
 

 

కరోనావ ైరస్ వయాధి (కోవిడ్-19) 
కోవిడ్-19 

కోవిడ్-19 అనేది సివియర్ అక్యూట్ రసెిిరేటరీ సిిండ్రిం క్రోనా 
వ ైరస్2 క్లుగచేయు శ్వాసకోస సింబింధిత అింటూ వవూధి. 

లక్షణాలు 

కరోనావ ైరస్ సో కిన 2 న ుండి 14 రోజుల మధ్ాలో: 

• జ్ారిం 

• పొ డి దగుు  

• అలసట 

వీటిని కూడా కలిగి ఉుండవచ్ ు: 

• ముక్ుు దిబబెడా 
• గ ింతు నొప్ిి 

ఆస పత్రిలో చేరడుం అవసరుం: 

• ఊప్ిరి తీసుకోవడింలో ఇబెింద ి

• తీవరమ ైన నుూమోనియా 

సుంకరమణ 

• తుమ్మినా దగిునా ముక్యు, నోరూ గుిండా పడ ే
తుింపరలలోనూ, చీమ్మడ ి బొ టల లోనూ 
కోవిడిాషవణువులు ఉింటాయి. 

• ఆ తుింపరూల  బొ టూల  ఇింకొక్రి మీద పడ ి లేదా 
కోవిడిాషవణువులు నికి్షపత ిం ఐనా ఉపరతిలాలను 
తాకి క్ళ్ళు, నోరు, మరియు ముక్ుును తాక్డిం 
వలల  కోవిడ్రగిం అింటవచ్ుు. 

• వ ైరస్ 3-72 గింటల వరక్ు ఉపరతిలాలప్  ై
జీవిించ్గలదు. 

వ ైద్ా సహాయుం కోరుండి 

• ఊప్ిరి ఆడక్పో వటిం 

• ఛాతి నొప్ిి 
• సిృహ స్వా యిలో మారుిలు 
• ఆకిిజ్న్ సరిగవు  అిందక్పో వడిం వలల  చ్రిిం నీలి 

రింగులోకి మరిపో వడిం. 
• ఎవ ైనా ఇతర తీవరమ ైన లక్షణాలు. 

కోవిడ్-19 యొకక ద్శలు 

• లక్షణాలు తేలిక్పవట ి నుిండి మధ్ూసాిం మరియు 
తీవరమ ైన లక్షణాలు గవ ఉిండవచ్ుు లేదా స్వధారణ 
జ్లుబు మరియు ఫ్లల  గవ క్యడా ఉిండవచ్ుు. 

• కిలష్టింగవ క్నిప్ిించే లక్షణాలు ఊప్ిర ి ఆడక్పో వటిం 
మరియు నూూమోనియా తక్షణ వ దైూ చికితి 
మరియు ఆసుపతిర లో చేరడిం అవసరిం. 

తేలికపయటి లక్షణాలు విషయుంలో 

• 14 రోజుల పవటు సవా య నిరెింధ్ిం 
• అనుమానిం వసతత  RT-PCR పరీక్షకి వ ళ్ుిండ ి
• తీవరమ ైన లక్షణాలు ఉింటే తపి ఆసుపతిరలో 

చేరవదుు  

• తేలిక్పవటి లక్షణాలు ఉనన వూక్ుత లు 14 రోజుల 
పవటు సవాయా నిరెింధ్ిం పవటిసతత  వ ైదూ సహాయిం 
అవసరము లేక్ుిండా కోలుక్ుింటారు.                             

      



 

 

అనుసర ించాల్సిన సురక్షితమ ైన చిట్కాలు 

                                                                                                                                                           

     మీ చేతులను తరచుగా కడుక్కోండి                                                           హ్యోండ్ శానిట జైర్ ని ఉపయోగ ోంచోండి                                                                      

                                                                                                        

    ఎలలపపుడూ మాస్ుకను ధర ోంచోండి                                                                      మీ ముఖానిి తాకవద్ుు                                                                                                 

                                                                                             
       భౌతిక ద్ూరానిి పాట ోంచోండి                                                         తుముులను మర యు ద్గ్ుు లను కవర్ చేయోండి        

                                                                                         

 

                 మీ స్వోంత సామాగ ిని ఉపయోగ ోంచోండ ి              మీ ఎలకారా నిక్స్ ని శుభ్రోం చేయోండ ి
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SECONDS 

  

సురక్షితంగా చేతులను కడుక్కోవడం క్కసం 
సాధారణ దశలు 

 

 

  

                     చేతులను నీటితో తడి చేయండి. 

 

            పూర్తిగా నురుగు వచేేవరకు, మెలిక పెటిి   
                 మర్తయు చేతులను కలిపి రుద్ద ండి. 

 

చేతులను నీటితో శుభ్రం చేసుక ండి. 

                 చేతులకు సబ్ుును ర్ాయండి.                  

            15-20 సెకనల  పాటు చేతులను కడుక కండి. 
                     
 

 

    మీ చేతులను శుభ్రమెైన టవల్/టిష్యూ తో పొ డిబ్ారె్ వరకు 
తుడుచుక ండి.
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కోవిడ్-19ని నివార ించడానికి స్ాార్్ట స్కూల్ ల ైఫ్ కోస్ిం ఒక ప్రో గార ిం 

➢ పాఠశాలకు వచ్చిన తర్ాాత, విర్ామసమయంలో, మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో, మరి్యు 

శుభ్రపరి్చే సమయంలో కిటికీలు తెరవండి. 

➢ మీ స ంత డెస్క్ ని కరమం తపపకుండయ శుభ్రం చేయండ.ి 

➢ తరగతులు మరి్యు విర్ామాలలో ఎలల పపపడూ మాసక్నక ధరి్ంచండి. 

➢ తరచకగా మీ చేతులని కడుకక్oడి. 

➢ దగిినపపపడు లేదయ తుమ్మినపపపడు  స్లల వ తో మీ నోరు మరి్యు ముకు్ని కపపపక ండి. 

➢ ఇతరులనక మీ వాకిిగత వసకి వపలనక ఉపయోగించనివాదకు . 

➢ పాఠశాల ఫలహారశాలలో, సామాజిక దూర్ానిన అనకసరి్సకి  డబుల్ ఆర్మి ప డువప వరుసలో ఉండండి. 

➢ తినేటపపపడు మాటలల డకండి. 

➢ భోజనయనికి ముందక మీ మాసక్నక తీసి్వేసి్, తినన వ ంటనే దయనిన తిరి్గి ధరి్ంచండి. 

➢ మీకు జారం, గ ంతునొప్ిప, దగుి  లేదయ ముకు్ కారటం ఉంటే మీ ఉపాధ్యాయులకు తెలియజేసి్ 

మరి్యు దూరం పాటించండ.ి 

➢ మీ స్ననహితులలో ఎవరి్క ైనయ ధృవీకరి్ంచబడిన కేసక ఉంటే, భ్యపడవదకు  మరి్యు మీ ఉపాధ్యాయుల 
మారిదరశకతాంలో ముందకకు వ ళ్ళండి. 

 


	సురక్షితంగా చేతులను కడుక్కోవడం కోసం సాధారణ దశలు

