்ட 

கானத்திற்கு அந் குறிப்பிட்ட பஸிற்ககதிாண, எதிர்ப்தாற்நபனப் 

கதற்றுவிடுார்கள். இது, புதி கிருமிகபால் ஏற்தடும் கதரும்தானாண 

காற்று ணாய்களுக்கு ணாய்தவிலின் ஆா விதி. இந் ந்ப ணாய் 

எதிர்ப்தாற்நபன டுப்பூசியின் மூனாகவும் ரு சமூகம் அபடனாம். 

டுப்பூசியின் மூனம் கசலிக்கப்தட்ட ணடி நுண்ணுயிரி (அ), 

நுண்ணுயிரியின் தாகங்கள் (அ) ககால்னப்தட்ட நுண்ணுயிரி ரு தரின் 

உடலில் கசலுத்ப்தடுகிநது. நுண்ணுயிரி  கசலிக்கச் 

கசய்ப்தட்டிருப்தணால் ணாப ஏற்தடுத் முடிாது. ஆணாலும், அது ம் 

உடல்கபப அற்கு எதிாண எதிர்ப்கதாருபப உற்தத்தி கசய்த் தூண்டும். 

குறிப்பிட்ட ணாய்க்கிருமிக்கு எதிாண   எதிர்கதாருட்கள் இருப்தண அந்தர் 

ணாகதிர்ப்தாற்நபனப் கதற்றுவிட்டார் என்தற்கு சான்நாகும். 

கதாதுாக, பஸ் காற்றுகளுக்காண எதிர்ப்தாற்நல் டுப்பூசிகபால் 

கதநப்தடுப விட இற்பகாண முபநயில் கதநப்தடுண, மிகவும் 

திநன் ாய்ந்ாகயிருக்கும் என்தணாடு அது ாழ்ாள் முழுதும் 

இருக்கவும் கூடும்.  



15 
 

12. ந்ம  சநாய் எதிர்ப்பாற்மமய நக்கு சா  ா  எவ்லாறு 

பன்படுத்திக்ப ாள்ரயாம்?  

முன்ணத விபக்கிதடி, ந்ப ணாய் எதிர்ப்தாற்நல் என்தது இற்பக / 

தூண்டப்தட்ட கசல்தாடு. இந் நிபன ந்வுடன் கதருந்காற்று 

ன்னிச்பசாக நின்றுவிடுகிநது. ணகாவிட்-19க்கு டுப்பூசி இல்னாால், 

க்கள்  காபகயில் சுார் 40-60 விழுக்காடு (அந்ந் தகுதியின் க்கள் 

அடர்த்திப கதாறுத்து) இற்பகாகப் தாதிப்புக்குள்பாகி, ந்ப 

எதிர்ப்தாற்நல் ஏற்தட்டு ணகாவிட்-19 காற்றின் முல் அபன நின்று விடும். 

