
 

           
 

కరోనా వ ైరస్ వయాప్తిప్ ై వయరిలు సేకరిస్తి న్న విలేకరుల భద్రత కోస్ం సీప్ీజ ేజాగ్రతిలు.    

 

కోవిడ్-19(నావల్ కరోనా వ ైరస్)ను మారచి 11, 2020న  ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ  (డబ్ల్య ూహెచ్ఓ)  మహమాారచగా 
ప్రకట ంచంది.  ప్రప్ంచవాయప్త ంగా కరోనా వ ైరస్ బ్లాధితుల సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరచగచపో త ందని ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ   ఆ 

సందరబంగా  ఆందో ళన వయకతం చేస ంది. ఈ వ ైరస్ కు సంబ్లంధించన తాజా ప్రచణామాలను, వారతలను అందించే 

కరమంలో  జాన్ హాప ిన్్ య్నివరచ్టీ కరోనా వ ైరస్  రచసో ర్స్ సెంటర్స విశ్వసనీయమ ైన, ఆధారప్డదగచన  వనరుగా 
అందుబ్లాటులో ఉంది.   

 

ప్రప్ంచవాయప్త ంగా ప్రసుత తం విప్తిరమ ైన ప్రచస థ తులు న లకొనాాయి. తీవరమ ైన అనిశ్చిత వాతావరణంలో 
పాత్రరకేయులు తమ బ్లాధ్యతలు నిరవరచతసుత నాారు.  వివిధ్ పరా ంతాలోయ  కరోనా వ ైరస్ ప్రభావం ఎలా ఉందో   దానిా 

ఎదురోివడానికి ప్రభుతావలు ఎలాంట  చరయలు తీసుకుంటునాాయో  ప్రజలకు తెలియజేసోత ంది 

జరాలిసుు లే.  బ్లాధ్యతల నిరవహణలో భాగ్ంగా పాత్రరకేయులు అనేక పరా ంతాలకు ప్రయాణం చేయాలి్ రావచుి. 

ఎంత మందిని కలిస  ఇంటర్వూలు చేయాలి్ ఉంటుంది. నిరంతర  ప్రయాణాలు, ఎప్పుడూ ఎవరో  ఒకరచని కలుసూత  

ఉండటం వలయ  పాత్రరకేయులు కరోనా వ ైరస్ ప్రభావానికి గ్ురయియయ అవకాశాలు కొట ుపారేయలేనివి. 

 

వ ైరస్ విసత రణ కొనసాగ్ుతునా నేప్థ్యంలో కరోనాకు సంబ్లంధించ వ లికి వసుత నా వివరాలను సంబ్లంధిత వయవసథ లు 

ఎప్ుట కప్పుడు అందిసూత నే ఉంటాయి.   కరోనా విసత ృత్ర, ప్రమాదకర ప్రచస థ తుల నేప్థ్యంలో ఆరోగ్యప్రంగా 
తీసుకోవాలి్న జాగ్రతత ల గ్ురచంచ సంబ్లంధిత యంతార ంగాలు సూచనలు సలహాలు అందిసూత నే ఉంటాయి. తాజా 
సలహాలు, నిబ్లంధ్నలు, నియంతరణలకోసం  ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ త  పాటూ సాథ నిక వ ైదయ ఆరోగ్య వయవసథ లు అందించే 

సమాచారానీా పాత్రరకేయులు తెలుసుకుంటూ  ఉండాలి.  
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విధి నిరవహణలో జాగ్రతత గా ఉండాలి్ందే..! 

అంతరాా తీయ ప్రయాణాలపైె పెదద ఎతుత న ఆంక్షలు అమలోయ  ఉనాాయి కాబ్లట ు, చాలావరకు మీడియా స బ్లబంది 

కొంతకాలంపాటు సవదేశాలోయ నే ఉంటూ తమ విధ్ులు నిరవరచతంచాలి్ రావచుి.  ప్రప్ంచవాయప్త  ప్రచణామాలు వేగ్ంగా 
మారుతునా ప్రచస థ తులోయ  ఎలాంట  సమాచారం లేకుండానే లేదా చవరచ నిమిషంలో అందే వరతమానాల మేరకు 

మీడియా స బ్లబంది తమ కారయకరమాలను ఒకిపెటుు న మారుికోవాలి్ రావచుి.  

 

కోవిడ్-19 వారాత  ప్రకిరయలో నిమగ్ామ ైన పాత్రరకేయులారా... జాగ్రతత  జాగ్రతత ! 

 

పరర అసైెన ాంట్: 

అమ రచకాకు చెందిన సెంటర్స్ ఫర్స డిసరస్ కంటరర ల్ అండ్ ప రవ నషన్ (స .డి.స .) ఇచిన నివేదిక ప్రకారం వయసు పైెబ్లడిన 

వారచకి, ఇతరేతర ఆరోగ్య సమసయలత  ఇబ్లబంది ప్డుతునా వయకుత లకు ఈ వ ైరస్ బ్లారచన ప్డే అవకాశాలు ఎకుివగా 
ఉనాాయి.  పెదద  వయసుిలు, ఆరోగ్య  సమసయలత  సతమతమవపతునా మీడియా స బ్లబంది జనబ్లాహుళ్యయనిా 

నేరుగా కలిస  నిరవరచతంచాలి్న కారయకరమాలోయ  పాలగొ నకపో వడమే శరరయసిరం. ఈ తరహా విధ్ులనుంచ కడుప్పత  ఉనా 

పాత్రరకేయులకూ మినహాయింప్ప ఇవవడం మంచది.  కోవిద్-19 వారతలు సేకరచసుత నా విదేశీ పాత్రరకేయులపైె 

జాతయహంకార దాడులు చోటుచేసుకుంటునా విషయానిా బ్లజ్ ఫరడ్, ఆడిస్ అబ్లాబ్లాలోని అమ రచకా రాయబ్లార 

కారాయలయం ఇటీవల వ లయ డించడంత పాటు ఆమేరకు అప్రమతత ంగా ఉండాలి్న అవసరానీా నొకిిచెపాుయి. కోవిడ్-
19 విసత రచంచే కొదదద  ఈ తరహా దాడులు పెరచగే అవకాశ్ం ఉంది.  కరోనా ప్రచణామాలను తెలుసుకోవడం కోసం స బ్లబందిని 

ఎంప క చేసే కరమంలో  జరాలిసుు లపైె కొనిా దేశాలోయ  జాతయహంకార దాడులు జరచగే అవకాశ్ం ఉందనా విషయానీా 

యాజమానాయలు దృష్ ులో ఉంచుకోక తప్ుదు.  వారాత  సేకరణ కరమంలో అనారోగ్యం బ్లారచన ప్డితే  ఎలాంట  సహాయ 

సహకారాలు పాత్రరకేయులకు అందుబ్లాటులో ఉంటాయనా విషయానిా యాజమానయంత  చేరాిలి. కొంతకాలం పాటు 

'లాక్ డౌన్, వయకితగ్త ఐసో లేషన్' పాట ంచాలి్ వసేత  యాజమానయ బ్లృందం ఎలా సహకరచసుత ంది, అందుకు సంబ్లంధించ 

వారచ ప్రణాళికలేమిట  అనా విషయాలనూ కూలంకషంగా చరచించాలి.  

