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ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಮಯ�ಾ��ೆ ಮತು� ನಮ� 
ಅತ�ಂತ ದುಃಸ�ಪ�ವ� ಈ �ೊ��-19 �ೊ�ೕಟವ� 
ನಮ�ೆ ಮತು� ನಮ� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ಏನು 
�ಾಡು���ೆ ಎಂಬುದನು� �ೋ��ಾಗ ಇದು ಬಹಳ 
�ೆಟ��ೆಂದು �ೋರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಪ�ನಃ, ಇದು 
ಮನುಷ�ನ ಉ�ಾ�ಹವನು� ಬಲಪ�ಸುವ�ದನು� �ಾವ� 
ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ� ಮತು� �ಶ��ಾದ�ಂತ ಪ���ಬ�ರೂ 
ನಮ�ೆ ಇದು ���ರುವಂ�ೆ ನಮ� �ೕವ�ೆ� 
�ೆದ��ೆಯುಂ�ಾಗುವ�ದರ �ರುದ� �ೋ�ಾಡಲು 
ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಶ��ಯು �ಾಧ���ೆ. ನ��ಲ���ಾ�, 
ನಮ� �ೋ�ಗಳ� �ದಲು ಬರು�ಾ��ೆ ಮತು� 
ಅವ�ೊಂ��ೆ �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾಗ ಮತು� ಅವರ 
ಭಯವನು� ಗ��ಸು�ಾಗ, ಅವರ ಬ�ೆ� ಬಹಳಷ�ನು� 
ಕ�ಯು���ೆ�ೕ�ೆ.

ಇವರು ಈ�ಾಗ�ೇ ತಮ� �ೋಗ�ಣ�ಯದ �ಾರವನು� 
�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ನ�� �ೋ�ಗಳ� ಮತು� ಅವರ�� 
�ೆ��ನವರು �ೕವನ��ೕ ���ೆ�ಯ 
ಅಗತ��ರುವವ�ಾ�ದ�ರು. ಈಗ ಆ �ಾರವ� ಇನೂ� 
�ೆ�ಾ��ದು�, ಅವರು ಮತ�ಷು� �ೆಚು� 
ದುಬ�ಲ�ಾಗುವ�ದನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಅವರ 
ಆಸ��ೆ�ಗಳ� ಮು��ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರ ಅವಶ�ಕ 
ವಸು�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು ಅವ��ೆ �ಾಧ��ಲ��ರುವ 
�ಾಧ��ೆ��ೆ. ಈ ಕಷ�ಕರ �ಾರಗ�ಾದ�ಂತ, �ಾವ� 
�ೋ�ಗಳ� ಎಷು� ಅಸ�ಾಯಕ ಅನುಭವ 
�ೊಂ�ರುವರು ಎಂಬ ಬ�ೆ� ಅ�ವನು� ಕಂಡು�ೊಂ�ೆವ�. 
ಪ����ಯ ಅಸ�ಾಯಕ�ೆ�ೆ �ೊಡು�ೆ �ೕಡು��ರುವ 
ಹಲ�ಾರು ಸಂಗಂ�ಗ��ೆ.

ಇ�� ಇದ� ಏ�ೈಕ �ಾಗ�ವ� ಮುಖದ��ದ� 
ಪ����ಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೋಡುವ��ಾ�ತು� 
ಮತು� ಇಂತಹ ಪ����ಯ�� ��ೇಷ�ಾ� ಉ��ಾಯ 

�ಾ�ದ� ಆಂತ�ಕ �ಾ���ಸು��ೆಗ��ೆಳ�ೆ 
ಅವ�ೋ�ಸುವ��ಾ�ತು�.

�ಾವ� �ದಲು ನಮ� �ೈದ��ೊಂ��ೆ �ೆಲಸ 
�ಾಡಲು �ಾ�ರಂ���ೆವ� - ಅವರ�� ಮನ� ಮತು� 
ಮನ���ೆ �ಾ��ೆವ�. ನಮ� ��ೕ�ಾ�� 
ಆ�ೕಸಗ�ಳ� ಅವ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು ಮತು� 
�ಾವ��ೇ �����ಪ�� ಎಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಔಷಧ 
�ತರ�ೆ ಅಲ� ಎಂಬುದನು� ��ಯುವಂ�ೆ �ಾಡಲು 
ಎ��ಂದ ಉ�ಾ�ಹ ಪ�ೆದರು ಎಂಬುದನು� ನನ�ೆ 
�ೇಳ�ೇ�. ಒ�ೊ�ಬ��ಾ� ಅವರು �ೊ�ೆಗೂ�ದರು 
ಮತು� ಅವ�ಾ��ೕ �ೇ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �����ಪ�ನ�ಳನು� 
ನಮ�ೆ ಕಳ��ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ೋಡಲು 
�ಾ�ರಂ��ದರು. ಅವರು ಸಮಯ ಮತು� 
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು �ೋ�ಾಟ 
�ಾ�ದರು ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ �ೊ���ೆ - ಎರಡೂ 
�ರಳ, ಆದ�ೆ ಅವರು ಅದನು� �ಾ�ದ�ರು.