ாம் என்ணான் டுப்புமுபநகபபக் பகக்ககாண்டாலும் (உடல் வினக்கம், 

முகக்கசம் இன்ணபிந) ம்மில் 40-60 விழுக்காடு ரு கானகட்டத்தில் 

பஸ் காற்பநப் கதற்ணநாணாம். ஆணால், டுப்பு முபநகபப 

பகாள்ால் ாம் இந் ந்ப எதிர்ப்தாற்நபன அபடற்கு ணலும் 

சின ாங்கள் ஆகும். (அவ்ாறு ள்ளிப்ணதாடாவிட்டால் என்ண டக்கும் 

என்தப முன்ணத விபக்கியுள்ணபாம்). எணண, ந்ப எதிர்ப்தாற்நல் 

என்தது இற்பகாக டக்கும் நிகழ்ணன்றி, காற்று ணாய்கபப 

கல்ற்காண ரு உத்தி அல்ன.  இருப்பினும், இப ாம் க்கு 

சாகாகப் தன்தடுத்தி ககாள்பனாம்.  எப்தடிகனில், ாணர்கள் 

ற்றும் பசால் தீவிாண ணாப எளிதில் கதநக்கூடி 

ாய்ப்புள்பர்கபப (ாட்தட்ட  ணாய்கபப ககாண்டுள்ணபார்) பஸ் 

காற்று ஏற்தட்டு விடால் தாதுகாத்து, மீமுள்ப க்கள் இன்ந ப 

முபநாண உடல்ரீதிாண இபடகளி, முகக் கசம் ணதான்ந 

டுப்புகளுடன், ங்கபது அலுனக, காழிற்சாபன தணிகபப மீண்டும் 

காடங்க  ணண்டும்.  இந்திாவில் சுார் 85விழுக்காடு க்கள் 60 

திற்குட்தட்டர்கள் என்தப ாம் கருத்தில் ககாள்ப ணண்டும். இந் 

உத்திால், இபம் ற்றும் ஆணாக்கிாண தர்கள் கானப்ணதாக்கில் 

தடிப்தடிாக ணாய்த்காற்பநப் கதறுதர்கள். தனவீணாணர்கள் 

தாதுகாக்கப்தட்டிருக்கும் ணதாது, இர்கணப ந்ப ணாய் எதிர்ப்பு சக்திப 

உருாக்குற்கு முற்றிலும் தங்களிப்தார்கள். நிபணவில் ககாள்ளுங்கள், 

அதிக தும், ன்றிற்கு ணற்தட்ட பிந ாட்தட்ட ணாய்கபப 

ககாண்டிருப்ததும் ணகாவிட்-19 கடுபாகத் ாக்கக்கூடி 
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சாத்திக்கூறுகபப அதிகரிக்கிநது. 60 திற்குட்தட்டர்கள் பஸால் 

தாதிக்கதட்டாலும் கதரும்தாலும் அறிகுறி அற்நர்கபாகணா  அல்னது 

மிாண ணாப கதற்று விபவில் ன்னில்தாக 

குபடதர்கபாகணா இருப்தற்காண சாத்திக்கூறுகள் அதிகம். 

இபபஞர்களில் சினர் கடுபாக ணாய்ாய்தட்டாலும் கூட அர்கபபச் 

சரிாண ருத்து கனிப்தால் காப்தாற்றிவிட முடியும். ஆணால், இதுண 

இபபஞர்கள் ற்றும் முதிர்கள் அபணரும் ருணச பஸால் 

தாதிக்கப்தடும் ணதாது நிர்கிக்க முடிாாக ாறும். இந் 

அணுகுமுபநப ாம் பின்தற்றிணால், இநப்பு எண்ணிக்பக குபநணாடு, 

இந் காற்றிலிருந்து கற்றிகாக மீண்டு ருற்கும் ாய்ப்புள்பது. 

இது ரு நீண்டகான கசல்முபந. ஆணால், டுப்பூசிணா, ருந்துகணபா 

இல்னா நிபனயில், ம் ாட்பட கானபற்று முடக்கி பத்திருக்க 

இனாகன்தால், எதிர்ரும் கானத்திற்கு இது ட்டுண சிநந் ண 

ழிாகும்.   

அடிக் டி ச ட் ப்படும் பிம ச ள்வி ள் 

1. பபாது முடக் த்தின் சா   ற்றும் பா  ங் ள் என்பனன்ன? 

கதாது முடக்கம் ாட்டில் ணாய் தவுலி  ணகத்ப குபநக்கிநது 

என்தால் ாம் காற்றுணாப எதிர்ககாள்ப                   

         . ஆணால், அது ணாப முற்றிலும் ழிக்காது. இந்திா 

ணதான்ந ாடுகள் நீண்ட கானத்திற்கு முடக்கப்தட்ட நிபனயில் இருக்க 

முடிாது. ஏகணனில், நீண்டகான கதாது முடக்கம், ம் க்களின் 

ஆணாக்கிம் ற்றும் கதாருபாாத்தில் மிகவும் கடுபாண ாக்கத்ப 

ஏற்தடுத்தும். அது       -19                            , 

                . 