 

 

మానస క సెథథ రయం కీలకం: 

ప్రమాదకరంగా విసత రచసుత నా కోవిద్ - 19  సమాచార సేకరణకు పాత్రరకేయులు సమాయతత మ ైతే తొలుత ఆందో ళన 

చెందేది వారచ వారచ కుటుంబ్ల సభుయలే. విధ్ుల నిరవహణకు వ ళుతునా పరా ంతంలో ఎలాంట  సమసయలు తలెతేత  అవకాశ్ం 

ఉందో  తెలియజెపాులి. ఆమేరకు కుటుంబ్ల సభుయల భయాలేమిటర అడిగచ తెలుసుకోవాలి. వారచత  మనసు  విప ు 

చరచించాలి.  కుటుంబ్ల సభుయలోయ  ఉనా అనుమానాలను నివృత్రత  చేసేందుకు మీడియా సంసథ కు చెందిన వ ైదయ 
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సలహాదారులత  వారచని మాటాయ డించాలి. కోవిడ్-19 వ ైరస్ ప్రబ్లలిన పరా ంతాల నుంచ రచపో రచుంగ్ చేయడం కలిగచంచే 

మానస క ఒత్రత డిని ప్రచగ్ణనలోకి తీసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా  ఆసుప్తుర ల నుండి, ఐసొ లేషన్ సెంటరయ  నుండి 

రచపో రచుంగ్ చేయడం తీవరమ ైన ఒత్రత డిత  కూడుకునా వయవహారం. ఈ ప్రచస థ తులోయ  విధ్ులు నిరవరచతంచే 

పాత్రరకేయులకు  'డార్సు సెంటర్స ఫర్స జరాలిజం అండ్ టరర మా' అవసరమ ైన సమాచారం అందించ, సరైెన దిశా నిరేదశ్ం 

చేసోత ంది.  

 

 

 

వ ైరస్ సో కకుండా ఇలా జాగ్రతత  ప్డండి: 

చాలా దేశాలోయ  సామాజిక దూరానిా అవలంబిసూత  ఉనాారు. జరాలిసుు లు కూడా దానిా పాట ంచడం మంచదే..!  
వ ైదయశాలలు, మారుిరీ, కావరంట ైన్ పరా ంతం, వృదాద శ్రమాలు, జంతు కబే్లళ్యలు, జన సమారథం మరీ ఎకుివగా 
ఉండే  ప్రదేశాలోయ  పారచశుద్ూ ప్రచస థ తులు ఎలా ఉనాాయో ముందే సమాచారం సేకరచంచండి.  అనుమానం వసేత  ఆ 

ప్రదేశాలకు వ ళళకండి.  

 

 

సమసయ బ్లారచన ప్డకుండా పాట ంచాలి్న ప్రమాణాలు:  

ప్రత్ర ఒకిరచకీ కనీసం రెండు మీటరయ  దూరంలో ఉండాలి. ఎవరైెతే శావస సంబ్లంధిత సమసయలత  బ్లాధ్ప్డుతూ ఉనాారో 
వారచకి దూరంగా ఉండడమే మంచది. దగ్ుొ , జలుబ్లు లాంట  లక్షణాలు ఉనా వయకుత లకు దూరంగా ఉండడమే చాలా 
మేలు. 

వయసు పైెబ్లడిన వయకుత లను, రోగ్ లక్షణాలు ఉనా వారచని ఇంటర్వూ చేసే సమయంలో జరాలిసుు లు చాలా జాగ్రతత గా 
ఉంటూ వీలెైనంత దూరం పాట ంచాలి. కోవిద్-19 పేషె్ంటయ కు చకిత్ అందిసుత నా ఆరోగ్య కారయకరతలనూ, తీవర ప్రభావిత 

పరా ంతాలోయ   ప్నిచేసుత నా  ఉదో యగ్ులను ఇంటర్స వయయ చేసే సమయంలో చాలా జాగ్రతత గా ఉంటూ.. వీలెైనంత దూరం 

ఉండాలి. 

చేతులను వీలెైనంత శుభరంగా ఉంచుకోవాలి. 20 సెకండయ  పాటూ చేతులను సబ్లుబత  శుభరంగా కడుకోివాలి. అది 

కూడా సరైెన విధానంలో కడుకోివాలి. చేతులను శుభరంగా తుడుచుకోవాలి. ఇతర వసుత వపలను తాకినా వ ంటనే 

చేతులు కడుకోివడం ముఖ్యం. చేతులు శుభరంగా ఎలా కడుకోివాలి అనా నియమావళిని వరల్్ హెల్త  ఆరొన ైజేషన్ 

వ బై్్ల్ట్ లో పొ ందుప్రచచారు.     
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వేడి నీళుయ , సో ప్ అందుబ్లాటులో లేని సమయంలో యాంటీ-బ్లాకీురచయల్ జెల్ ను, వ ైప్్ ను 

వినియోగచంచండి.(ఆలిహాల్ ఉనా శానిట ైజరయ ను వినియోగచంచమని CDC చెబ్లుత ంది)  హాయండ్ వాష్ చేయకునాా 

ప్రావలేదు.. శానిట ైజరయ ను వాడితే చాలు అని మాతరం అనుకోకండి. 

దగచొనప్పుడు, తుమిానప్పుడు తప్ుకుండా ముకుికు, నోట కి ట సూయ పేప్ర్స ను అడు్ పెటుు కోండి. దగచొ నప్పుడు, 
తుమిానప్పుడు వాడిన ట షూయలను వ ంటనే డస్ు  బిన్ లలో వేసేయండి. ఆ తరావత చేతులు కడగ్డం మాతరం 

మరువదుద . 

ముఖ్ానిా, ముకుిను, నోట ని, చెవపలను తాకడం మానుకోవాలి. 

కరచాలనం ఇవవడం, కౌగచలించుకోవడం, ముదుద  పెటుు కోవడం లాంట  వాట ని మానేసేత  చాలా మంచది. అందుకు 

ప్రతాయమాాయంగా ప్రసురం మోచేతులు తగచలించ (ఎలోబ) అభినందనలు తెలుప్పకోవడమో, పాదాలను తాట ంచ 

(లెగ్ బ్లంప్) శుభకామనాలు తెలుప్పకోవడమో అలవాటు చేసుకోండి.  

