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െകാേറാണ ൈവറസ് (േകാവിഡ്19) മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം 
മലയാളം / MALAYALAM 
 

നിങ്ങള�െട ശ�ാസേകാശേത്തയും ശ�സനനാളേത്തയും ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ 
േരാഗമാണ് േകാവിഡ്-19. െകാേറാണ ൈവറസ് എന്ന ൈവറസ് മൂലമാണ് ഇത് 
ബാധിക്കുന്നത്. 

െകാേറാണാ ൈവറസിെന്˙റ വ�ാപനം തടയുന്നതിൽ സഹായിക്കാൻ എല�ാവരും 
വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിയണം. 
ഇതിൽ എല�ാ ്രപായത്തിലുള്ള  ആള�കള�ം ഉൾെപ്പടുന്നു - നിങ്ങൾക്ക് എെന്തങ്കിലും 
േരാഗലക്ഷണങ്ങേളാ മറ്റ് ആേരാഗ� ്രപശ്നങ്ങേളാ ഇെല�ങ്കിൽക്കൂടി. 
താെഴപ്പറയുന്ന സാഹചര�ങ്ങളിൽ മാ്രതം നിങ്ങൾക്ക് വീടിനു 
പുറത്തിറങ്ങാവുന്നതാണ്: 

• അവശ� സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി – പെക്ഷ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും 
ആവശ�മുള്ളേപ്പാൾ മാ്രതം 

• ഒരു ദിവസം ഒരു രീതിയിലുള്ള വ�ായാമം െചയ്യ�വാൻ - ഓട്ടം, നടത്തം 
അെല�ങ്കിൽ ൈസക്കിൾ ചവിട്ടൽ, അതു പെക്ഷ ഒറ്റയ്ക്ക് അെല�ങ്കിൽ 
നിങ്ങേളാെടാപ്പം താമസിക്കുന്ന മറ്റ് ആള�കേളാെടാപ്പം മാ്രതം 

• എെന്തങ്കിലും െമഡിക്കൽ ആവശ�ത്തിനായി - ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു 
ഫാർമസി സന്ദർശിക്കുന്നതിന്, അെല�ങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട�ള്ള ഒരു വ�ക്തിയ്ക്ക് 
അവശ� സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി 

• േജാലിക്ക് േപാകുന്നതിനും തിരിെക വരുന്നതിനും - പെക്ഷ തികച്ച�ം 
അത�ാവശ�മാെണങ്കിൽ മാ്രതം 

 

നിങ്ങൾക്ക്: 

• ഉയർന്ന ശരീരതാപനില ഉെണ്ടങ്കിൽ – നിങ്ങള�െട െനഞ്ചിേലാ പുറേത്താ ചൂട് 
അനുഭവെപ്പടുന്നുണ്ടാവും 

• പുതുതായുണ്ടായതും, തുടർച്ചയായുമുള്ള ചുമ ഉെണ്ടങ്കിൽ – നിങ്ങൾ 
തുടർച്ചയായി ചുമച്ച് തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതും െകാേറാണാൈവറസ് ബാധയ്ക്ക് 
സാദ്ധ�തയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഐെസാേലഷൻ മാർഗ്ഗനിർേദശങ്ങൾ 
പാലിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. 

 
െപാതുസ്ഥലത്ത് രേണ്ടാ അതിൽ കൂടുതേലാ ആള�കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് - 
മതപരമായ ഒത്തുേചരലുകൾ ഉൾെപ്പെട (ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒഴിെക)   
നിേരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗനിർേദശം നിങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് 
്രപധാനമാണ്, അല�ാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.  
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െപാലീസ്, ഇമിേ്രഗഷൻ ഉേദ�ാഗസ്ഥർ, ൈസന�ം എന്നിവർ െപാതുജനാേരാഗ� 
നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും, അതുേപാെല ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശ� 
വസ്തുക്കള�ം ബുദ്ധിമുട്ട�ള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും ചില പങ്കുവഹിേച്ചക്കാം.  
 

െകാേറാണാൈവറസ് കാരണത്താൽ ഇമിേ്രഗഷൻ െബയിലിെല വ�വസ്ഥ 
്രപകാരമുള്ള  റിേപ്പാർട്ടിംഗ് താല്ക്കാലികമായി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 
നിങ്ങള�െട അടുത്ത റിേപ്പാർട്ടിംഗ് തീയതിയുെട വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 
എസ്.എം.എസ് സേന്ദശം മുേഖന ലഭിക്കുന്നതാണ്. അൈസലം സിസ്റ്റത്തിെല 
മാറ്റങ്ങെളപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: 
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-
and-practice-in-response-to-covid-19/. 