2.                        , நாங் ள் எப்படி எங் ளின் ல ான 

பபற்சமார் ளிடம் உடல் ரீதிான இமடபலளிம அனுசரித்து, 

அலர் ளுக்குத் ப ாற்று ஏற்படால் பாது ாக்  முடியும்? 

               .                       

                  –                         
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                          .       

                                     ;         

                                ; 

                                     .         

                                 

                                  .          

            , ாணர்களிடமிருந்து உடனபவில் அதிகதட்ச 

இபடகளிப தாரிக்கும் தட்சத்தில், அர்களுக்கு பஸ் தாதிப்பு 

ஏற்தடுற்காண ாய்ப்புகளும் குபநயும். உாாக, ாண 

ந்ப/ாய்/ாத்ா/தாட்டி ஆகிணார்களுக்கு பித்திணகாக ரு 

ாற்காலிப துக்கி அபக் குடும்தத்தில் உள்ப ாரும் தன்தடுத் 

ணண்டாகணக் ணகானாம்; ணகாபடகானத்தில், சினர் வீட்டிற்கு களிண 

தூங்குது ணதான்ந படமுபநபயும் பின்தற்நனாம்.         

                                     . 

3. பய லரர்ந்  நாடு ளுடன் ப்பிடும்சபாது இந்திாவில் அவ்லரவு 

இமப்பு ள் இல்மயச? 

இந் பஸ் ாணர்களிபடண, அதிலும் தீர்க்கமுடிா 

ாட்தட்ட ணாய்கபபக் ககாண்டுள்பர்களுக்குக் கடுபாண ணாபயும், 

அதில் சினருக்கு த்பயும் உருாக்குகிநது. 65 திற்கு 

ணற்தட்டர்களிபடண ணகாவிட்-19 இநப்பு விகிம் 3.28 விழுக்காடு 

இருப்தாக ஆாய்ச்சி சுட்டிக் காட்டுகிநது. அாது, 65 திற்கு        

100                         3                . (90 திற்கு 

ணலுள்பர் என்நால் 15%). இந்திா மிகவும் இபம் ாடு. 50 சவீத்திற்கு 

அதிகாணர்கள் (70  ணகாடி) ம் க்கள் காபகயில் 30 திற்கும் 

குபநாணர்கள். சுார் 8 விழுக்காடு (10 ணகாடி) ட்டுண 65 திற்கு 

ணற்தட்டர்கள். எணண, ம்முடன் ப்பிடும்ணதாது அர்களுக்கு அதிக 

இநப்பு விகிம் உள்பது. ணலும், தன ஐணாப்பி ாடுகளிலும், 

அகரிக்காவிலும், ாடுகளுக்குள்ளும், ாடுகளுக்கு இபடயிலும் 

               விாணப்                       
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காாகிது. ஆணால் இந்திாவில்,          ாடுகபப 

ப்பிடும்ணதாது, விாண ணதாக்குத்து குபநவு. ணலும், ாம் கதாது 

முடக்கத்ப மிகவும் ஆம்தத்திணனண அறி  துவிட்ணடாம். இந்திாவில், 

தன பர்ச்சிபடா ாட்டங்களுக்கு இன்னும் ணாய் காற்று 

தவில்பன;                                கதரி 

கங்கணப          இந் ணாய் காற்றுக்கு                

தங்களித்துள்ப . (                                     

                                         ) 

இருப்பினும், ண ாத்தின் த்திப, தரிணசாபண கசய்ப்தட்ட க்கள் 

காபகயில், பர்ந் ாடுகளின்  வித்திற்கு இபாக, சின 

ாநினங்களில் ட்டுகாத் இநப்பு சவிகிம் 5 விழுக்காட்டுக்கு ணல் 

உள்பது (குைாத், த்தி பிணசம் ற்றும் ணற்கு ங்காபம்). எணண, 

           தாதுகாக்கால் விட்டால் அதிகாண இநப்புகள் ஏற்தடும். 