ఇతరులు వాడిన పాతరలోయ  త్రనడం, తాగ్డానిా సాధ్యమ ైనంతవరకూ మానుకోవాలి.  

విధి నిరవహణలో  ఆభరణాలను, గ్డియారానిా తీసేయడం చాలా మంచది. ఎందుకంటే కోవిద్-19 వ ైరస్ ప్లు లోహాల 

మీద నిరచదషుకాలం పాటు సజీవంగా ఉంటుంది.  

కళయ దాద లు వాడే అలవాటు ఉంటే వాట ని వేడి నీట త నూ, సబ్లుబ నీట త నూ ఎప్ుట కప్పుడు శుభరప్రుసూత  ఉండాలి. 

శుభరంగా ఉతకడానికి వీలుగా ఉండే బ్లటు లనే ధ్రచంచడం ఉతత మం. కొనిా వసత ర రకాలమీద వ ైరస్ దదరఘ కాలం పాటు 

సజీవంగా ఉంటుందనా విషయానిా గ్ురుత చుకోవాలి.  వేసుకునా బ్లటులను విధి నిరవహణ తరవాత అధిక ఉష్ోో గ్రత 

కలిగచన నీట లో డిటరాెంట్ ను ఉప్యోగచంచ ఉతకడంత  వ ైరస్ వాయప త ని అరచకటువచుి. 

మహమాారచ వేగ్ంగా విసత రచసుత నా ప్రసుత త తరుణంలో ఎకిడికైెనా వ ళ్యళలి్ వసేత   ప్రజా రవాణాను 

ఉప్యోగచంచకపో వడం అతుయతత మం. ముఖ్యంగా రదదద  సమయాలోయ  జనసమారథ పరా ంతాలకు దూరంగా ఉండండి. ఏవ ైనా 
హాయండిల్్ ను ముటుు కునాా వ ంటనే శానిట ైజరయను వాడండి. సొ ంత వాహనంలో వ ళ్లయ  సమయంలో ప్కిన  వ ైరస్ 

సో కిన  ప్రయాణికుడు ఉంటే ప్రమాదం సో కె అవకాశాలు అతయధికంగా ఉంటాయనా విషయానిా గ్మనంలో 
ఉంచుకోండి.  

ప్ని చేసే సమయంలో వీలెైననిా ఎకుివ సారుయ  విరామాలు తీసుకోవడం మంచది. తీవరమ ైన ప్ని ఒత్రత డిలో, బ్లాగా 
అలస పో యినప్పుడు పారచశుధాయనికి సంబ్లందించన మౌలిక విషయాలను నిరయక్షయం చేసే ప్రమాదం 

ఉంది.  ఎప్ుట కప్పుడు ప్రచశుభరంగా ఉండేందుకే ప్రయత్రాంచండి. కొందరు ఉదో యగ్ం అయిపో యాక చాలా దూరం 

ప్రయాణించాలి్ ఉంటుంది. అది కూడా దృష్ ులో పెటుు కోవడం చాలా మంచది. 

కోవిడ్-19 ప్రభావం ఉనా పరా ంతాల నుంచ వచినప్పుడు, అకిడి నుంచ  వ ళియనపో తునాప్పుడు, మరో పరా ంతానికి 

చేరుకునాప్పుడు చేతులు కడగ్డం మాతరం ఎట ు  ప్రచస థ తులోయ నూ మరవదుద . 
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కోవిడ్-19 లక్షణాలెైన జవరం, శావస తీసుకోవడంలో ఇబ్లబందులు  లాంట వి కనిప సేత  ఎలాంట  వ ైదయ 
సాయం  తీసుకోగ్లరో ఆలోచంచండి. చాలా వరకు ప్రభుతవ ఆరోగ్య వయవసథ లనీా ఇలాంట  ప్రచస థ తులోయ  ఇళయ లోంచ 

బ్లయట కి రాకుండా ఎకిడి వారు అకిడే ఒంటరచగా ఉండటమే ఉతత మమని సూచసుత నాాయి.  దానివలయ  వ ైరస్ 

ఇతరులకు వాయప ంప్జేసే అవకాశాలు తగచొపో తాయి. కోవిడ్ లక్షణాలు కనిప సేత  వ ంటనే వ ైదయ స బ్లబందికి 

సమాచారమివావలి.   

ఉడికించన మాంసానిా, కోడి గ్ుడయ ను మాతరమే త్రనాలి. 

 

మీ వసుత  సామగచరకి వ ైరస్ ను అంటనివవదుద !!! 

'ఫ ష్ పో ల్' మ ైకరో  ఫో న్్ (పొ డవాట  రాడ్ కు చవరోయ  సరుకర్స ఉంటుంది) ఎకుివగా ఉప్యోగచంచాలి. కియ ప్ మ ైక్ ల కంటే 

వీట ని వాడడం దావరానే సాధ్యమ ైనంత వరకు వ ైరస్ దూరంగా ఉండవచుి.   

మ ైకరో  ఫో న్ కవరయ ను ఎప్ుట కప్పుడు శుభరంగా ఉంచుకోవాలి.  కొతత గా వారాత  సేకరణకు వ ళుతునా ప్రత్రసారీ మ ైకరో  ఫో న్ 

కవరయను మారాిలి. వ ైరస్ ఒకరచనుంచ మరొకరచకి సంకరమించకుండా ఉండాలంటే ఎప్ుట కప్పుడు మ ైకరో  ఫో న్ కవరయను 

మారిడం తప్ునిసరచ. కవరయను ఎలా తొలగచంచాలి, వాట ని ఏవిధ్ంగా శుభరం చేయాలి అనావాట కి సంబ్లందించన 

శాసరత రయ విధానాలు తెలుసుకోవాలి.  

యాంటీ మ ైకరో బియల్ వ ైప్్ అయిన మ లిసెపోు ల్ ను ఉప్యోగచంచ ప్రచకరాలను ఎప్ుట కప్పుడు శుభరం చేయాలి. సెల్ 

ఫో న్్, టాబ్్లయ ట్్, లీడ్్, ప్య గ్్, ఇయర్స ఫో న్్, హార్్స డైెరవ్స్, కెమ రాలు, పెరస్ పాసులను ఎప్ుట కప్పుడు శుభరం 

చేసుకుంటూ ఉండడం మంచది. 

