ఇంగ్లిష్
కొవిడ్-19 ప్రజారోగ్య సిఫారసులు
నావెల్ కరోనావెైరస్ అంటే ఏమిటి?
కొవిడ్-19 (ఇంతకు మ ందు “నావెల్ కరోనా వెైరస్’’గా పిలవబడే) అనేది ఒక వయకతి నుంచి మరో వయకతి వాయపిి చందే ఒక
సరికొతి వెైరస. ఇది ప్రసి ుతం అమెరికా మరియ అనేక ఇతర దేశాలలో ఉంది.
నావెల్ కరోనా వెైరస్ ఏవిధంగ్ా వాయప్ిి చందుత ంది?
దీని్వాయపిి గ రించి ఆరోగయ నిప్ుణ లు ఇంకా తలుసుకుంటూ ఉనాారు. ప్రసి ుతం, ఇది దిగ వ్పేరకొనావాటి దాారా వాయపిి
చందుత ందని భావిసుినాారు:
• సో కతన వయకతి దగిినా లేదా త మ్మినా శాాస త ంప్రల దాారా
• ఒకరినొకరు మరింత దగి రగా తాకే వయకుిల మధ్య (సుమారు 6 అడుగ ల లలప్ు)
• వెర
ై స్తో ఉనా ఉప్రితలం లేదా వసుివును తాకడం మరియ ఆ్తరువాత నోరు, మ కుొ లేదా కళ్ో ను తాకడం దాారా
రోగ్లక్షణాలు ఏమిటి?
నోవెల్ కరోనా వెర
ై స ఉనాటల
ో గా భావించబడడ వయకుిలకు వెైరస సో కతన తరువాత సాలపంగా 2 రోజులలో లేదా గరిష్టంగా 14
రోజులలోప్ుగా రోగలక్షణాలు కనిపిసి ాయని నివేదించబడంది.
జ్ారం, దగి , శాాస తీసుకోవడం కష్ట ంగా ఉండటం
తీవ్రమన
ై కొవిడ్-19 అసవసథ త కలిగ్ే అధిక ప్రమాదం ఉనన వ్యకుిల కొరకు మారగ దరశనం

తీవర అసాసథ తకు గ రి అవాడానికత అధిక ప్రమాదం ఉండే వయకుిలు ఇళ్ో లలనే ఉండాలని మరియ సాధ్యమెన
ై ంత వరకు పెదద
గర
ూ ప్ులుగా ఉండే ప్రజ్లకు దూరంగా ఉండాలని ప్బ్లోక్ హెల్ి సిఫారసు చేసి ో ంది. అధిక ప్రమాదావకాశం ఉండే వయకుిలలో వీరు
ఉంటారు:
• 60 సంవతసరాలకు పెబ
ై డడ వయసుస కలవారు
• గ ండజ్బ ు, ఊపిరతి
ి తి లు లేదా మధ్ుమేహంతో సహా అంతరలోన ఆరోగయ ప్రిసథ త
ి లు ఉనావారు
• బలహీనమెన
ై ్ రోగనిరోధ్క శకతి ఉనావారు
• గరభవత ల ైన వారు
తమ ప్రిసథ తి
ి తీవరమన
ెై కొవిడ్-19 అసాసథ త ప్రమాదానిాకలిగించవచాా అనే దానికత సంబంధించి ఎవరికైనా ప్రశాలు
ఉనాటో యితే, వారు ఆరోగయ సంరక్షణ ప్రదాతలను సంప్రదించాలి.
ప్రతిఒకకరలకి మారగ దరశనం

మీ అంతట మీరు మీకు మరల్మ ఖ్యంగా, కొవిడ్-19కు మరింత దురులంగా ఉండేవారి ప్రమాదావకాశానిా
తగిించుకోవచుా.
ఇంటి వ్దద నే ఉండండి మరియ మీకు అసాసథ తగా ఉనాప్ుపడు బయటకు వెళ్ోవదుద.
• అవ్సరమైతే తప్ప వెద
ై య కేందారలకు వెళ్ివ్దుద. మీరు ఏవిధ్ంగానెైనా జ్బ ున ప్డనటో యితే అకకడకి వెళ్ిడానికి మ ందు
మీ వెద
ై ుయడి కారాయలయానికి కాల్ చేయండి.
• మీకు అసవసథ త లేనప్పటిక,ీ ఆసుప్తర లు, దీరఘకాలిక సంరక్షణ కేందారలు లేదా నరలసంగ్ హో మలను సాధ్యమెైనంత వరకు
సందరిశంచకుండా ఉండండ. ఒకవేళ్ వీటిలల ఏదన
ై ా ఒక కేందారనిా మీరు సందరిశంచాలిస వసేి , మీరు అకొడ ఉండే
సమయానిా ప్రిమ్మతం చేసుకోండ మరియ రోగ ల నుంచి 6 అడుగ ల దూరంలల ఉండండ.
• అతాయవ్శ్యం అయితే తప్ప ఎమరజెన్సస రూమలోనికి వెళ్ివ్దుద. అతయంత కతోష్టమన
ెై అవసరాలు ఉనావారికత ఎమరె న్సస
మెడకల్ సరలాస్లు మ ందుగా సేవలందించాలిస ఉంటలంది. ఒకవేళ్ మీకు దగి , జ్ారం లేదా ఇతర లక్షణాలు
ఉనాటో యితే, మ ందుగా మీ రగ యలర్ వెద
ై ుయడకత కాల్ చేయండ.
• అదుుతమైన వ్యకిిగ్త ప్రలశుభ్రత అలవాటల
ి పాటించండి, మీ చేత లను సబ ు మరియ న్సటితో తరచుగా శుభ్రం
చేసుకోవడం, టిష్యయ లేదా మీ మోచేతిలల దగి డం, మరియ మీ కళ్ల
ో , మ కుొ, లేదా నోటిని తాకకుండా ఉండండ.
• అసవసథ తగ్ా ఉననవారలకి దూరంగ్ా ఉండండి, మరిమ ఖ్యంగా కరోనావెైరస్కు మీకు అధిక ప్రమాదావకాశం ఉనాటో యితే.
• తాకే ఉప్రలతలాలు మరలయ వ్సుివ్ులను తరచుగ్ా శుభ్రం చేయండి (డో ర్నాబ్
్ లు మరియ ల ైటల సిాఛ్లు వంటివి).
రగ యలర్్గా ఉప్యోగించే గృహో ప్కరణ కలోనర్్లు సమరథ ంగా ప్నిచేసి ాయి.
• అధిక సమయం విశారంతి తీసుక ండి, అధికంగ్ా దరవాలు తీసుక ండి, ఆరోగ్యవ్ంతమన
ై ఆహారాలు తినండి మరలయ మీ
రోగ్నిరోధక శ్కిిని బలంగ్ా ఉంచుక వ్డానికి మీ ఒతిి డిని అదుప్ులల ఉంచుకోండ.

ఒకవేళ్ మీకు కొవిడ్-19 రోగ్లక్షణాలు ఉనాన లేదా ప్రశ్నలునాన, మీరు వీరలకి కాల్ చేయవ్చుు:
మెకన్వర్ి క ంటీ ప్బ్లోక్ హెల్ి హాట్ల న
ై 980-314-9400
www.MeckNC.gov/COVID-19

