
கோவிட்-19 மற்றும் அதன் தொடர்பான பழங்கதைகள் 
குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. ெபண்டமிக் என்றால் என்ன? 
[1] ெபண்டமிக் என்பது உலக நாடுகளின் மக்கள் 
மத்தியில் ஒரு நபரிடம் இருந்து மற்றொரு 
நபருக்கு எளிதாக பரவி பாதிக்கும் ஒரு புதிய 
வகை நோய். உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் 
பிரகடனமானது அந்நோயின் பரவலைக் குறித்தே 
அன்றி அந்நோய் ஏற்படுத்தும் கடுமையான 
விளைவு குறித்து அல்ல.

6. கோவிட்-19 நோயை எதிர்க்கும் 

சக்தியை பூண்டு கொண்டுள்ளதா? 

கோவிட்-19 நோயினால் பாதிப்புற்றவர்களுக்கு 
பூண்டு மூலம் தீர்வு காணப்பட்டதற்கான 
ஆதாரம் ஏதும் இல்லை.

7. கோவிட்-19ஐத் தடுப்பதற்குச் சளி 
தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்தலாமா? 

சளி தடுப்பூசி கோவிட்-19 தொற்று மீது 
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்றாலும் சளி 
தொற்றுவதைத் தடுக்க ஒவ்வோர் ஆண்டும் 
இத்தடுப்பூசியைப் போடும்படி பரிந்துரை 
செய்யப்படுகிறது.

8. கோவிட்-19 நோயைத் தடுக்கக்கூடிய 
அல்லது குணப்படுத்தும் மருந்துகள் 
அல்லது சிகிச்சைகள் உண்டா? 

சில மேற்கத்திய, பாரம்பரிய மற்றும் வீட்டு 
வைத்திய முறைகள் நோயின் பாதிப்புகளைக் 
குறைக்க உதவியுள்ளன. இந்நோயைக் 
குணப்படுத்தவும் தடுக்கவும் இந்த சிகிச்சை 
முறைகள் உதவியதற்கான ஆதாரம் ஏதும் 
இல்லை. எனவேதான், கிருமிகள் எதிர்ப்பு 
மருந்துகள் உட்பட எந்தவொரு வகையான 
மருந்தையும்  உலக சுகாதார நிறுவனம் 
பரிந்துரைக்கவில்லை. ஆயினும், இந்த 
ஆராய்ச்சியில் மேற்கத்திய மற்றும் பாரம்பரிய 
மருத்துவ சோதனை கூடங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன.

5. சமூக இடைவெளி குறித்த சிறந்த 
உதாரணம் யாவை?  

நூலகங்கள், அரங்கம், சந்திப்பு அறைகள், 
சிற்றுண்டி சாலைகள் போன்றவையாகும். வசதி 
இருப்பின் இரண்டு இருக்கைகள் இடைவெளி 
விட்டு  அமரலாம்.
 
வரவேற்பு முகப்பிடங்கள் : 
கலந்துரையாடல்களை 15 நிமிடங்களுக்கு 
வரையறுக்க வேண்டும். இவ்விடங்களை 
அடிக்கடி கிருமி நாசினியைக் கொண்டு 
தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்.
 
வரிசையில் நிற்பது: வரிசையில் நிற்பவர்களுக்கு 
மத்தியில் 3 அடி தூர இடைவெளியைப் 
பேணுதல்.
 
அலுவலகங்கள் : சம்பந்தப்பட்ட நிபுணத்துவ 
பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில் நிர்வாக 
நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப இணையம் வழி 
வேலை முறையை ஊக்குவித்தல்.

3. சமூக இடைவெளி என்றால் என்ன? 

சமூக இடைவெளி என்பது நெரிசல் மிகுதியான 
இடங்கள் மற்றும் பெரிய அளவிலான ஒன்று 
கூடலைத் தவிர்ப்பது மற்றும் ஒரு 
தனிநபருக்கும் மற்றொரு நபருக்கும் இடையே 3 
அடி (சுமார் 1 மீட்டர்) தூர இடைவெளியைப் 
பேணுவதாகும்.

4. சமூக இடைவெளியும் சுயமாக 
தனித்து இருப்பது அல்லது 
தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதும் 
ஒன்றாகுமா? 