ఉప్యోగచంచన ప్రచకరాలను త్రరచగచ ఆఫరస్ లో ఇచేిటప్పుడు వాట ని ప్యరచతగా శుభరప్రచాలి.  వసుత వపలను ఎలాబ్లడితే 

అలా  ప్డేయకుండా వాట ని శుభరప్రచే బ్లాధ్యతలు నిరవరచసుత నావారచకి జాగ్రతత గా అప్ుగచంచాలి.  

ఉప్యోగచంచన వసుత వపలను శుభరప్రచడానికి ఎలాంట  ప్దారాథ లు అందుబ్లాటులో లేని ప్క్షంలో- కొనిా గ్ంటలపాటు 

ఆ ప్రచకరాలను సూరయ రశ్చా కింద ఉంచడం శరరయసిరం.  అలా చేసేత  వ ైరస్ ను చాలావరకు తుదముట ుంచవచుి.  

విధి నిరవహణ కోసం ఏదైెనా వాహనానిా ఉప్యోగచంచాలి్ వసేత  దాని ప్రచశుభరత మీద దృష్ ు పెటుండి. మీరు ఆ 

వాహనానిా ఉప్యోగచంచడానికి ముందే శ్చక్షణ పొ ందిన స బ్లబంది  దానిా శుభరప్రచచేటుయ  జాగ్రతత లు తీసుకోండి. వాహనం 

లోప్లి భాగాలు ముఖ్యంగా డో ర్స హాయండిల్్, సరురచంగ్ వీల్్, వింగ్ మిరరర్స్, హెడ్ రెస్ు ్, సరట్ బ్్లల్ు్, డాష్ బో్ల రు్ , విండో  
వ ైన్ర్స, బ్లటన్్ ను ప్రచశుభరంగా ఉంచడంప్టయ  ప్రతేయక శ్రద్ పెటుండి.  

 

మీ భదరత... మీ బ్లాధ్యత 

వయకితగ్త రక్షణ ప్రచకరాల (డిసో ుజబ్లుల్ గ్యవ్స్, ఫేస్ మాస్ి, పొ ర ట క్షన్ ఆపరా న్్, డిసో ుజబ్లుల్ షూ కవరుయ )ను 

వాడటంలోనూ, తీసేయడంలోనూ ప్లు జాగ్రతత లు తీసుకోవాలి. అందుకు సంబ్లంధించన సమాచారానిా సరడీసర నుంచ 
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తెలుసుకోవాలి.   వ ైరస్ ఒకరచనుంచ ఒకరచకి పాక్ అవకాశాలు ఎకుివగా ఉనా ప్రసుత త తరుణంలో వయకితగ్త ప్రచశుభరత 

విషయంలో ఏమాతరం అలసతవం ప్నికిరాదు.     

 

వ ైరస్ ప్రభావిత పరా ంతాలెైనటువంట  శ్వాగారం వంట  పరా ంతాల నుండి రచపో రచుంగ్ చేయాలి్ వసేత  ఒకసారచ వాడి 

పారేయదగచన పాదరక్షలు, వావటర్స ప్యూ ఫ్ ఓవర్స షూలు వాడాలి. ప్ని ముగచంచుకుని ఆ పరా తం నుంచ బ్లయటకు వచేి 

సమయంలో తప్ునిసరచగా వాట ని వ ైప్్ సాయంత  తుడిచేయాలి.  వాటర్స ప్యూ ఫ్ ఓవర్స షూలు వాడాక వాట ని వేరే 

మరెవర్ ఉప్యోగచంచకుండా చెతత  బ్లుటులో ప్డేయాలి.  వ ైరస్ ఉనా  పరా ంతానికి వ ళిళనప్పుడు తప్ునిసరచగా 
రక్షణాతాక చేత్రతొడుగ్ులను వాడాలి. అవసరమని అనిప సేత  బ్లాడీ సూట్ లను, ఫేస్ మాసుిలను తప్ునిసరచగా 
ఉప్యోగచంచాలి.  

 

కోవిద్-19 వ ైరస్ లక్షణాలు లేని వాళుళ ఫేస్ మాసుిలను వాడాలి్న అవసరం లేదని CDC, వరల్డ ్ హెల్త ్ 

ఆరగ నైజేషన్  చెబ్లుతునాాయి. కానీ, సాథ నిక అధికారులు ఒక వేళ వాట ని ఉప్యోగచంచడం తప్ుని సరచ అంటే మాతరం 

మీరు అందుకు సంస ద్ంగా ఉండాలి.  వ ైరస్ సో కే పరా ంతాలెైనటువంట  ఆసుప్తుర లోయ నూ, వ ైరస్ సో కిన వయకుత లునా చోట 

విధ్ులు నిరవరచతసుత నాప్పుడూ మాసుిలు వాడాలి్ందే. చాలా దేశాలోయ  ఫేస్ మాసుిల కొరత ఉంది. కాబ్లట ు  పెదద గా 
అవసరం లేకపో యినా వాట ని వాడితే అతయవసరమ ైన వారచకి అవి అందకుండా పో తాయి.  

సరచాకల్ మాసుిలు ఉప్యోగచంచడం కనాా N95 మాసుిలు వాడడమే అతుయతత మం. ముకుికు, గెడా్ నికి సరచపో యియ 
తరహా మాసుిని ఎంచుకోవడంపైె దృష్ ు  పెటుండి. గెడా్ లు, మీసాలు ఎప్ుట కప్పుడు తీస వేయడం మంచది. 

అనవసరంగా మాసుిలను ముటు డం కూడా మానేయాలి. కేవలం తొడుగ్ుకు ఇరువ ైప్పలా ఉనా సాు ా ప్్ 

ని  ముటుు కుని మాసుిను  తొలగచంచాలే తప్ు దాని ముందు భాగానికి ఎట ు  ప్రచస థ తులోయ నూ చేతులు తగచలించరాదు.  

మాసుి తీసేస న తరావత చేతులు కడుకోివడం తప్ునిసరచ లేదా ఆలిహాల్ ఉనా శానిట ైజర్స ను వాడడం మంచది.     

ఎప్ుట కప్పుడు మాసుిలను కొతత వి వాడండి.. తేమగా మారచన వ ంటనే వాట ని  తప్ునిసరచగా 
చెతత బ్లుటులో  పారవేయాలి. 

మాసులు కేవలం మీ శ్రీరంలోని ఒక భాగానిా మాతరమే కాపాడతాయనా విషయానిా గ్ురుత ంచుకోండి. వీలెైనంత 

వరకూ చేతులను ఎప్ుట కప్పుడు శుభరంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్రాంచాలి. ముఖ్ానిా అసలు తాకకూడదు. కళుయ , 

నోరు, చెవపలు, ముకుిను అసలు ముటుు కోరాదు.  

ఎట ు  ప్రచస థ తులోయ నూ కాటన్ మాసుిలను ఉప్యోగచంచకూడదు. 