 
ആെരാെക്കയാണ് െകാറാണാൈവറസ് ബാധയിൽ ൈഹ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ 
െപടുന്നവർ? 
 
െകാേറാണാൈവറസ് ആെരയും ഗുരുതര േരാഗിയാക്കിേയക്കാം, എന്നാൽ ൈഹ 
റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്ന ചില ആള�കള�ണ്ട് 
ഉദാഹരണത്തിന്, താെഴ പറയുന്ന സാഹചര�ങ്ങള�െണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ 
െകാേറാണാൈവറസിൽ നിന്നുള്ള ൈഹ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ 
െപടുന്നവരായിരിക്കും: 

• അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ നടത്തിയിട്ട�ണ്ട് 
• എെന്തങ്കിലും തരങ്ങളിലുള്ള ക�ാൻസർ ചികിത്സ െചയ്യ�ന്നു 
• ല�ുകീമിയ േപാെലയുള്ള രക്ത, അെല�ങ്കിൽ അസ്ഥിമജ്ജ ക�ാൻസറുണ്ട് 
• സിസ്റ്റിക് ൈഫേ്രബാസിസ് അെല�ങ്കിൽ  കടുത്ത ആസ്ത്മ േപാെലയുള്ള 

ഗുരുതരമായ ശ�ാസേകാശ േരാഗമുണ്ട് 
• അണുബാധേയൽക്കാൻ കൂടുതൽ സാദ്ധ�തയുള്ള എെന്തങ്കിലും അവസ്ഥ 

നിങ്ങൾക്കുണ്ട് 
• നിങ്ങള�െട േരാഗ്രപതിേരാധേശഷിെയ ദുർബലമാക്കുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങൾ 

കഴിക്കുന്നുണ്ട് 
• നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണ്, അേതാെടാപ്പം ഗുരുതരമായ ഹൃേ്രദാഗവുമുണ്ട് 

 
നിങ്ങൾ ഈ ൈഹ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുകയും, 
2020 മാർച്ച് 29 ഞായറാഴ്ച്ചേയാടു കൂടി നിങ്ങള�െട െഹൽത്ത്െകയർ ടീമിൽ 
നിന്നുള്ള ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുകേയാ അെല�ങ്കിൽ നിങ്ങള�െട 
ജി.പി. (േഡാക്ടർ) നിങ്ങെള ബന്ധെപ്പടാതിരിക്കുകേയാ െചയ്യ�കയാെണങ്കിൽ, 
നിങ്ങള�െട ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾ ജി.പി.യുമാേയാ (േഡാക്ടർ) അെല�ങ്കിൽ 
േഹാസ്പിറ്റൽ �ിനിഷ�നുമായി ചർച്ച െചയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജി.പി. 
ഇെല�ങ്കിൽ, സഹായത്തിനായി DOTW UK യുമായി 0808 1647 686 (ഇെതാരു േടാൾ 
്രഫീ നമ്പറാണ്) എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധെപ്പടുകേയാ clinic@doctorsoftheworld.org.uk എന്ന 
അ്രഡസിേലക്ക് ഇെമയിൽ അയക്കുകേയാ െചയ്യ�ക. 
 
 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
mailto:clinc@doctorsoftheworld.org.uk
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നിങ്ങൾ ൈഹ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ എങ്ങെന സ�യം 
സംരക്ഷിക്കാം 
 
െകാേറാണാൈവറസിൽ നിന്ന് ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിക്കാവുന്ന ൈഹ റിസ്ക് 
വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ, ൈവറസ് ബാധ തടയുന്നതിന് ചില 
കാര�ങ്ങൾ നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. 
 
അതിൽെപ്പട്ടതാണ്: 

• നിങ്ങള�െട വീട് വിട്ട് പുറത്തുേപാകാതിരിക്കുക – േഷാപ്പിംഗ്, മരുന്ന് 
വാങ്ങാൻ, വ�ായമാം െചയ്യാൻ എന്നീ കാര�ങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ 
പുറത്തുേപാകരുത് 

• കഴിയുന്നതും നിങ്ങള�െട വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആള�കളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 2 
മീറ്റർ (3 അടി) അകലം പാലിക്കുക 

 
നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടി േഷാപ്പ് െചയ്യാനും മരുന്നു വാങ്ങിക്കുവാനും സ്േനഹിതേരാേടാ 
കുടുംബാംഗങ്ങേളാേടാ അയൽവാസികേളാേടാ ആവശ�െപ്പടുക. അവർ നിങ്ങള�െട 
വാതിലിന് പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ വച്ചിട്ട� േപാേകണ്ടതാണ്. 
 