தனித்து இருப்பது அல்லது தனிமைப்படுத்திக் 
கொள்ளுதல் என்பது நோய் பரவலைத் தடுக்க 
குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் மட்டும் நடமாட 
அனுமதிக்கப்படுவது ஆகும். 
தெளிவாக கூற வேண்டும் என்றால் நோய் 
பீடிக்கப்பட்டவர்களையும் நோய் 
இல்லாதவர்களையும் தனியாக வைத்திருப்பது 
தனித்து வைத்தல் ஆகும். ஆனால், 
தனிமைப்படுத்துதல் என்பது நோய் தொற்றும் 
சாத்தியம் உள்ளவர்களை மற்றவர்களிடம் 
இருந்து பிரித்து சம்பந்தப்பட்டவர்களின் 
நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் 
நோய்க்கு இலக்காகின்றனரா என்பதை 
கவனிப்பதாகும். இதனிடையே, சமூக 
இடைவெளி என்பதற்கு எல்லைக் கட்டுப்பாடு 
கிடையாது. மாறாக, நோய் தொற்றும் 
அபாயத்தைக் குறைக்கும் போக்கு 
சம்பந்தப்பட்டதாகும்.  

2. அறுவை சிகிச்சை சுவாசக் கவசம் 
அணிவதற்கும் N95பயன்படுத்துவதற்கும் 
உள்ள வேறுபாடு என்ன?  

சதுர வடிவில் தளர்வாகக் காணப்படும்  அறுவை 
சிகிச்சை சுவாச கவசம் நோய் தொற்றை 
ஏற்படுத்தக் கூடிய எச்சில் பரவலைத் தடுக்கும். 
எனினும், இதனை நீண்ட நேரத்திற்கு அணியும் 
போது வைரஸ் தொற்றுவதைத் தடுக்கும் 
ஆற்றல் குறையும். மற்றொரு வகையான N95 
கவசமானது நீங்கள்  மாசு நிறைந்த காற்றுக்குப் 
பதிலாக மாசு வடிகட்டப்பட்ட தூய்மையான 
காற்றை சுவாசிக்க வகை செய்யும்.



9. கோவிட்-19 நோயைக் 
குணப்படுத்தக்கூடிய தடுப்பூசி,மருந்து 
அல்லது சிகிச்சை ஏதும் உண்டா? 

இன்னும்  கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. 
இநோயைக் குணப்படுத்த அல்லது தடுக்க 
மருந்து அல்லது தடுப்பூசி ஏதும் இல்லை. 
எனினும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதன் 
அறிகுறிகளைக் குறைக்கக்கூடிய  சிகிச்சையைப் 
பெற வேண்டும்.  கடுமையான நோய் 
கண்டவர்கள் மருத்துவமனையில் தங்குவது 
அவசியம். கூடுதல் கவனிப்பு மூலம் 
பெரும்பாலோர் குணமடைந்ததற்கு நன்றி 
கூறுவோம். தற்போது சீனாவில் பல்வேறு 
சிகிச்சை முறைகள் சோதனைக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 20க்கும் மேற்பட்ட 
தடுப்பூசி வகைகளும் ஆய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆயினும், கோவிட்-19 
நோயைக் குணப்படுத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
மருந்து அல்லது சிகிச்சை ஏதும் தற்சமயம் 
இல்லை.

10. கோவிட்-19தினால் பாதிப்புற்ற 
பகுதியில் இருந்து பெறப்படும் 
பொட்டலம் பாதுகாப்பானதா? 

ஆமாம். இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்  
சம்பந்தப்பட்ட பொட்டலத்தில் உள்ள வணிகப் 
பொருட்களை கரைபடுத்துவதற்கான சாத்தியம் 
இல்லை. அதே வேளையில், ஓரிடத்தில் இருந்து 
நகர்த்தப்பட்டு, பயணத்தில் ஏற்றப்பட்டு 
பல்வேறு   தட்ப வெப்ப சூழ்நிலைகளைக் 
கடந்து வரும் அப்பொட்டலத்தில் கிருமி 
தொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகும்.

11. இறப்பு விகிதம் எவ்வாறு இருக்கும்? 
தொற்று காரணமாக ஏற்பட்ட இறப்பு 
விகிதமும் இதுவும் ஒன்றாகுமா? 

இந்நோயினால் ஏற்படும் மரண எண்ணிக்கையை 
உறுதி செய்யப்பட்ட சம்பவ எண்ணிக்கையினால் 
வகுத்தால் கிடைப்பதே சம்பவ மரண விகிதம் 
ஆகும். நடப்பு புள்ளி விபரங்களின் 
அடிப்படையில், தற்போதைய மரண விகிதம் 3.4% 
என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் 
அறிவித்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து 
அதிகரிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 
மேலும், தொற்று பரவத் தொடங்கிய காலத்தில் 
மட்டுமே கடுமையான சம்பங்கள் பற்றி 
அறிவிக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் இவையே 
முதலில் தென்படும் சம்பவங்கள் ஆகும். 
எனினும், குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் 
சம்பவிக்கும் மரண எண்ணிக்கையின் 
விகிதத்தைக் கண்டறிவதில் அறிவியலாளர்கள் 
ஈடுபட்டுள்ளனர். இதில் நோய் தொற்றிய 
அனைவரும் உட்படுத்தப்படுவர்.