�ಾ�ೌ�� �ಾ��ೊಂ�ಾಗ ಮತು� ನಮ� �ೈಗಳನು� 
ಕ��ದ ���ಯ��ದ� ರ�ೆ�ಗ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾಹನಗಳ� 
ಓ�ಾಡದಂ�ೆ �ಾ��ಾಗ ನಮ�ೆ ಬಹಳ 
ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ �ೊ��ತು�. ಇ�� �ಾವ��ೇ �ಾ� 
ಇರ�ಲ�, �ಾವ� ಅವರ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ�ೇ ಒಬ���ೆ 
ಕಳ��ಸಲು �ಾಧ��ೆಯನು� �ೋಡು���ೆ�ವ�.

�ೋ�ಗಳ� ಕೂ�ಾ ತಮ� ಪ�ಯತ�ಗಳ� ಮತು� 
ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ�ದನೂ� �ಾವ� ಕಂಡು�ೊಂ�ೆವ�. ನಮ� 
�ದಲ ಆ�ೋಚ�ೆಯು ಅವ��ೆ �ಾವ� 
ಅಸ�ಾಯಕರು ಎಂಬ �ಾವ�ೆ ಮೂಡ�ರುವಂ�ೆ, 
ಮತು� ಅವರು ಅ�ೆ�ೕಷಕ�ಾಗುವಂ�ೆ 
��ೕ�ಾ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಅವರು ತಮ�ಾ� ಏನು 
ಸ�ಾಯ �ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಾ�ೇ 
ಕಂಡು�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಗೂ ಇದ�ಂದ �ೊರ�ೆ ಬರಲು 
�ಾರು ಸ�ಾಯ �ಾಡು��ರುವ�ೋ ಅವರನು� 
ತಲುಪಲು ಅವರು ಎಷು� ದೂರ ಇರುವರು ಎಂಬುದನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಡುವ��ಾ�ತು�.

�ಾ�ಾ�, �ಾವ� ಅವರು ಏನು �ಾಡು��ದ�ರು 
ಎಂಬುದನು� �ೇಳಲು �ಾ�ರಂ���ೆವ� - 
�ಾಗ�ೊ��� ತ�ಳ��ಾಡು �ಾಜ�ದ ಒಂದು ಪ�ಟ� 
ಪಟ�ಣ.

ತನ� ಪ���ಾ� �����ಪ�� ತರಲು ಒಬ� �ೋ�ಯ 
ಪ�ಯು �ೇರಳದ �ರುವನಂತಪ�ರಂ�ೆ 76 ��ೕ 
�ೈಕಲ��� �ೋ�ಬಂ�ದ�ರ ಬ�ೆ� �ೇ��ೆವ�. �ೇರಳದ�� 
�ಾ�ೌ�� ಅವ�ಯ��, ಅ���ಾಮಕ ಮತು� ��ೕ� 
�ೆ�ೕಷ� ಪ��ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಔ�ೆ�ಟ�ಳ �ತರ�ೆ 
�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ತಮ� ಬ� ಬಂದ �ೋ�ಗ��ೆ �ೇ�ೆ 
ಸ�ಾಯ �ಾ�ದರು ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ಾವ� �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. 
�ೋ�ಗಳ� ನಗರ ಮತು� ಪಟ�ಣಗಳ��ರುವ, ತಮ�ಾ� 
ಅವರ ವಸು�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು ಸ�ಲ� ದೂರ 
�ೋಗಲು �ಾಧ��ರುವ�� ಕುಟುಂಬ ಮತು� �ೆ�ೕ�ತರ 
ಬ� �ೇ�ರುವ�ದನು� �ಾವ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ��� �� 
�ಾಪ�� �ೕಡಗ�ಳ �ೆ�ಂಡ��ಳ� ಪ��ಾಣ �ಾಡಲು 
�ಾಧ��ರದ ತಮ� �ೆ��ೆ�� ಸಂಗ��ಸುವ�ದ�ಾ�� 
�ೋಗು��ರುವ ಬ�ೆ� �ಾವ� �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೋ�ಗಳ� 
ತಮ� ಅನುಭವ ಹಂ��ೊಳ����ರುವ�ದನು� ಮತು� 
ಅವ��ಾ� �ಾವ� ಸೃ���ದ �� �ಾ��ಅ� 
ಗೂ�ಪ�ಳ�� ಪರಸ�ರ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದನು� �ಾವ� 
�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ�ೆ ಪರಸ�ರ��ೆ ಅವರ 
�ಾ���ಾ�ೆ�ೕ ಅನುಭವ ಆ�ತು. ನಮ�ೆ ಪರಸ�ರ 
ಅವರ ��ೕ�ಯ ಅನುಭವ ಆ�ತು. �ಾಸ��ಕ�ಾ� 
ಮತು� ಅ�ರಶಃ, ��ೕ�ಯ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಒಂದು 
�ಾ� ಇರುತ��ೆ - �ೈಯ��ಂದ ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ. 
�ೋ�ಗಳ� ತಮ� ಅನುಭವ ಹಂ��ೊಳ����ರುವ�ದನು� 
ಮತು� ಅವ��ಾ� �ಾವ� ಸೃ���ದ �� �ಾ��ಅ� 
ಗೂ�ಪ�ಳ�� ಪರಸ�ರ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದನು� �ಾವ� 
�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ.