ഭക്ഷണം േപാെലയുള്ള അവശ�വസ്തുക്കള�െട െഡലിവറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
സഹായം ആവശ�മാെണങ്കിൽ, െകാേറാണാൈവറസ് സേപ്പാർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് 
നിങ്ങൾക്ക് െറജിസ്റ്റർ െചയ്യാവുന്നതാണ്. 
 
നിങ്ങൾക്കുള്ള കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുതൽ കുറഞ്ഞത് 12 ആഴ്ച്ചേത്തക്ക് 
എല�ാ സമയത്തും വീട്ടിൽത്തെന്ന കഴിയണെമന്നും എല�ാ രീതിയിലുമുള്ള മുഖാമുഖ 
സമ്പർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണെമന്നും കർശനമായി നിർേദശിക്കുന്നു. 
 
െകാേറാണാ ൈവറസിൽ ൈഹ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ െപടുന്നവരാണ് നിങ്ങെളങ്കിൽ, 
സ�യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ  നിർേദശങ്ങൾക്ക് GOV.UK 
സന്ദർശിക്കുക. 
 

https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
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െകാേറാേണാൈവറസ് ബാധയ്ക്ക് സാദ്ധ�തയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള 
ഐെസാേലഷൻ മാർഗ്ഗനിർേദശം: 

 
േജാലി, സ്കൂൾ, ജിപി 
സർജറികൾ, ഫാർമസി, 

ആശുപ്രതി 
എന്നിവിടങ്ങളിേലക്ക് 

േപാകരുത്. 

 
്രപേത�ക സൗകര�ങ്ങൾ 

ഉപേയാഗിക്കുക, അെല�ങ്കിൽ 
ഓേരാരുത്തരും 

ഉപേയാഗിച്ച േശഷം 
വൃത്തിയാക്കുക 

 
മറ്റ് ആള�കള�മായി 

അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക 

 
ഭക്ഷണവും മരുന്നുകള�ം 

നിങ്ങളിേലക്ക് എത്തിക്കാൻ 
സൗകര�ം ഒരുക്കുക 

 
സന്ദർശകെര ഒഴിവാക്കുക 

 
സാധ�െമങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 

ഉറങ്ങുക 

 
നിങ്ങള�െട ൈകകൾ 
പതിവായി കഴുകുക 

 
ധാരാളം െവള്ളം കുടിക്കുക 

 
േരാഗലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ആശ�ാസം ലഭിക്കുന്നതിന് 
പാരെസറ്റേമാൾ കഴിക്കുക 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://www.gov.uk/government/publications/covid-
19-stay-at-home-guidance   

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
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എ്രതനാൾ ഐെസാേലഷൻ മാർഗ്ഗനിർേദശം പാലിക്കണം? 

• േരാഗലക്ഷണമുള്ള ഏെതാരു വ�ക്തിയും കുറഞ്ഞ് 7 ദിവസെമങ്കിലും വീട്ടിൽ 
തെന്ന കഴികയും ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�കയും േവണം. 

• നിങ്ങൾ മറ്റാള�കൾെക്കാപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നെതങ്കിൽ, വീടിന് പുറേത്തക്ക് 
േരാഗം പകരാതിരിക്കാൻ അവർ കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം വീട്ടിൽ തെന്ന 
കഴിഞ്ഞ് സ�യം ഐെസാേലറ്റ് െചയ്യ�കയും േവണം. 

• പേക്ഷ നിങ്ങള�െട വീട്ടിലുള്ള ആെരങ്കിലും േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ 
്രപകടിപ്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ, അവർക്ക് േരാഗലക്ഷണം ആരംഭിച്ച ദിവസം 
മുതൽ 7 ദിവസം വെര അവർ വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിഞ്ഞ് ഐെസാേലറ്റ് 
െചയ്യ�കയും േവണം.  അവർ 14 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായി വീട്ടിൽ തെന്ന 
കഴിയുകയാെണങ്കിൽ േപാലും ഇത് ബാധകമാണ്. 

• 70 വയേസ്സാ അതിന് മുകളിേലാ ്രപായമുള്ളേതാ, ദീർഘകാലമായി 
എെന്തങ്കിലും േരാഗമുള്ളേതാ, ഗർഭിണിേയാ, േരാഗ്രപതിേരാധേശഷി കുറഞ്ഞ 
ആൾക്കാർ എന്നിവേരാെടാപ്പമാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നെതങ്കിൽ, 14 
ദിവസേത്തക്ക് അവർക്ക് താമസിക്കാൻ മേറ്റെതങ്കിലും സ്ഥലം കെണ്ടത്താൻ 
്രശമിക്കുക. 

• നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ കഴിേയണ്ടതുെണ്ടങ്കിൽ, പരസ്പരം പരമാവധി 
അകലം പാലിക്കുക. 

 

ഞാൻ എേപ്പാഴാണ് NHS 111-മായി ബന്ധെപ്പേടണ്ടത്? 

• ടിവി കാണുക, േഫാൺ ഉപേയാഗിക്കുക, വായിക്കുക അെല�ങ്കിൽ കിടക്കയിൽ 
നിന്ന് എഴുേന്നൽക്കുക േപാലുള്ള പതിവായി െചയ്യ�ന്ന ്രപവർത്തികൾ 
നിങ്ങൾക്ക് െചയ്യാൻ കഴിയാത്ത്രത അസുഖമുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുേമ്പാൾ 

• നിങ്ങള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിൽ വച്ച് േനരിടാൻ കഴിയിെല�ന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 
േതാന്നുേമ്പാൾ 

• നിങ്ങള�െട അവസ്ഥ വഷളാകുേമ്പാൾ 
• 7 ദിവസത്തിന് േശഷവും നിങ്ങള�െട േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ െമച്ചെപ്പടുന്നിെല�ങ്കിൽ 

 

ഞാൻ എങ്ങെനയാണ് NHS 111-മായി ബന്ധെപ്പടുക? 

എന്താണ് അടുത്തതായി െചേയ്യണ്ടെതന്ന് അറിയാൻ NHS 111 ഓൺൈലൻ 
െകാേറാണ ൈവറസ് േസവനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 
ഓൺൈലൻ േസവനങ്ങൾ ആക്സസ് െചയ്യാൻ കഴിയുന്നിെല�ങ്കിൽ, 111 എന്ന 
നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് (ഇെതാരു േടാൾ ്രഫീ നമ്പരാണ്). നിങ്ങള�െട 
ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പരിഭാഷിെയ നിങ്ങൾക്ക് േതടാവുന്നതാണ്. 

 
 

https://111.nhs.uk/covid-19
https://111.nhs.uk/covid-19
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എന്െറ എമിേ്രഗഷൻ സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി എനിക്ക് ആശങ്കയുെണ്ടങ്കിൽ എന്ത് 
െചയ്യ�ം? 

െകാേറാണ ൈവറസിനായുള്ള എല�ാ NHS േസവനങ്ങള�ം യുെകയിെല 
എമിേ്രഗഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് പരിഗണിക്കാെത എല�ാവർക്കും സൗജന�മാണ്. െകാേറാണ 
ൈവറസ് പരിേശാധനാ ഫലം െനഗറ്റീവാെണങ്കിൽ േപാലും പരിേശാധനയും 
ചികിത്സയും സൗജന�മാണ്. െകാേറാണാൈവറസിനുള്ള പരിേശാധനയ്േക്കാ 
ചികിത്സയ്േക്കാ വിേധയരാകുന്നവർക്ക് എമിേ്രഗഷൻ പരിേശാധനകൾ ഒന്നും 
ആവശ�മിെല�ന്ന് NHS ആശുപ്രതികേളാട് നിർേദ്ദശിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 

 
െകാേറാണ ൈവറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ എനിക്ക് എെന്താെക്ക െചയ്യാൻ 
കഴിയും? 

• േസാപ്പ�ം െവള്ളവും ഉപേയാഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 20 െസക്കന്റ് 
സമയെമങ്കിലും നിങ്ങള�െട ൈകകൾ പതിവായി കഴുകുന്നുെണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുക. 

• വീട്ടിൽ തെന്ന കഴിേയണ്ടതിെനക്കുറിച്ച�ള്ള നിർേദശം പാലിക്കുക 

 
ഇത് NHS-ന്െറ ആേരാഗ� നിർേദശങ്ങെളയും വിവരങ്ങെളയും 
ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഏത് രാജ�ത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാെണന്ന 
േവർതിരിവില�ാെത, UK-യിലുള്ള എല�ാവർക്കും ഈ നിർേദശം ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 

• NHS മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 
• WHO മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 

 
പതിപ്പ് 3 [24.03.2020] 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