12. இந்த கோவிட்-19 மூத்த 
குடிமக்களைப் பாதிக்குமா அல்லது 
இளையவர்களையும் கூட தாக்குமா?

அனைத்து வயதினரையும் கோவிட்-19 தாக்கும். 
முதியவர்கள் மற்றும் நோய் கண்டுள்ளவர்கள் 
(உதாரணமாக, ஆஸ்துமா, நீரிழிவு நோய், 
இருதய நோய்) ஆகியோர் இந்த வைரஸ் கிருமி 
தாக்குதால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

13. கோவிட்-19 நோயைத் தடுப்பது 
அல்லது குணப்படுத்துவதில் நோய் 
எதிர்ப்பு மருந்துகள் எந்த அளவு 
பயனைத் தருகின்றன?

இல்லை, நோய் எதிர்ப்பு மருந்து இந்த வைரஸ் 
கிருமிக்கு எதிராக எவ்வித பயனையும் தராது. 
எனினும், நீங்கள் கோவிட்19 காரணமாக 
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டால், இதர 
நோய்க் கிருமிகளின் தாக்கத்திற்கு இலக்காகும் 
சாத்தியம் இருப்பதால், இந்த மருந்து உங்களுக்கு 
கொடுக்கப்படலாம். 

14. பொது இடங்களில் ரப்பரில் 
தயாரிக்கப்பட்ட கையுறைகளை 
அணிவதால் கோவிட்-19 தாக்குதலில் 
இருந்து விடுபட  இயலுமா?

முடியாது. ரப்பரிலான கையுறையைக் 
காட்டிலும் உங்கள் கைகளைச் சுத்தம் செய்வது 
கோவிட்-19 பாதிப்பில் இருந்து  உங்களைப் 
பாதுகாக்கும். உங்கள் ரப்பர் கையுறைகள் 
கோவிட்-19 கிருமியைக் கொண்டிருக்கும் 
வாய்ப்பு உள்ளதால்  அவற்றைக் கொண்டு 
உங்கள் முகத்தை தொட்டால், அதன் மூலம் 
அக்கிருமி உங்கள் முகத்தில் தொற்றி உங்களைத் 
தாக்கக்கூடும்.

15. ரத்த தானம் செய்வதால் எனக்கு 
பாதுகாப்பு உண்டா?

ரத்த தான நடவடிக்கையின் மூலம் 
தனிநபர்களை கோவிட்-19 வைரஸ் தொற்றக் 
கூடிய சாத்தியம் இல்லை. ஏனெனில், ரத்த 
சேகரிப்பின் போது நோய்க் கிருமி செயலிழப்பு 
நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

கோவிட்-19 மற்றும் அதன் தொடர்பான பழங்கதைகள் 
குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்



16. பழங்கதைகளுக்கு ஒரு 
முற்றுப்புள்ளி [7]  

• கோவிட்-19 வைரஸ் உஷ்ணமான மற்றும் ஈரப் 
பதமான வானிலையில் பரவலாம். 

• குளிர் மற்றும்  பனியால் கோவிட்-19 வைரஸ் 
கிருமியைக் கொல்ல முடியாது 

• சுடு நீரில் குளிப்பதால் கோவிட்-19 நோயைத் 
தடுக்க முடியாது

• கோவிட்-19 வைரஸ் கிருமி கொசுக்கடி மூலம் 
பரவாது

• கைகளை உலர்த்தும் சாதனத்தால் கோவிட்-19 
வைரஸ் கிருமியைக் கொல்ல முடியாது

• .யூவி விளக்குகளைக் கொண்டு கைகளை 
அல்லது தோல் பகுதிகளைச் சுத்தம் செய்யக் 
கூடாது. ஏனெனில், யூவி விளக்குகள் தோல் 
அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.

• மது அல்லது குளோரினைத் தெளிப்பதன் 
மூலம் உங்கள் உடலுக்குள் ஏற்கனவே 
புகுந்துவிட்ட கோவிட் 19ஐக் கொல்ல 
முடியாது.

• நாய்கள் அல்லது பூனைகள் போன்ற 
வளர்ப்புப் பிராணிகளால் யாருக்கும் கோவிட் -19 
தொற்று நோய் கண்டதற்கான ஆதாரம் ஏதும் 
தற்போதைக்கு இல்லை.

• நிமோனியா தடுப்பூசிகளான நிமோகோக்கல் 
மற்றும் ஹேமோபிலஸ் பி வகை கோவிட் -19 
நோய்க்கு எதிராக பாதுகாப்பு வழங்காது.
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