                                 .  

4. ச ாவிட்-19ல் இருந்து குணாகி ருலர் மீண்டும் சநாய்ப ாற்றுக்கு 

உள்ரா  முடியுா? 

ற்ணதாது ப ணகாவிட்-19ல் இருந்து குாகி ருர் மீண்டும் 

தாதிக்கப்தடுார் என்தற்கு எந் ஆாமும் இல்பன. கன் ககாரிாவின் 

ஆம்த அறிக்பககள் சினற்றில் ணாயிலிருந்து மீண்டர்கள் என்று 

ம்தப்தட்ட சினர் மீண்டும் காற்றுகுள்பாணாகக் குறிப்பிடப்தடிருந்து. 

ஆணால், பிற்தாடு அர்களில் சினருக்கு  முந்ப தரிணசாபண 

காற்றில்பன (False Negative) என்று நாகவும் (அ) சினருக்கு இண்டாம் 

தரிணசாபணயில் இநந் பஸ் தகுதிகள் கண்டறிப்தட்டால் மீண்டும் 

காற்று ஏற்தட்டுவிட்டது என்று நாகவும் (False Positive) அறிக்பக 

ககாடுத்துவிட்டாக விபக்களித்ார்கள். 

5. ச ாவிட்-19லிருந்து முற்றிலும் குணாகி நபர் ப ாடர்ந்து மலமை 

பப்பிக்ப ாண்டிருப்பாா? 

இல்பன. ரு தர் ணாயிலிருந்து முழுபாக கு ாகிவுடன், 

அது உடம்பில் பஸ்கள் இருக்காது. இருப்பினும், குபடந் தப 
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இண்டு முபந தரிணசாதிக்க ணண்டும். இண்டு தரிணசாபணகளிலும் 

பஸ்கள் இல்பனகன்று  அறிக்பக  ணண்டும். 

6. சநற்று, நான் அருகிலுள்ர  மடயில்  ாய் றி மர லாங்கும்சபாது ாசா 

ருலர் ப ரிால் என்னருகில் மி வும் பநருங்கி லந் ார் ள். இ ற்கு நான் 

 லமயப்பட சலண்டுா? 

      .                     

                                               , 

இது ணதான்ந நிகழ்வுகள் மூனம் காற்று தாது. காற்றுணாய் தவில் 

ஆய் கள், மூடி அல்னது கரிசனாண இடங்களில் அதிக ணம் 

கருக்காண காடர்பு ககாண்டிருந்ர்களுக்ணக காற்று தவுல் 

சாத்திக்கூறுகள் அதிகம் எணத் கரிவித்துள்ப . 

7.  ாய் றி ள், பால் பாக்ப ட்டு மர சசாப்பு நீர் ப ாண்டு  ழுல சலண்டுா? 

காய்கறிகபப ண்ணீரில் கழுவுது எப்ணதாதும் ல்னது. ஆணால் 

ணசாப்பு நீரில் கழுவுது ல்னல்ன, இது ணபற்ந எதிர் விபபவுகபப 

ஏற்தடுத்க்கூடும். சமீதத்தில், காய்கறிகள், தங்கள் ற்றும் பூக்களுக்காண 

மிகப்கதரி காத் விற்தபண சந்பாண கசன்பண, ணகாம்ணதடு 

அங்காடிாணது ணகாவிட்-19 கதருபவில் தவுற்காண ாய்ப்தாண 

இடாக ாறிது. காபனதூ இடங்களிலிருந்து ந் ஆயிக்கக்காண 

(ணகபாவிலிருந்தும் சினர்) விற்தபணாபர்கள் ற்றும் சுபக்கூலி 

காழினாபர்கள் ணதான்ந சந்பயுடன் காடர்புபட  தர்களுக்குத் 

கா    ஏற்தட்டது. ஆணால் காடர்பு டறிலில் ரு காற்று கூட அந் 

அங்காடியில் விற்கப்தட்ட காய்கறிகபால் ஏற்தடவில்பன எணத் 

கரிந்துள்பது. எணண, இத்பக சந்பகளிலிருந்து கதநப்தடும் 

காய்கறிகள் மூனம் பஸ் தவுற்காண ணகாட்தாட்டு சாத்திம் உள்பண 

வி, உண்பயில் அவ்ாறு தவுற்காண ாய்ப்புகள் அரிதினும் அரிது. 

