
ఇంగ్లిష్ 

కొవిడ్-19 ప్రజారోగ్య సిఫారసులు 

నావెల్ కరోనావెైరస్ అంటే ఏమిట?ి  

కొవిడ్-19 (ఇంతకు మ ందు “నావలె్ కరోనా వెైరస్’’గా పలివబడ)ే అనదేి ఒక వయకతి నుంచి మరో వయకతి వాయపిి  చ ందే ఒక 

సరకిొతి వెైరస. ఇది ప్రసుి తం అమెరికా మరియ  అనకే ఇతర దేశాలలో  ఉంది. 

నావెల్ కరోనా వెైరస్ ఏవిధంగ్ా వాయప్ిి  చ ందుత ంద?ి  

దీని్వాయపిి  గ రించి ఆరోగయ నిప్ుణ లు ఇంకా త లుసుకుంటూ ఉనాారు. ప్రసుి తం, ఇది దగి వ్పేరకొనావాటి దాారా వాయపిి  
చ ందుత ందని భావిసుి నాారు:  

• సో కతన వయకతి దగిినా లేదా త మ్మినా శాాస త ంప్రల దాారా  
• ఒకరనిొకరు మరింత దగిరగా తాక ేవయకుి ల మధ్య (సుమారు 6 అడుగ ల లలప్ు)  
• వెరైస్తో ఉనా ఉప్రతిలం లేదా వసుి వును తాకడం మరయి  ఆ్తరువాత నోరు, మ కుొ లేదా కళో్ను తాకడం దాారా  
 
రోగ్లక్షణాలు ఏమిట?ి  

నోవెల్ కరోనా వెరైస ఉనాటలో గా భావించబడడ  వయకుి లకు వెైరస సో కతన తరువాత సాలపంగా 2 రోజులలో  లేదా గరషి్టంగా 14 

రోజులలో ప్ుగా రోగలక్షణాలు కనిపిసాి యని నివదేించబడ ంది. 

జ్ారం, దగ ి , శాాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉండటం 

తీవ్రమ నై కొవిడ్-19 అసవసథ త కలిగే్ అధిక ప్రమాదం ఉనన వ్యకుి ల కొరకు మారగదరశనం  

తీవర అసాసథతకు గ రి అవాడానికత అధకి ప్రమాదం ఉండే వయకుి లు ఇళో్లలనే ఉండాలని మరియ  సాధ్యమెనైంత వరకు పదెద  
గరూ ప్ులుగా ఉండే ప్రజ్లకు దూరంగా ఉండాలని ప్బో్లక్ హెలి్ సఫిారసు చేసోి ంది. అధకి ప్రమాదావకాశం ఉండ ేవయకుి లలో  వీరు 

ఉంటారు:  

• 60 సంవతసరాలకు పెబైడడ  వయసుస కలవారు  

• గ ండ జ్బ ు, ఊపిరతిిత ి లు లేదా మధ్ుమేహంతో సహా అంతరలోన ఆరోగయ ప్రసిిథత లు ఉనావారు  

• బలహనీమెనై్ రోగనిరోధ్క శకతి ఉనావారు  

• గరభవత ల ైన వారు  

 
తమ ప్రిసిథతి తీవరమెనై కొవిడ్-19 అసాసథత  ప్రమాదానిాకలిగించవచాా అనే దానికత సంబంధించి ఎవరకి ైనా ప్రశాలు 

ఉనాటోయితే, వారు ఆరోగయ సంరక్షణ ప్రదాతలను సంప్రదించాలి. 

ప్రతిఒకకరలక ిమారగదరశనం 



మీ అంతట మీరు మీకు మరల్మ ఖ్యంగా, కొవిడ్-19కు మరింత దురులంగా ఉండవేారి ప్రమాదావకాశానిా 

తగిించుకోవచుా.   

ఇంటి వ్దద న ేఉండండ ి మరియ  మీకు అసాసథతగా ఉనాప్ుపడు బయటకు వళోె్వదుద .  

• అవ్సరమ ైత ేతప్ప వెదైయ కేందార లకు వళిె్వ్దుద . మీరు ఏవిధ్ంగానెైనా జ్బ ున ప్డ నటోయితే అకకడకి వెళి్డానికి మ ందు 

మీ వెదైుయడి కారాయలయానిక ికాల్ చేయండి.  

• మీకు అసవసథ త లేనప్పటిక,ీ ఆసుప్త ర లు, దీరఘకాలిక సంరక్షణ కేందార లు లేదా నరలసంగ్ హో మ లను సాధ్యమెైనంత వరకు 

సందరిశంచకుండా ఉండండ . ఒకవళే్ వీటలిల ఏద నైా ఒక కేందరా నిా మీరు సందరిశంచాలిస వసేి , మీరు అకొడ ఉండే 
సమయానిా ప్రమి్మతం చసేుకోండ  మరియ  రోగ ల నుంచి 6 అడుగ ల దూరంలల ఉండండ .  

• అతాయవ్శ్యం  అయితే  తప్ప ఎమరజెన్సస రూమ లోనికి  వళిె్వ్దుద . అతయంత కతోష్టమెనై అవసరాలు ఉనావారకిత ఎమర ెన్సస 

మెడ కల్ సరలాస్లు మ ందుగా సేవలందించాలిస ఉంటలంది. ఒకవేళ్ మీకు దగ ి , జ్ారం లేదా ఇతర లక్షణాలు 

ఉనాటోయితే, మ ందుగా మీ ర గ యలర్ వెదైుయడ కత కాల్ చయేండ .  

• అదుుతమ ైన వ్యకిిగ్త ప్రలశుభ్రత అలవాటలి  పాటించండి, మీ చేత లను సబ ు మరయి  న్సటతిో తరచుగా శుభ్రం 

చేసుకోవడం, టషి్యయ లేదా మీ మోచేతిలల దగిడం, మరయి  మీ కళ్లో , మ కుొ, లేదా నోటిని తాకకుండా ఉండండ .  

• అసవసథ తగ్ా ఉననవారలకి దూరంగ్ా ఉండండి, మరిమ ఖ్యంగా కరోనావెైరస్కు మీకు అధకి ప్రమాదావకాశం ఉనాటోయితే.  

• తాకే ఉప్రలతలాలు మరలయ  వ్సుి వ్ులను తరచుగ్ా శుభ్రం చేయండ ి(డోర్్నాబ్లు మరయి  ల ైటల సిాఛ్లు వంటవిి). 

ర గ యలర్్గా ఉప్యోగించే గృహో ప్కరణ కలోనర్్లు సమరథంగా ప్నిచేసాి యి.  

• అధిక సమయం విశార ంతి తీసుక ండి, అధికంగ్ా దరవాలు తీసుక ండ,ి ఆరోగ్యవ్ంతమ నై ఆహారాలు తినండి మరలయ  మీ 

రోగ్నిరోధక శ్కిిని బలంగ్ా ఉంచుక వ్డానికి మీ ఒతిిడిని అదుప్ులల ఉంచుకోండ . 
 
ఒకవళే్ మీకు కొవిడ్-19 రోగ్లక్షణాలు ఉనాన లేదా ప్రశ్నలునాన, మీరు వీరలకి కాల్ చేయవ్చుు: 

మెక న్వరి్ క ంట ీప్బో్లక్ హలిె్ హాట్ల ైన 980-314-9400 

www.MeckNC.gov/COVID-19 

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx
https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx

