ക

ൊററൊണ വൈറസ്

(റ

ൊൈിഡ്19)

മൊർഗ്ഗനിർറേശം
മലയൊളം / MALAYALAM
ഇത് NHS-ന്കറ ആറരൊഗ്യ നിർറേശങ്ങകളയ ം ൈിൈരങ്ങകളയ ം
ആസ്പേമൊക്കിയ ള്ളതൊണ്, ഏത് രൊജ്യത്ത് നിന്ന് ൈര ന്നൈരൊകണന്ന
റൈർതിരിൈിലലൊ കത, UK-യില ള്ള എലലൊ ൈർക്ക ം ഈ നിർറേശം
ബൊധ

മൊണ്.
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Translated by

ഉള്ളടക്കം
എന്തൊണ് ക ൊററൊണ വൈറസ് (റ
സ രക്ഷിതമൊയിരിക്കൊം?

ൊൈിഡ് 19), എങ്ങകന

നിങ്ങൾക്ക് റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിൽ എന്ത
ക

കെയ്യണം ?

ൊററൊണ വൈറസ് ബൊധയ്ക്ക്ക് സൊദ്ധ്യതയ ള്ള
ട ംബങ്ങൾക്ക ള്ള ഐകസൊറലഷന് മൊർഗ്ഗനിർറേശം

എത്തനൊൾ ഐകസൊറലഷന് മൊർഗ്ഗനിർറേശം പൊലിക്കണം?
എറപൊഴൊണ് NHS 111-മൊയി ബന്ധകപറടെത്?
എങ്ങകനയൊണ് NHS 111-മൊയി ബന്ധകപട

?

ഇമിറത്ഗ്ഷന് സ്ഥിതികയപറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയ കെങ്കിൽ എന്ത്
കെയ്യും?
ക ൊററൊണ വൈറസ് (റ ൊൈിഡ് 19) പടര ന്നത് തടയൊന്
എകന്തൊകക്ക കെയ്യൊന്
ഴിയ ം?

എന്തൊണ് ക

ൊററൊണ വൈറസ് (റ

ൊൈിഡ് 19), എങ്ങകന

സ രക്ഷിതമൊയിരിക്കൊം?
നിങ്ങളുകട ശവൊസറ

ൊശറത്തയ ം, ശവസനനൊളറത്തയ ം, മറ്റ്

ശരീരഭൊഗ്ങ്ങകളയ ം ബൊധിക്കൊൈ ന്ന ഒര
റരൊഗ്മൊണ് റ

ൊൈിഡ്-19. ക

പ തിയ

ൊററൊണ വൈറസ് എന്ന

വൈറസ് മൂലമൊണ് ഇത് ബൊധിക്ക ന്നത്.
നിങ്ങൾകക്കൊപം തൊമസിക്കൊത്ത ആളു
സമ്പർക്കം

റയ്ക്ക്ക ന്നതിലൂകടയ ം,

ളുമൊയി ശൊരീരി
ക

മൊയ

ൊററൊണ വൈറസ്

പടര ന്നത് തടയൊന് ആൈശയമൊയ ശ െിതവ നടപടി

ൾ

പൊലിക്ക ന്നതിലൂകടയ ം നിങ്ങൾക്ക് സ രക്ഷിതമൊയിരിക്കൊം.
ഇതിൽ എലലൊ ത്പൊയത്തില മ ള്ള ആളു

ളും ഉൾകപട ന്ന

നിങ്ങൾക്ക് റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങറളൊ മറ്റ് ആറരൊഗ്യ അൈസ്ഥ

റളൊ

ഇകലലങ്കിൽ റപൊല ം.

പ

ൊതുഗതൊഗതം ഉ

യ

ൊഗിക്കുയപൊൾ കപൊത ഗ്തൊഗ്തം

പരമൊൈധി ഒഴിൈൊക്കി, വസക്കിളിറലൊ, നടറന്നൊ, വത്ൈവ്
കെയ്ക്റതൊ റപൊ

. കപൊത ഗ്തൊഗ്തം ആൈശയമൊയി ൈര ന്ന

സമയത്ത് പീക്ക് വടം ഒഴിൈൊക്കി, ശൊരീരി
പൊലിക്കൊന് ത്ശമിക്ക

അ

ലം

. കപൊത ഗ്തൊഗ്തം ഉപറയൊഗ്ിക്ക റമ്പൊൾ

നിങ്ങൾ തീർച്ചയൊയ ം കെയ്ക്സ് മൊസ്് ഉപറയൊഗ്ിക്കണം. ഈ
മൊർഗ്ഗനിർറേശം നിങ്ങൾ പൊലിക്കണം എന്ന ള്ളത് ത്പധൊനമൊണ്,
അലലൊത്ത പക്ഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടൊക്ക ന്നതൊണ്.

യ ൊലിക്ക് യ

ൊ

ിത്തുടങ്ങുയപൊൾ നിങ്ങൾക്ക്

ഴിയ കമങ്കിൽ

നിങ്ങൾ ൈീട്ടിലിര ന്ന് റജ്ൊലി കെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക്
എന്തൊയൊല ം റജ്ൊലിക്ക് റപൊ

ണകമങ്കിൽ, നിങ്ങളുകട

ട ംബൊംഗ്ങ്ങളിൽ റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുറെൊ എന്ന്
പരിറശൊധിക്കണം. ആർക്ക ം റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളിലല എങ്കിൽ 2
മീറ്റർ ശൊരീരി

അ

ലം പൊലിച്ചു ക

റജ്ൊലിക്ക് റപൊ

ൊം. ഇടൈിട്ടുള്ള റനരങ്ങളിൽ ത ടർച്ചയൊയി

ഹൊന്ഡ് സൊനിവറ്റസ് കെയ്യു

യ ം റൈണം. നിങ്ങളുകട

റജ്ൊലിസ്ഥലകത്ത സ രക്ഷൊ നടപടി
സ രക്ഷൊ ഉപ

ൊെ് നിങ്ങൾക്ക്

കളപറ്റിയ ം ൈയക്തിഗ്ത

രണങ്ങളുകട ലഭയതകയപറ്റിയ ം നിങ്ങൾക്ക്

നിങ്ങളുകട കതൊഴില ടമറയൊട് റെൊേിച്ചറിയൊം.

കപൊലീസ ം വസനയൈ ം കപൊത ജ്നൊറരൊഗ്യ നടപടി
നടപിലൊക്ക ന്നതിന ം, അത റപൊകല ഭക്ഷണൈ ം മറ്റ്
അൈശയ ൈസ്ത ക്കളും ബ ദ്ധ്ിമ ട്ടുള്ളൈർക്ക്
എത്തിക്ക ന്നതില ം െില പങ്ക ൈഹിറച്ചക്കൊം.

ൾ

റ ൊൈിൈിൽ നിന്ന് സ രക്ഷിതമൊയി ത ടര ന്നതിന് നിങ്ങളുകട
സ്മൊർട്ട് റെൊണിറലക്ക് ഒര ആപ്ലിറക്കഷന് ൈൗൺറലൊഡ്
കെയ്യൊന് ഴിയ ന്നതൊണ്. ക ൊററൊണ വൈറസ്
റപൊസിറ്റീൈൊയ മകറ്റൊര ആപ് ഉപറയൊക്തൊൈ മൊയി നിങ്ങൾ
അട ത്ത സമ്പർക്കത്തിലൊകണങ്കിൽ ഈ ആപ്ലിറക്കഷന് നിങ്ങകള
അറിയിക്ക ം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റപൊസിറ്റീൈൊ
യൊകണങ്കിൽ,
നിങ്ങളുകട ൈിൈരങ്ങൾ സവ ൊരയമൊയ ം അജ്ഞൊതമൊയ ം
സൂക്ഷിച്ച് ക ൊെ തകന്ന നിങ്ങൾ ൈിട്ടുറപൊയ
റ ൊൺടൊ്ട ൾ കെത്തൊന് ഇത് സഹൊയിക്ക ം.

നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലെില ം കൈയിൽസില ം
തൊമസിക്ക ന്നൈരൊകണങ്കിൽ, NHS COVID-19 ആപ് ൈൗൺറലൊഡ്
കെയ്യു . 16 ൈയസ്സിന് മ ളില ള്ള എലലൊൈർക്ക ം ഈ
ആപ്ലിറക്കഷന് ലഭയമൊണ്. ൂട തൽ ൈിൈരങ്ങൾ 11 ഭൊഷ ളിൽ :
https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html
നിങ്ങൾ സ്റ ൊട്ട്ലന്ൈിലൊണ് തൊമസിക്ക ന്നകതങ്കിൽ, Protect
Scotland ആപ് ൈൗൺറലൊൈ കെയ്യു . 16 ൈയസ്സിന് മ ളില ള്ള
എലലൊൈർക്ക ം ഈ ആപ്ലിറക്കഷന് ലഭയമൊണ് ൂട തൽ .
:ൈിൈരങ്ങൾക്ക് https://www.protect.scot/
നിങ്ങൾ ൈടക്കന് അയർലന്ൈിലൊകണങ്കിൽ StopCOVID NI
Proximity ആപ് ൈൗൺറലൊഡ് കെയ്യു 11 ൈയസ്സിന്
മ ളില ള്ള എലലൊൈർക്ക ം ഈ ആപ്ലിറക്കഷന് ലഭയമൊണ്.
ൂട തൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്:
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-niproximity-app

നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമായേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലുും പ്രായേശിക യലാക്ക്ഡൗൺ
നിേമങ്ങളുയടാ

എന്ന്

നിങ്ങളുന്തെ

യലാക്കൽ

അയ ാറിറ്റിേുമാേി

അയനേഷിക്കുക.
ഇംഗ്ലെിൽ

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid19-meeting-with-others-safely-social-distancing

സ്റ

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19protection-levels/

ൊട്ട്ലന്ൈിൽ

കൈയിൽസിൽ

https://sanctuary.gov.wales/covid-19

ൈടക്കന് അയർലെിൽ

https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompanyhealth-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulationsnorthern-ireland-2020

നിങ്ങൾക്ക് റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത
കെയ്യണം?
നിങ്ങൾക്ക്:
•

ഉയർന്ന െൂട കെങ്കിൽ – നിങ്ങളുകട കനഞ്ചിറലൊ പ ററത്തൊ െൂട്
അന ഭൈകപട ന്ന െൊൈ ം, അകലലങ്കിൽ
•

ഒര

പ തിയ, ത ടർച്ചയൊയ െ മ ഉകെങ്കിൽ – നിങ്ങൾ

ത ടർച്ചയൊയി െ മച്ച് ത ടങ്ങി എന്നൊണ് ഇത് അർത്ഥമൊക്ക ന്നത്,
അകലലങ്കിൽ
•

നിങ്ങൾക്ക് സൊധൊരണ രീതിയികല ര െിറയൊ ഗ്ന്ധറമൊ (anosmia)
ഇലലൊതൊൈ

റയൊ മൊറ്റമ െൊൈ

മണറമൊ ര െിറയൊ ഇലലൊതൊൈ

റയൊ കെയ്യു

- നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും

, അകലലങ്കിൽ സൊധൊരണയിൽ നിന്ന്

ൈയതയസ്തമൊയി മണറമൊ ര െിറയൊ ഉെൊൈ

ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായ ും എത്തയ ും വേഗും
പാലിക്ക ക:

സ്വ

ം ഐപസ്ൊയലറ്റ് പെയ്യുക:

റഞ്ഞത് 10 േിൈസം ൈീടിൽ
തകന്ന തങ്ങ
പകൊയറൊയ

,

റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ

ത ടങ്ങി ആേയ 5 േിൈസത്തിന ള്ളിൽ
പകൊയറൊ

ൊവൈറസ്

ബൊധയ്ക്ക്ക് സ്ൊദ്ധ്യത

ൊണിച്ചു

വൈറസ് പടസ്റ്റ് പെയ്യുക

റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിൽ
ുള്ള

വൈറസ് ബൊധ ഉറെൊകയന്ന്

കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള

സൗജ്നയമൊയി പരിറശൊധിക്കൊം.

ഐപസ്ൊയലഷന്

പരിറശൊധിക്കൊന് 2 ൈഴി

മൊര്ഗ്ഗനിര്ഗ്യേശം : പൊലിക്ക

.

ഒന്ന

ളുെ്.

ിൽ നിങ്ങൾ തൊമസിക്ക ന്ന

നിങ്ങളുകട ൈീട്ടില ള്ള മറ്റ്

സ്ഥലറത്തക്ക് എത്തിച്ച് കടസ്റ്റ്

അംഗ്ങ്ങളും, നിങ്ങളുകട

നടത്തൊം, അകലലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്

സമ്പർക്ക പട്ടി

ഒര

യില ള്ളൈര ം

കടസ്റ്റ് വസറ്റിറലക്ക് റപൊ

10 േിൈസറത്തക്ക് സവയം

കട്സ്റ്റ് സറേശം, ഇകമയിൽ

ഐകസൊറലറ്റ് കെയ്യണം.

അകലലങ്കിൽ റെൊൺ റ

ൊം.

ൊൾ ൈഴി

നിങ്ങളുകട പരിറശൊധനൊ െലങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ക ം.

ക

ൊററൊണ വൈറസ് കടസ്റ്റ് കെയ്യു

ഒര

കടസ്റ്റ് ബ ക്ക് കെയ്യുന്നതിറനൊ, ഓൺവലനിൽ

ഓർൈർ കെയ്യുന്നതിറനൊ https://www.nhs.uk/ask-for-acoronavirus-test എന്ന കൈബ്വസറ്റ് സേർശിക്ക
നിങ്ങൾക്ക് ഓൺവലന് ആ്സസ് ഇലല എങ്കിൽ,
ഇംഗ്ലണ്ട്, പൈ

ിൽസ്, ൈടക്കന് അ

ര്ഗ്ലന്ഡ്

എന്നിൈിടങ്ങളിൽ 119 എന്ന നമ്പരിൽ ൈിളിക്കൊം,
സ്യകൊട്ട്ലന്ഡിലൊപ

ങ്കിൽ 0800 028 2816 എന്ന

നമ്പരിൽ ൈിളിക്കൊം.

രിയശൊധനൊഫലം
പനഗറ്റീൈൊപ

രിയശൊധനൊഫലം

ങ്കിൽ: നിങ്ങൾക്ക്

നന്നൊയി റതൊന്ന

യ ം,

റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ ഇലല എന്ന്
തീർച്ചയൊൈ

യ ം കെയ്ക്തൊൽ

യ

ൊസ്ിറ്റീൈൊപ

ങ്കിൽ: നിങ്ങൾ

ബൊക്കിയ ള്ള 10 േിൈസ കസൽഫ്
ഐകസൊറലഷന് പൂർത്തിയൊക്കണം,
ൂടൊകത, നിങ്ങളുകട ൈീട്ടികല

കസൽഫ് ഐകസൊറലഷന്

എലലൊൈര ം, ഒപം നിങ്ങളുമൊയി

നിർത്തൊൈ ന്നതൊണ്. നിങ്ങളുകട

സമ്പർക്കത്തില െൊയിര ന്നൈര ം

ൈീട്ടികല എലലൊൈർക്ക ം, ഒപം

അൈര കട 10 േിൈസത്തിൽ

നിങ്ങളുമൊയി

ബൊക്കിയ ള്ള കസൽഫ്

സമ്പർക്കത്തില െൊയിര ന്നൈർ

ഐകസൊറലഷന് പൂർത്തിയൊക്കണം.

ക്ക ം കസൽഫ് ഐകസൊറലഷന്

നിങ്ങളുകട ത്പറേശകത്ത റത്ടസിംഗ്

നിർത്തൊൈ ന്നതൊണ്.

റസൈനം, വൈറസിന്കറ

ൂട തൽ

ൈയൊപനം തടയൊന് നിങ്ങളുകട
സഹൊയം ആൈശയകപട്ട് നിങ്ങകള
ബന്ധകപട ം. നിങ്ങൾ അട ത്തികട
എൈികടകയൊകക്ക ആയിര കന്നന്ന ം,
ൂട തൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്:
സവകാട്ട്ലൻഡിൽ

https://www.gov.scot/publications/cor
onavirus-covid-19-test-and-protectcoronavirus-service/
േടക്കൻ അയർലണ്ടിൽ

https://www.publichealth.hscni.net/pu
blications/test-trace-protect-stepstep-guide-and-translations

നിങ്ങൾ ആര മൊകയൊകക്ക അട ത്ത
സമ്പർക്കം പ ലർത്ത ന്ന കൈന്ന ം
അൈർ നിങ്ങറളൊട് റെൊേിക്ക ം.
ആകരൊകക്കയൊണ് 10 േിൈസറമൊ
അതിൽ

ൂട തറലൊ കസൽഫ്

ഐകസൊറലറ്റ് കെറയ്യെകതന്ന ം,
ൈീട്ടിൽ ത ടറരെകതന്ന ം
തിരിച്ചറിയ ന്നതിന് ഇതിൽ നിന്ന്
മനസ്സിലൊ

ം.

ക

ൊററൊറണൊവൈറസ് ബൊധയ്ക്ക്ക് സൊദ്ധ്യതയ ള്ള

ട ംബങ്ങൾക്ക ള്ള

ഐകസൊറലഷന് മൊർഗ്ഗനിർറേശം:

റജ്ൊലി, സ് ൂൾ, ജ്ിപി
സർജ്റി ൾ, െൊർമസി,
ആശ പത്തി
എന്നിൈിടങ്ങളിറലക്ക്
റപൊ ര ത്.

ഭക്ഷണൈ ം മര ന്ന ളും
നിങ്ങളിറലക്ക് എത്തിക്കൊന്
സൗ രയം ഒര ക്ക

നിങ്ങളുകട വ
പതിൈൊയി
ഴ

ൾ

ത്പറതയ
സൗ രയങ്ങൾ
ഉപറയൊഗ്ിക്ക ,
അകലലങ്കിൽ ഓറരൊര ത്തര ം
ഉപറയൊഗ്ിച്ച റശഷം
ൈൃത്തിയൊക്ക

മറ്റ് ആളു ളുമൊയി
അട ത്ത് ഇടപഴ ന്നത്
ഒഴിൈൊക്ക

സേർശ
ൈിഷയത്തിൽ
മൊർഗ്ഗനിർറേശം പൊലിക്ക

സൊധയകമങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്ക്
ഉറങ്ങ

ധൊരൊളം കൈള്ളം

ടിക്ക

റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആശവൊസം ലഭിക്ക ന്നതിന്
പൊരകസറ്ററമൊൾ
ഴിക്ക

ഈ മാർഗനിർവേശും നിങ്ങൾ പാലിക്കണും എന്ന ള്ളത് ത്പധാനമാണ്, അലലാത്ത പക്ഷും
നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്ക ന്നതാണ്.
ൈിൈരങ്ങൾക്ക് സേർശിക്ക

: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-athome-guidance

എത്തനൊൾ ഐകസൊറലഷന് മൊർഗ്ഗനിർറേശം പൊലിക്കണം ?
• റരൊഗ്ലക്ഷണമ ള്ള ഏകതൊര
തകന്ന

ഴി

യ ം ഐകസൊറലറ്റ് കെയ്യു

• നിങ്ങൾ മറ്റൊളു
പ

ൈയക്തിയ ം

റഞ്ഞ് 10 േിൈസകമങ്കില ം ൈീട്ടിൽ
യ ം റൈണം.

ൾകക്കൊപമൊണ് തൊമസിക്ക ന്നകതങ്കിൽ, ൈീടിന് പ ററത്തക്ക് റരൊഗ്ം

രൊതിരിക്കൊന് അൈർ

ഐകസൊറലറ്റ് കെയ്യു

റഞ്ഞത് 10 േിൈസം ൈീട്ടിൽ തകന്ന

ഴിഞ്ഞ് സവയം

യ ം റൈണം.

• പറക്ഷ നിങ്ങളുകട ൈീട്ടില ള്ള ആകരങ്കില ം റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ
ത്പ

ടിപിക്ക

യൊകണങ്കിൽ, അൈർക്ക് റരൊഗ്ലക്ഷണം ആരംഭിച്ച േിൈസം മ തൽ

10 േിൈസം ൈകര അൈർ ൈീട്ടിൽ തകന്ന
റൈണം.

അൈർ 10 േിൈസത്തിൽ

ഴിയ

ഴിഞ്ഞ് ഐകസൊറലറ്റ് കെയ്യു

യം

ൂട തലൊയി ൈീട്ടിൽ തകന്ന

യൊകണങ്കിൽ റപൊല ം ഇത് ബൊധ

മൊണ്.

എറപൊഴൊണ് NHS 111-മൊയി ബന്ധകപറടെത്?
• ടിൈി

ൊണ

, റെൊൺ ഉപറയൊഗ്ിക്ക

നിന്ന് എഴ റന്നൽക്ക
കെയ്യൊന്

, ൈൊയിക്ക

അകലലങ്കിൽ

റപൊല ള്ള പതിൈൊയി കെയ്യുന്ന ത്പൈർത്തി

ിടക്കയിൽ
ൾ നിങ്ങൾക്ക്

ഴിയൊത്തത്ത അസ ഖമ കെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റതൊന്ന റമ്പൊൾ

• നിങ്ങളുകട റരൊഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ ൈീട്ടിൽ ൈച്ച് റനരിടൊന്

ഴിയികലലന്ന് നിങ്ങൾക്ക്

റതൊന്ന റമ്പൊൾ
• നിങ്ങളുകട അൈസ്ഥ ൈഷളൊ

റമ്പൊൾ

എങ്ങകനയൊണ് NHS 111-മൊയി ബന്ധകപട

?

എന്തൊണ് അട ത്തതൊയി കെറയ്യെകതന്ന് അറിയൊന് NHS 111 ഓൺവലന് ക
വൈറസ് (https://111.nhs.uk/covid-19)

റസൈനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപറയൊഗ്ിക്കൊൈ ന്നതൊണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഓൺവലന് റസൈനങ്ങൾ ആ്സസ് കെയ്യൊന്
എന്ന നമ്പറിൽ ൈിളിക്കൊൈ ന്നതൊണ് (ഇകതൊര
റെൊേയങ്ങൾക്ക ം ‘അകത’ എന്ന് ഉത്തരം നൽ
പരിഭൊഷ

ൊററൊണ

ഴിയ ന്നികലലങ്കിൽ, 111

റടൊൾ ത്െീ നമ്പരൊണ്). എലലൊ
ി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുകട ഭൊഷയികല ഒര

ന്കറ സഹൊയം റതടൊം.

ഇമിറത്ഗ്ഷന് സ്ഥിതികയപറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയ കെങ്കിൽ
എന്ത് കെയ്യും ?
യക

യിൽ അന മതിയിലലൊകത

സേർശ
•

ക
ക

രിൽ നിന്ന് ഇനിപറയ ന്നൈയ്ക്ക്ക് നിരക്കീടൊക്കിലല:

ൊററൊണവൈറസ് കടസ്റ്റ് കെയ്യലിന് (നിങ്ങൾക്ക് ക

കടസ്റ്റ്

•

ഴിയ ന്നൈർ ഉൾകപകട, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ൈിറേശ

ൊണിക്ക ന്നകതങ്കിൽ

ൊററൊണവൈറസ് െി

പിന്നീട്, ക

ൊററൊണവൈറസ് ഇകലലന്നൊണ്

ൂടിയ ം)

ിത്സയ്ക്ക്ക് – പകക്ഷ, നിങ്ങൾ െി

ൊററൊണവൈറസ് ഇകലലന്ന് കടസ്റ്റിൽ

െലം ലഭിച്ച റശഷമ ള്ള ഏകതൊര

െി

ൊണിക്ക

ിത്സ ആരംഭിക്ക

യ മൊകണങ്കിൽ, കടസ്റ്റ്

ിത്സയ്ക്ക്ക ം നിങ്ങളിൽ നിന്ന്

നിരക്കീടൊക്കിറയക്കൊം
•

മൾട്ടിസിസ്റ്റം ഇന്ഫ്ലറമറ്ററി സിന്റത്ൈൊം ബൊധിച്ച

നിങ്ങൾക്ക് റ

ൊൈിഡ് 19 കടസ്റ്റിംറഗ്ൊ െി

ഇമിറത്ഗ്ഷന് പരിറശൊധന

ട്ടി

ളുകട ത്ടീറ്റ്കമന്്

ിത്സറയൊ മൊത്തമൊണ ള്ളകതങ്കിൽ

ൾ ആൈശയമിലല.

യം

ക

ൊററൊണ വൈറസ് പടര ന്നത് തടയൊന് എകന്തൊകക്ക

കെയ്യൊന്
•

റസൊപും കൈള്ളൈ ം ഉപറയൊഗ്ിച്ച് െ ര ങ്ങിയത് 20 കസക്കന്് സമയകമങ്കില ം
നിങ്ങളുകട വ

•

ഴിയ ം ?
ൾ പതിൈൊയി

ജ്ൊത്ഗ്തറയൊകടയ ം സ രക്ഷിതമൊയ ം

ഴ

ന്ന കെന്ന് ഉറപൊക്ക

.

ഴിറയെതികനക്ക റിച്ചുള്ള നിർറേശം

പൊലിക്ക
•

നിങ്ങൾ തൊമസിക്ക ന്ന സ്ഥലത്തിന സരിച്ച്, കെയ്ക്സ് മൊസ്

ികനപറ്റിയ ം,

നിങ്ങറളൊകടൊപം തൊമസിക്കൊത്തൈര മൊയ ള്ള 2 മീറ്റർ ശൊരീരി
അ

•

ലകത്തപറ്റിയ മ ള്ള മൊർഗ്ഗനിർറേശം പൊലിക്ക

.

ൂട തൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്:

•

NHS മൊർഗ്ഗനിർറേശം https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

•

WHO മൊർഗ്ഗനിർറേശം: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-acoronaviruses