8. ச ாவிட்-19 ப ாற்று பசய்தித் ாள் ள், நாணங் ள், லங்கி சநாட்டு ள் 

அல்யது ஏடிஎம்  ார்டு ள் மூயா ப் பவுா? 

இற்றின் மூனம் ணகாவிட்-19 தவிற்காண ணாய்ப்தவில் 

சான்றுகள் எதுவும் இல்பன. எணண, இதுகுறித்து எரும் அதீ தம் 
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ககாள்பத் ணபயில்பன. எனினும், இன்ந ப ணசாப்பதக் ககாண்டு 

பககபப கழுது ணதான்ந முன்கணச்சரிக்பக டடிக்பககபப நால் 

கபடபிடிப்தது ல்னது. 

9. பி.சி.ஜி  டுப்பூசி ச ாவிட்-19க்கு எதிா  பாது ாப்      ம ா ? 

 பி.சி.ஜி, ணகாவிட்-19லிருந்து ம்பப் தாதுகாக்கும் என்தற்கு 

சான்றுகள் எதுவும் இல்பன. இந் கருத்து, அறிவில் பூர்ாக லுாக 

நிரூபிக்கப்தடவில்பன. சமீதத்தில் ணற்ககாள்பப்தட்ட இஸ்ணலி 

ஆய்வில் பி. சி. ஜி டுப்பூசி ணதாடப்தட்ட ற்றும் ணதாடப்தடா  

இருபிரிவிலும் காற்று ஏற்தடும் ாய்ப்பு சாகண உள்பாக 

கண்டறிப்தட்டுள்பது. எணண, இந் கூற்றுக்கு முக்கித்தும் அளிக்க 

ணண்டிது இல்பன.  

10. இந்திர் ளுக்கு உள்ரார்ந்  சநாய் எதிர்ப்பாற்மல் (Innate Immunity) அதி ம்  

உள்ர ால் ச ாவிட்-19லிருந்து அது நம்மப் பாது ாக்கும் என்கிமார் சர ? 

 இந்திாவில் ணாய்த் காற்று ககாண்ணடார்களின் எண்ணிக்பக 

குபநாக இருந் ணதாது, க்கு உள்பார்ந் ணாய் எதிர்ப்தாற்நல்  அதிகம் 

அணால் ாம் ணகாவிட்-19க்கு தப்தடணண்டாம் எண தனரும் 

கசான்ணார்கள். இந்திர்கள் பிநந்திலிருந்து ஏாபாண காற்று 

ணாய்கபால் (காச ணாய்,   ணனரிா) தாதிக்க தடுால், ணகாவிட்-19க்கு 

எதிாண ணாய் எதிர்ப்புச் சக்திப கதற்றிருப்ணதாம் என்ணந ம்பிணார்கள். 

ஆணால், இப்ணதாது அர்கபது ாம் நாணது எண நிரூபிக்கப்தட்டுள்பது; 

ாம் சிநப்தாணர்கள் அல்ன, உனகில் உள்ப ற்நர்கபப ணதானண ாமும் 

இருக்கிணநாம் என்தண உண்ப. ாநாக, இந்திா தல்ணறு காற்று 

ணாய்கபப இன்ணமும் சந்திக்கிநது என்தது, இந்திாவின் ணாசாண கதாது 

சுகாா நிபனபப பிதிதலிப்தாக உள்பது. 

11. இந்திாவில்  பவும் மலஸின் வீரிம் குமமலா  உள்ர ால்  ான் அதி  

இமப்புக் ள் நி றவில்மயா ?  