మహమాారచ విసత రచసుత నా సందరభంలో మాసుిల కొరత ఏరుడుతుంది. కొనిా పరా ంతాలోయ  వాట ని అధిక ధ్రకు 

వికరయిసుత ంటారు. ఎప్ుట కప్పుడు ఈ సమాచారం ప్టయ  అవగాహన కలిగచ ఉండటం అవసరం. 
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డిజిటల్ సెకూయరచటీ: 

కరోనా వారతలను రచపో ర్సు చేసే పాత్రరకేయులకు అంతరాా ల శ్తుర వపలు పెరచగే అవకాశాలు కొట ుపారేయలేనివి.  ఈ 

తరుణంలో పాత్రరకేయులమీద కొందరు ప్నిగ్టుు కుని దాడులకు తెగ్ప్డే అవకాశాలునాాయి. అలాంటప్పుడు 

అనుసరచంచాలి్న విధివిధానాలకు సంబ్లంధించ సరజేసర నియమావళిని సమీక్ించుకోవాలి.  

ప్రభుతావలు, ట క్ కంపెనీలు కోవిడ్-19 విసత ృత్రని అంచనా వేసేందుకు ప్లు నిఘా సాఫ్టు  వేర్స లను ఉప్యోగచసూత  

ఉంటాయి. ఎన్.ఎస్.ఓ. గ్ర్ ప్ పెగాసస్ సైెువేర్స ను తయారుచేస  పాత్రరకేయులనూ లక్షయంగా మారుికుందని స ట జెన్ 

లాయబ్ వ లయ డించంది.  

కరోనా సంక్ోభం ముగచశాక ప్రసుత తం వాడుకలో ఉనా నిఘా సాఫ్టు  వేర్స లను, నిఘా వయవసథ లను ఆయా సంసథ లు, 

వయకుత లు దురచవనియోగ్ం చేసే ప్రమాదం ఉందేమో అని పౌర హకుిల సంఘాలు ఆందో ళన చెబ్లుతునాాయి. 

టరా న్పరెనీ్ ఇంటరేాషనల్ సంసథ  ప్రప్ంచవాయప్త ంగా చోటుచేసుకుంటునా ఈ ప్రచణామాలను తమ వ బ్ సైెట్ దావరా 
ఎప్ుట కప్పుడు తెలుసుకుంటరంది. 

జరాలిసుు లు కోవిడ్-19 కు చెందిన డేటాను డౌనోయ డ్ చేసే సమయంలో జాగ్రతత లు పాట ంచాలి. ఇలాంట  విప్తిర 

సమయాలోయ  కొందరు సైెబ్లర్స దాడులకు పాలుడే అవకాశ్ం ఉంది. అలాగే ప్రజలోయ  భయాందో ళనలను కలిగచంచేలా 
వారతలనూ  వాయప త  చేసే అవకాశ్ం ఉంది. డౌనోయ డ్ డేటా విషయంలో కనీస జాగ్రతత లు పాట ంచకపో తే కంప్యయటరయలోకి 

మాల్ వేర్స జొరబ్లడి ప్రమాదం ఉందని ఎలకాుా నిక్ ఫరా ంట యర్స ఫౌండేషన్ హెచిరచసోత ంది.  

ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాలోయ  కోవిడ్-19 కు చెందిన లింక్ లు కనిప సేత , వాట ని మరో ఆలోచన లేకుండా కియక్ 

చేయడమ్ సరచకాదు. వాట  దావరా మొబై్్లళళలోకి, కంప్యయటరయలోకి  మాల్ వేర్స దిగ్ుమత్ర అయియయ ప్రమాదం ఉంది.   

కోవిడ్-19  టరా కర్స వంట  ప్రమాదకరమ ైన యాప్ ల ప్టయ  అప్రమతత ంగా ఉండాలి.  కొనిా యాప్ లను డౌనోయ డ్ చేసుకుంటే 

అవి మన కంప్యయటరయను తమ సావధదనంలోకి తీసుకుని పెదద ఎతుత న డబ్లుబలు డిమాండ్ చేసే ప్రమాదం ఉంది.   

కోవిడ్-19 కు సంబ్లంధించన సమాచారానిా ఎప్ుట కప్పుడు చూప ంచే కొనిా వ బ్ సైెటుయ  డేటాను, పాస్ వర్్స్ ను 

తసిరచంచే అవకాశ్ం లేకపో లేదు. 

కొనిా కొనిా సారుయ  సవయంగా ప్రభుతావలే ప్యనుకుని తప్పుడు సమాచారం అందిసుత ంటాయని గారచ్యన్ ప్త్రరక 

హెచిరచంచంది. ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ  హెచిరచంచనటుయ  సాధారణ సమరానికి సంబ్లంధించీ ఇలా తప్పుదో వ ప్ట ు ంచే 

ప్రచస థ తులు తలెతత వచుి. ఇదే విషయానిా బీబీసర సైెతం పరా ధానయంగా చెప ుంది.  ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ  తమ వ బై్్ల్ట్ లో 
మిత్ బ్లసు ర్స గైెడ్(అవాసత వాలను ఛేదించ సతాయనిా వ లయ డించే మారొదరచిని) ను పొ ందుప్రచచంది.     

మ సేజింగ్ యాప్్ దావరా వ ైరల్ అయియయ చాలా విషయాలోయ  అసతాయలు ఉండవచుి. వాట  విషయంలో కూడా జాగ్రతత లు 

తీసుకోవాలి్ ఉంటుంది. 
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ఫేస్ బ్లుక్ లాంట  సైెట్్ ఆరచుఫ ష్ యల్ ఇంట లిజెన్్ సహకారంత  కోవిడ్-19  సమాచారానిా ఎప్ుట కప్పుడు జలెయ డ 

ప్డుతునాాయి. ఈ సమాచార విశరయ షణలో మానవ ప్రమేయానిా ఈ తరహా వ బై్్ల్ట్ బ్లాగా తగచొంచేశాయి. అయితే కొనిా 

సందరాభలోయ  కచితమ ైన సమాచారమ్ సాంకేత్రక కారణాల రీతాయ ఈ సైెటయ నుంచ 'ఎరరర్స' పేరచట తొలగచపో తునాదనా 

విషయానిా గ్మనంలో ఉంచుకోవాలి.   

ఏదైెనా విషయానిా రచపో ర్సు చేసే సమయంలో అది ప్కాి సమాచారమా కాదా అనాది 

ధ్ృవీకరచంచుకోవాలి.  నియంతృతవ దేశాలోయ  కోవిడ్-19 సమాచారానిా పాత్రరకేయులు ఎప్ుట కప్పుడు ఎలా రచపో ర్సు 
చేసుత నాారనా విషయానిా నిశ్చతంగా గ్మనిసుత ంటారు.  కొనిా ప్రభుతావలు సమాచారంపైె నిషే్ధ్ం విధించవచుి, 

సెనా్రచంగ్ కి పాలుడవచుి CPJ. 