 இற்கு எந்விாண அறிவில் ஆாமும் கிபடாது. 

இந்திாவிற்குள்ணபண ாகாாஷ்டிா, குைாத்தில் தவும் பபஸ விட 

மிகத்தில் தவும் பஸுக்கு வீரிம் குபநவு என்றும் நாண 
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கருத்துக்கள் முன் பக்கப்தடுகின்நண. கதருந்காற்று கானத்தில் ஆர்.என்.ஏ 

பஸ்களின் அபப்பில் மிகச் சிறி ாற்நங்கள் ஏற்தடுற்காண 

ாய்ப்புகள் உண்டு. சார்ஸ்-ணகாவி-2லும் அப கண்டறிப்தட்டுள்பண. 

ஆணால், அச்சிறி ாற்நங்கள் பஸின் காற்றும் திநனிணனா, 

வீரித்திணனா எந்வி ாற்நத்பயும் ஏற்தடுத்வில்பன என்ததும் 

நிரூபிக்கப்தட்டுள்பது. ணலும், கதருந்காற்று தல் நிகழ்ந்து 

ககாண்டிருக்கும் ணதாது தல்ணறு ாடுகளுக்கிபடணாண ணாயுற்ணநாரின் 

எண்ணிக்பக ற்றும் இநந்ணாரின் எண்ணிக்பக           

கண்மூடித்ணாக ப்பிடுதில் சின படமுபந சிக்கல்கள் உள்பண. 

ஏகணனில், இற்பந தீர்ானிப்ததில் தல்ணறு காணிகள் 

தங்காற்றுகின்நண. குறிப்தாக தல்ணறு ாடுகளில் ணாயின் தல் நிபன, 

அங்குள்ப ாணர்களின் எண்ணிக்பக, உள்ளூர் சூல் ற்றும் க்களின் 

ணாய் டுப்பு அணுகுமுபந, அந்ந் ாட்டின் அசு எந் அபவு 

அடக்குமுபநகபப விதிக்கிநது ற்றும் ணாய்க் கட்டுப்தாட்டு முபநகபப 

கபடபிடிக்கிநது,                   என்தது ணதான்ந 

காணிகபப கதாருத்து இப ாட்டிற்கு ாடு ாறுதடும். ணலும் இப 

எல்னாற்பநயும் விட, முக்கிாக, ணாயுற்ணநார் ற்றும் ணகாவிட்-19  

காற்நால் இநந்ர்கபப எப்தடி வ்காரு ாடும் கக்ககடுக்கிநது / 

பறுக்கிநது என்தபப் கதாருத்தும் கதருபவில் ாறுதடும்.  

12. ச ாமடபலப்பம் ச ாவிட்-19லிருந்து நம்மப் பாது ாக்குா?  

 இபணயும் தனரும் ஆம்த கானகட்டத்தில் கசான்ணார்கள். ணடிக்பக 

என்ணகன்நால் குளிர் ாடுகளில் சிக்கும் க்கள் அதிக குளிரிணால் 

பஸ் தாது என்ந ம்பிக்பக ககாண்டிருந்ார்கள். இப க்களின் 

ம்பிக்பககபப பிதித  கின்நண ழி அறிவில் உண்பல்ன 

(மிழ்ாட்டில் அக்னி ட்சத்தி கானத்தி     அதிக ணாய்த்காற்று 

கண்டறிப்தட்டுள்பது). கப்தநிபன ற்றும் ஈப்தம் ஆகிப பஸ் 

தபன ஒபவிற்குப் தாதிக்கும் என்நாலும், ரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் 

ணாயின் தபன தீர்ானிக்கும் முன்பாண காணிகபாக அப 

ஆகாட்டா. உண்பயில் குளிர் ற்றும் ணகாபட ாங்கபப க்கள் எப்தடி 

எதிர் ககாள்கிநார்கள் என்தது ணாய்ப் தபன தீர்ானிக்கும் காணிகளில் 
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ன்று. குளிர் கானங்களில் க்கள் வீடுகளுக்குள் இருப்தப கதரும்தாலும் 

விரும்புால் ணாய் தவும் ாய்ப்பு அதிகம். ணகாபட கானத்தில் 

இந்திர்கள் குறிப்தாக ஆண்கள் திநந் (அ) தாதி திநந் களியில் 

தூங்குப க்காக ககாண்டுள்பால், இது ணாய் தவும் ாய்ப்பதக் 

குபநக்கிநது.  