 

 

దాడులు జరగ్వచుి.... అప్రమతత ంగా ఉండండి! 

కోవిడ్-19 ప్రబ్లలుతునా తరుణంలో కారాగారాలనుంచ రచపో రచుంగ్ చేసే విషయంలో పాత్రరకేయులు మరచంత అప్రమతత ంగా 
ఉండాలి. వారచపైె ఖ్ెైదదలు దాడిచేసే అవకాశాలూ ఉనాాయి. ఇటలీ, కొలంబియా, ఇండియా లలో ఇటీవల ఈ తరహా 

ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం గ్మనారహం.  

ప్లు దేశాలోయ  ఖ్ెైదదలను విడిచపెడుతూ ఉనాారు. అలా చేయడం వలన నేరాల విసత ృత్ర కూడా పెరచగచపో యియ అవకాశ్ం 

ఉంది. కోవిద్-19 కారణంగా అమ రచకా, ఐర్స లాయండ్, పాలసరత నా, ఇరాన్ లాంట  దేశాలోయ  ఖ్ెైదదలను విడిచపెటాు రు. 

త్రనడానికి త్రండి లభించని ప్రచస థ తులు తలెత్రత నప్పుడు లూటీలు, ద ంగ్తనాలూ జరచగే ప్రమాదం ఉంటుంది.    

నియంతృతవ దేశాలోయ  ప్నిచేసూత  కోవిడ్-19 వారాత  సేకరణ చేసుత నా పాత్రరకేయులను అకిడి ప్రభుతావలు అరెస్ు  చేసే 

ప్రమాదమ్ ఉందని సరపరజే హెచిరచంచంది.  విధి నిరవహణలో భాగ్ంగా అంతరాా తీయ ప్రయాణాలు చేయాలి్ వసేత , 
మీరు వ ళ్లయ  చోటయ  శాంత్ర భదరతల ప్రచస థ త్ర ఎలా ఉందో  సుషు ంగా తెలుసుకోవాలి. ఇప్ుట వరకూ ఇజరా యిెల్, బ్్లరజిల్, 

పాకిసాత న్, సైెప్రస్, రీయ్నియన్, ఉకెరయిన్ లాంట  దేశాలోయ   హ ంసాతాక ఘటనలు చోటుచేసుకునాాయి.   ఇరాక్, 

హాంగ్ కాంగ్ లాంట  దేశాలోయ  కోవిడ్-19 సృష్ ు ంచన కలకలం సంఘరషణలను తీవరతరం చేసే అవకాశాలునాాయి. 

 

 

విదేశాలోయ  విధ్ులు నిరవరచతంచేటప్పుడు తీసుకోవాలి్న జాగ్రతత లు...  

అవసరమ ైన వాయకి్నుయ , రోగ్నిరోధ్క మందులు మీరు వ ళుతునా చోట మీకు అందుబ్లాటులో ఉండే విధ్ంగా తగచన 

జాగ్రతత లు తీసుకోండి.  ఒక దేశ్ం నుండి మరోదేశానికి వ ళియన సమయంలో జవరం బ్లారచన ప్డే అవకాశ్ం ఉంది. 

అలాంటప్పుడు జవరానికి సంబ్లంధించన వాయకి్న్ మీ దగొ్ర ఉంచుకోవడం చాలా మంచది 

https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/03/18/covid-19-fallout-why-is-facebook-wrongly-removing-legitimate-content/
https://cpj.org/blog/2020/03/amid-coronavirus-pandemic-iran-covers-up-crucial-i.php
https://cpj.org/blog/2020/03/citizen-lab-chinese-censorship-coronavirus.php
https://cpj.org/blog/2020/03/citizen-lab-chinese-censorship-coronavirus.php
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-italy-prison-riots-death-toll-modena-foggia-alfonso-bonafede-a9396311.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51999594
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/riot-erupts-in-dum-dum-jail-undertrial-killed-in-firing/articleshow/74753923.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/riot-erupts-in-dum-dum-jail-undertrial-killed-in-firing/articleshow/74753923.cms
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-51947802
https://www.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.thejournal.ie/prisoners-released-coronavirus-charlie-flanagan-5052634-Mar2020/
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-leader-issues-amnesty-order-amid-covid-19/1775381
https://news.sky.com/story/coronavirus-iran-frees-85-000-prisoners-to-combat-spread-of-covid-19-11958783
https://news.sky.com/story/coronavirus-iran-frees-85-000-prisoners-to-combat-spread-of-covid-19-11958783
https://www.express.co.uk/news/world/1257518/coronavirus-germany-far-left-extremists-riot-looting-violence
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ukraine/robbers-grab-100000-surgical-masks-at-gunpoint-as-ukraine-enters-shutdown-idUSKBN2142WL
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-ukraine/robbers-grab-100000-surgical-masks-at-gunpoint-as-ukraine-enters-shutdown-idUSKBN2142WL
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://cpj.org/tags/COVID-19
https://docs.google.com/document/d/1aP7F4LlrPokMcreWrlstCY1El2CISFZH3HRhc0ucDYk/edit#bookmark=id.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1aP7F4LlrPokMcreWrlstCY1El2CISFZH3HRhc0ucDYk/edit#bookmark=id.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1aP7F4LlrPokMcreWrlstCY1El2CISFZH3HRhc0ucDYk/edit#bookmark=id.1fob9te
https://www.nytimes.com/2020/03/19/world/middleeast/israel-convoy-protest-netanyahu.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51955679
https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-51955679
https://tribune.com.pk/story/2182703/1-labour-colony-residents-larkana-protest-isolation-ward/
https://www.dw.com/en/cyprus-protesters-police-clash-at-closed-checkpoint/a-52678119
https://safetyatsea.net/news/2020/cruise-passengers-met-with-violent-protests-in-reunion-over-covid-19/
https://112.international/video/covid-19-hysteria-protests-in-central-ukraine-over-citizens-under-quarantine-1391-1391.html
https://112.international/video/covid-19-hysteria-protests-in-central-ukraine-over-citizens-under-quarantine-1391-1391.html
https://www.timesofisrael.com/iraq-coronavirus-outbreak-throws-fresh-fuel-on-protests/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049696/new-strain-resistance-how-coronavirus-crisis
https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations
https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations
https://www.fitfortravel.nhs.uk/destinations


ప్రయాణ బీమా పాలసర సాధాయసాధాయలను తరచ చూసుకోండి.  ఇప్ుట కే అనేక దేశాల ప్రభుతావలు అంతరాా తీయ 

ప్రయాణాలపైె వివిధ్ ఆంక్షలు, హెచిరచకలు జారీ చేశాయి. బిరటీష్ ఫారెన్ అండ్ కామన్ వ ల్త  కారాయలయం, యుఎస్ సేుట్ 

డిపారెుమంట్, ఫరా న్్ లు అంతరాా తీయ ప్రయాణాలు మానుకోమని ఇప్ుట కే సూచంచాయి. కోవిడ్-19 ప్రబ్లలుతునా 

సమయంలో అంతరాా తీయ ప్రయాణాలకు సంబ్లంధించ బీమా రక్షణ పొ ందడం చాలా కషుమనా విషయానిా 

గ్ురచతంచాలి్ ఉంది.  