13. நான் சித் ா/ஆயுர்சல ம்/ச ாாபதி ருந்து மர எடுத்துக் 

ப ாள்ரயாா?  ம ட்ாக்ஸி குசராசாகுயின் ருந்து, ச ாவிட்-19ஐ 

 டுக்குா அல்யது  குணப்படுத்துா? 

 ம்பிக்பகயின் அடிப்தபடயில் இந் ருந்துகபப, ரு குதி ாய்ந் 

ருத்துரின் ணற்தார்பயில், எடுத்துககாள்தில் எந் றுமில்பன. 

அணால், ணகாவிட்-19ஐ டுக்க அல்னது குப்தடுத் நி தாண ருந்து 

எதுவும் இதுப கிபடாது. ணலும் தாதிக்கப்தட்டர்களில் 

கதரும்தாணனார் எந் ருந்து எடுத்துக் ககாண்டாலும், எடுத்துக் 

ககாள்பாவிடிலும் ன்னிச்பசாக குபடர் . 

14. ச ாவிட்-19 ப ாற்று அஞ்சல்/கூரிர் மூயம் பபற்ம பபாருள் ளின் லழி 

லருல ற் ான ஆபத்து உள்ர ா ?   

 அட்பட கதட்டிகளில் 24 ணி ணம் பஸ் கசல்தாட்டில் உள்பது 

என்தது கசற்பகாகக் கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட ஆய்வுக்கூட சூல்களில் 

ணசாபண முபநகள் மூனம் நிரூபிக்கப்தட்டுள்பது. இருப்பினும், படமுபந 

ார்த்த்தில், ணறுதட்ட சூழ்நிபனகள் ற்றும் கப்தநிபன 

ாற்நங்களுக்குள்பாகி கதாருட்கள் மூனம் காற்று தவும் என்தற்காண 

எந் ஆாமும் இல்பன.    

15. குளிர்சா ன  ருவி ள் மூயம் ப ாசான மலஸ் பவுா? 

சுாச ணாய்கபப ஏற்தடுத்தும் பஸ்கள் கவ்ணறு அபவினாண 

நீர்த்திபனகள் மூனம் தவும்: அப 5-10 பக்ான் விட்டம் 

இருக்கும்ணதாது திபனகள் எண குறிப்பிடப்தடுகின்நண. அப   5 

பக்ானுக்கும் கீாண விட்டம் ககாண்டாக இருக்கும்ணதாது, அப 

திபனக் கரு (Droplet nuclei) எண குறிப்பிடப்தடுகின்நண. திபனகள், 

அற்றின் எபட  காாக விபாக ரு இடத்தில் தடிந்துவிடும். 
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ஆணால், திபனக் கருக்கள், நீண்ட ணம் காற்றில் மிக்க முடியும். ணலும் 

அப காற்றின் மூனம் 1 மீட்டருக்கும் அதிகாண தூங்களுக்கு தவும் 

ன்ப ககாண்டபாகும். ற்ணதாப ஆாங்களின்தடி, சார்ஸ்-ணகாவி-

2 பஸ் முன்பாக திபன சுாசத்தின் மூனமும், ணடி காடர்பு 

மூனமும் தவுகிநது. எனினும் ணாாளிகளுக்கு           

               சின     ருத்து சிகிச்பச முபநகளின்ணதாது, 

காற்றில் தவும் திபனக் கருக்கள் ணாாளியின் ாய், மூக்குகளிலிருந்து 

களிப்தட்டு             ங்கியிருப்தது ஆய்வுகளின் மூனம் 

கரிந்துள்பது.      , திபனக் கருக்கள் காற்றின் மூனம் 

தவுற்காண ாய்ப்பு தீவி சிகிச்பச பிரிவு ணதான்ந இடங்கள் வி ணறு 

இடங்களில் மிக மிக அரிாணாகும். எணண                மூனம் 

இந்ணாய் தவுற்காண ாய்ப்புகள் கிட்டத்ட்ட இல்பன.  