మీరు హాజరు కాదలచన కారయకరమం కాల ప్రణాళికను ఎప్ుట కప్పుడు తరచ చూసుకోండి. కొనిా సందరాభలోయ  

ప్రభుతావలు ఉనాఫళంగా కారయకరమాలను రదుద  చేయవచుి.  

చాలా దేశాలోయ  నిరచదషు  సంఖ్యకు మించ ప్రజలు ఒకే చోట గ్ుమిగ్్డటానిా ప్రభుతవ యంతార ంగాలు అనుమత్రంచడం 

లేదు.  

మీరు ప్రసుత తం చేయదలిచన, భవిషయతుత లో తలపెట ున ప్రయాణాలకు సంబ్లంధించ అనిా అంశాలనూ గ్మనంలోకి 

తీసుకోండి. కొనిా పరా ంతాలపైె విదేశీయులు వ ళయ డంపైె  ప్రయాణ ఆంక్షలు, నిషే్ధాలు విధించవచుి. వ ైరస్ 

ప్రబ్లలుతునా తరుణంలో ఈ తరహా ప్రయాణ నిషే్ధాలు ఇనుమడించే అవకాశాలే ఎకుివ అని గ్మనించండి. 

చాలా దేశాల సరచహదుద లను ఇప్ుట కే మ్స వేశారు. మరచకొనిా దేశాల ప్రభుతావలో ఎప్పుడైెనా ఆ ప్ని చేయవచుి. 

అలాంట  ప్రచస థ తులు ఎదురైెతే అనుసరచంచాలి్న వయయహంపైె సుషు త ఉండాలి.  

అంతరాా తీయ ప్రయాణికుల విషయంలో వివిధ్ దేశాలు కచితమ ైన ఆంక్షలు విధిసుత నాాయి. దాదాప్ప అనిా 

విమానాశ్రయాలోయ  నికిచిగా సరలీనింగ్ ప్రీక్షలు నిరవరచతసుత నాారు. ఒకవేళ కోవిద్ లక్షణాలు కనిప సేత  వారచని వ ంటనే 

కావరంట ైన్ కేందార లకు తరలిసుత నాారు. కొంతమందిని హో మ్ కావరెంట ైన్్ లోనూ ఉంచుతునాారు. జవర లక్షణాలు 

కనిప సేత  ప్రయాణానిా మానుకోవడం అతుయతత మం. విమానాశ్రయ ప్రీక్షలోయ  ఆ లక్షణాలు బ్లయటప్డితే అనేక 

ఇబ్లబందులు ఎదురొినే అవకాశ్ం ఉంది. 

ఇప్ుట కే ప్రప్ంచ వాయప్త ంగా ఎనోా విమాన సరీవసులు రదద యాయయి. కోవిడ్-19 వాయప త  మరీ ఎకుివ ైతే కచితంగా 
మరచనిా విమాన సరీవసులు రదద యియయ అవకాశాలు ఎకుివగా ఉనాాయి.  కాబ్లట ు  ఒకవేళ ట కెట్ రదుద  చేసుకునాా ప్యరచత 
డబ్లుబ వ నకిి వచేి వ సలుబ్లాటు ఉండే ప్దద త్రలో ట కెటుయ  కొనుకోివడం మేలు. ఇప్ుట కే కరోనా వ ైరస్ ప్రభావంవలయ  
చాలా విమానయాన కంపెనీలు ఆరచథకంగా దెబ్లబత్రనాాయి. ఐరోపాకు చెందిన పరా తీయ విమానయాన సంసథ  
ఫ్య య్బబ  ఆరచథకంగా నష్ాు లోయ  కూరుకుపో యిందని IATA తెలిప ంది.     

మీ వ ంట తీసుకుని వ ళ్లయ  వసుత వపల విషయంలో చాలా జాగ్రతత  వహ ంచాలి. విసత రచంచన భయాందో ళనల కారణంగా వివిధ్ 

దేశాలోయ  ప్రజలు అవసరం ఉనాా లేకపో యినా అనేక వసుత వపలను విప్రీతంగా కొనేశారు. అనేక చోటయ  మౌలికమ ైన 

అవసరాలకూ కొరత ఏరుడింది. టాయిలెట్ పేప్ర్స కూడా కొనిా చోటయ  లభించడం లేదు. ఫేస్ మాసుిలు, సో ప్, హాయండ్ 

శానిట ైజరుయ , నిలువ ఉంచన ఫపడ్, టాయిలెట్ పేప్ర్స వంట  వాట కీ కటకట న లకొంది.  మీరు వ ళ్లయ  పరా ంతాలోయ  అవి 

ద రకకపో తే చాలా ఇబ్లబందులు ప్డాలి్ ఉంటుంది. ఆరోగ్య కారయకరతల కొరత కారణంగా ప్రచస థ తులు విషమించే 
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ప్రమాదమ్ ఉంది. ఈ విషయాలనిాంట నీ దృష్ ులో పెటుు కుని అంతరాా తీయ ప్రయాణానికి ప్రణాళికలు 

ర్పొ ందించుకోండి.  

జోరాద న్ లాంట  దేశాలోయ  మంచ నీరు కూడా సరచగా ద రకని ప్రచస థ త్ర ఏరుడింది. రాబో్ల యియ రోజులోయ  అది మరచంత తీవరంగా 
మారే అవకాశ్ం ఉంది. అలాంట  పరా ంతాలకు వ ళ్లయ  విషయంలో చాలా జాగ్రతత గా ఉండాలి. 

వ ళ్యయ లనుకుంటునా పరా ంతాలకు సంబ్లంధించ వీసాలు ఇసుత నాారా లేదా అనాధద ఆరాతీయాలి. చాలా దేశాలు 

ఇప్ుట కే వీసా పరా సెస్ ను నిలిప వేశాయి.  