எனினும், இந்திா       தல்ணறு ாடுகளி    சூணடற் ம், 

காற்ணநாட்ட  ற்றும் குளிர்சாண கருவி (Heating, Ventialtion, Air Conditioning - 

HVAC) கூட்டபப்புகள், ணகாவிட்-19 காற்றுணாய்              

ணதாது                  கசல்தாட்டிற்கு ககாண்டு ருது குறித் 

ழிகாட்டு                 . இன்தடி வீட்டிலுள்ப 

குளிர்சாண கருவி காற்பந றுசுற்சி கசய் ணண்டும். குளிர்சாணக் கருவி 

இங்கும் ணதாது ைன்ணல்கபப சற்ணந திநந்து பப்தன் மூனம் களிப்புந 

காற்று உள்ருாறு கசய்ால் காற்று றுசுற்சி கசய்ப்தடுகிநது. அந் 

வீட்டில் ணாய்த் காற்றுக்குள்பாண தர், குளிர்சாண கருவி 

கதாருத்ப்தட்ட னிப அபநயில் இருந்ால் இந் ழிகாட்டுல் 

கதாருந்தும். பப்தடுத்ப்தட்ட குளிர்சாண கருவி ககாண்ட அலுனகம் 

ணதான்ந கதாது இடங்களில் அக்குளிர்சாண கருவியிணனண, 

களிப்புநக்காற்று உள்ருாறு ரு அபப்பு இருந்ால் அற்பந 

இக்கனாம். அவ்ாறு, களிப்புநக்காற்பந உள்கபடுக்கும் கருவி 

கதாருத்ப்த    ருந்ால், ைன்ணல்கபப சிறிது திநந்துபக்க ணண்டும் 

எண தரிந்துபக்கப்தடுகிநது. இருப்பினும், இந் கசல்தாட்டு 

ழிகாட்டுல்கபப, உடல் ரீதிாண இபடகளிப கபடபிடித்ல், 

அடிக்கடி பக கழுவுல், முகக்கசம் அணில் ற்றும் அலுனகத்திலும், 
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கதாது இடங்களிலும் பப சுத்ப்தடுத்துல் ஆகிற்ணநாடு இபந்து 

கசல்தடுத்ப்தடும்ணதாது ணாய் த ல் கதருபவில் டுக்கப்தடுகிநது. 

16. ச ாவிட்-19  ாணான இமந்து சபான ரு நபரின் உடமய எவ்லாறு 

ம ாள்லது. ? 

 இநந் உடலில் இருல், தும்ல் ணதான்ந உடலி    கசல்தாடு 

ஏதுவும் இல்பன என்தால் தி  களிருந்து ரும் தாதிப்பு ஏது ல்பன. 

இநந் ணகாவிட்-19 ணாாளிகள் மீாண பிண தரிணசாபணயின் ணதாது 

       நுபயீல்கள் பகாபப்தட்டால், பிணப் தரிணசாபண 

கசய்தருக்கு காற்று ஏற்தட ாய்ப்பு உள்பது. ணலும், இநந் உடலின் 

உபடபகள் கூட பபஸக் ககாண்டிருக்கக்கூடும். எணண இநந் 

உடபனக் பகாள்ற்கு த்தி குடும்த ன அபச்சகம் ங்கியுள்ப 

ழிகாட்டுல்கபபப் தார்க்கவும்.  

* * * * * 
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