వ ళ్యయ లనా దేశ్ంలో కాలుమోపాలంటే కోవిడ్-19 లేదనా వ ైదయ ధ్ుర వీకరణ ప్తార నిా చూప ంచాలా అనా వివరాలప్టయ  
సుషుత ఉండటం అవసరం. 

వివిధ్ దేశాలోయ ని విమానాశ్రయాలోయ  ఆరోగ్యప్రమ ైన సరలీనింగ్ లు విసత ృతంగా నిరవహ సుత నాారు. ఆ ప్రచస థ తులోయ  

ఊహ ంచన దానికనాా చెక్ ఇన్, చెక్ ఔట్ లపైె అధిక సమయం పెట ు  అవకాశ్ం ఉంది. కాబ్లట ు  వివిధ్ ప్రయాణ కేందార ల 

వదద   అదనప్ప సమయం వ చించేందుకు స దద ప్డాలి్ ఉంటుంది.  

వ ళ్లయ  పరా ంతాలకు సంబ్లంధించన సమాచారం ఎప్ుట కప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. కొనిా దేశాలకు చెందిన ఎయిర్స 

పో రుు  ట రచానల్్ లో విదేశీయులను అనుమంత్రంచకపో వచుి.   

మీరు వ ళయ బో్ల యియ పరా ంతాలోయ  సాథ నికంగా అమలవపతునా ప్రయాణప్రమ ైన ఆంక్షల గ్ురచంచన తాజా సమాచారం 

ఎప్ుట కప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండటం కీలకం.  

 

విధి  నిరవహణ ముగచంచుకుని త్రరచగచ వచాిక ... ఏం చేయాలి?  

ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమ ైనా మారుులు వసుత నాాయా అనాది ఎప్ుట కప్పుడు గ్మనిసూత  ఉండాలి. 

వ ైరస్ ప్రభావం తీవరంగా ఉనా దేశాలనుంచ త్రరచగచ వచాిక... సవచఛందంగా మీకు మీరు ఐసొ లేట్ కావడం మంచది. ఆ 

మేరకు ప్రభుతావల సూచనలు పాట ంచాలి. 

ఎప్ుట కప్పుడు కోవిడ్-19 కు సంబ్లంధించన సమాచారానిా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. కావరెంట ైన్, ఐసొ లేషన్ 

విధివిధానాలోయ  మారుులు తెలుసుకొని వాట ని విధిగా అనుసరచంచాలి.  14 రోజులపాటు జాగ్రతత గా ఉంటూ ఆరోగ్య స థ త్ర 

గ్తులప్టయ  సుషుమ ైన అంచనాకు రావాలి. కోవిద్ ప్రభావిత పరా ంతాలోయ  ప్రయట ంచనప్పుడు ఎకిడెకిడ త్రరచగారు, ఏయియ 
వయకుత లను కలిశారు అనా వివరాలను రాస  పెటుు కోవాలి. తదావరా ఒకవేళ వ ైరస్ ప్రభావానికి గ్ురైెతే మ్ల 

కారణాలను వ లికి తీయడానికి వీలవపతుంది. 

  

ఒకవేళ లక్షణాలు కనిప సేత : 
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మీలో కోవిడ్-19 లక్షణాలు కనిప సేత  మీ యాజమానాయనికి తక్షణం సమాచారం అందించండి. ఉనాఫళంగా వ ళియ  టాయకీ్ 

ఎకికుండా... యాజమానయంత  చరచించ సముచతమ ైన రవాణా (అంబ్లులెన్్ )  సాయంత  ఇళయ కు చేరుకోవడం 

ఉతత మం.  

మిమాలిా, మీ చుటూు  ఉనా సమాజానిా కాపాడుకోడానికి ప్రప్ంచ ఆరోగ్య సంసథ ,  సరడీసర, సాథ నిక వ ైదయ వయవసథ లు చేసే 

సూచనలను, విధించన నిబ్లంధ్నలను తుచ తప్ుకుండా పాట ంచాలి.  

ఒకవేళ మీలో రోగ్ లక్షణాలు కనిప సేత  ఎట ు  ప్రచస థ తులోయ నూ ఏడు రోజుల పాటూ ఇంట ని వీడి బ్లయటకు వ ళళకండి. అలా 
చేయడం వలయ  మీ చుటూు  ఉనా వారచకి సమసయ విసత రచంచకుండా జాగ్రతత  ప్డినవారవపతారు.  

కావరంట ైన్ సమయంలో మీకు  కావాలి్న వసుత వపలను మీ సేాహ తులు, సహో దో యగ్ులు, బ్లంధ్ువపల సాయంత  
తెప ుంచుకోండి. ఎవరచనీ దగొ్రచకి రానివవకండి. అవసరమ ైన వసుత వపలను ఇంట  తలుప్ప దగొ్ర పెట ు  వ ళళమంది 

చెప్ుండి. అందరచకీ కనీసం రెండు మీటరయ  దూరం ఉండేటుయ  మీ జీవన శ ైలిని మలచుకోండి. 

ఒకిరే ప్డుకోడానికి ప్రయత్రాంచండి. ఒకవేళ ఇతరులత  గ్దిని ప్ంచుకునాా, వారు కూడా 14 రోజుల పాటూ 

ఐసొ లేషన్ లో ఉండాలి. ఆ సమయంలో సాానాలగ్ది, వంట ర్మ్ వంట  వాట ని ఉప్యోగచంచడానికి సంబ్లంధించ 

అతయంత జాగ్రతత గా మసలుకోండి. తదావరా వ ైరస్ మరొకరచకి విసత రచంచకుండా జాగ్రతత ప్డండి.  

సబ్లుబ, వేడి నీళుయ  ఉప్యోగచంచ ఎప్ుట కప్పుడు 20 సెకెండయ  పాటూ చేతులను శుభరంగా కడగాలి. 

విధి నిరవహణ ముగచంచుకుని వచాిక మీరు సాధ్యమ ైనంత వరకు వయసు పైెబ్లడిన వారచకి, అనారోగ్య సమసయలత  
ఇబ్లబంది ప్డుతునావారచకి దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్రాంచండి.   

కొనిా దేశాలోయ  మిమాలిా మీరు ఐసొ లేట్ చేసుకోవాలి్ వసేత  ఆరోగ్య శాఖ్ అధికారులకు ప్రత్రసారీ  ఆ వివరాలను 

తెలియజేయాలి్న అవసరం ఉండకపో వచుి.  ఒకవేళ ఐసో లేషన్ సమయంలో మీ ఆరోగ్య ప్రచస థ త్ర విషమిసేత , 
లక్షణాలు ముమారచసేత  ఆ విషయాలను తెలియచెబ్లుతూ వ ైదయ స బ్లబందికి తక్షణం సమాచారం ఇవావలి. 
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