�ೊ��-19 �ಡುಗು �ಶ��ಾದ�ಂತ 3 ��ಯನೂ� 
�ೆಚು� ಜನರ �ೕ�ೆ �ಾ�ತ�ಾಗ�ೆ ಮತು� 2,00,000 
ಕೂ� �ೆಚು� ಮರಣ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ. ಈ �ೊ�ೕಟವ� ಈ 
�ಾರ�ಾಂ�ಕ �ೈರ��ಂದ ಎದು��ದ ಸ�ಾಲುಗಳ 
�ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೈದ��ೕಯ�ಾ�, ಆ��ಕ�ಾ� �ಾಗೂ 
�ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾಗ�ಕ �ಕ��ಾ�� ಪ�ಣ���ೆ. 
ಪ�ಸು�ತ, �ಾರತವ� 20,000 ��ಂತಲೂ �ೆಚು� ಸ��ಯ 
ಪ�ಕರಣಗಳ� ಮತು� 886 ಜನರ ಮರಣ�ೆ� 
�ಾರಣ�ಾ�ದು� - (27 ಜನವ�, 2020 ರಂ�ೆ - �ೊ�� 
-19 ಪ��ಾಮದ �ಾ��� ಇ���ೆ), �ಾಷ��ಾದ�ಂತ 
�ಾ��ಾರು ವಲ�ಗರು, �ನಗೂ� �ೌಕರರು ಮತು� 
�ೋ�ಗಳ� - ��ೇಷ�ಾ� �ೕವ��ಾದ �ಾ��ೆ�ಂದ 
ಬಳಲು��ರುವವರ �ೕ�ೆ �ಾ�ೌ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗಲು 
�ಾರಣ�ಾ��ೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ��, ಬಹು�ೇಕ 
ಸಂಘಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ಾರತದ��ರುವ �ಾ��� �ೌಂ�ೆಶ� 
ತಂಡ ಮತು� �ಾ�ಕ�� �ತ� ವೃಂದವ� ನಮ� ತಂಡ 
�ಾಗೂ ನಮ� �ೋ�ಗಳ ಸುರ��ೆಯನು� 
�ಾತ�ಪ�ಸಲು ಮ�ೆ�ಂದ�ೇ �ೆಲಸ �ಾಡಲು 
�ಧ���ತು.

ಎಂ�ನಂ�ೆ, ನಮ� ಗು�ಯು: "�ಾವ� ಒ�ಾ�� 
ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ" ದೃಢ�ಾ� 
�ಲು��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅದನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು, 
�ೊ��-೧೯ �ೊ�ೕಟದ ಬ�ೆ�ನ ನಮ� ��ಾನವ� 
ಪರಸ�ರ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ, ಈ �ಾ��ೆಯ ಬ�ೆ�ೆ 
�ೈಯ�ವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆ 
ಮೂ�ಸುತ��ೆ.

�ಾರತದ��ರುವ �ಾ��� 
�ೌಂ�ೆಶ� ತಂಡ ಮತು� 
ಪ�����ೆ ಸಂಬಂ��ದ 
��ಾ��ಾಹ� �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ 
ಮತು� �ಾ�ೌ�� �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಉದ��ಸುವ 
ವ�ವ�ಾ�ಪನ ಸ�ಾಲುಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು 
�ೆಚು�ವ��ಾ� �ಾವ�ಾತ�ಕ �ೆರವನು� ಒದ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ನಮ� �� �ಾಪ�� �ೕಡಗ�ಳ� 
�ೇಶ�ಾದ�ಂತ ನಮ� �ೋ�ಗಳ�, ಅವರ �ಾಳ� 
ವ�ಸುವವರು ಮತು� ಅವ��ೆ ���ೆ� �ೕಡು��ರುವ 
�ೈದ��ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸಲು ಒ�ಾ�� �ೆಲಸ 
�ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��ದರು.

ನಮ� ತಂಡವ� �ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ�ಯು �ೕ�ದ 
�ಾ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಸ�ಗ�ಳನು� ರ��ತು, 
ಅವ�ಗಳನು� ನಮ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ 
�ಾ��ಾ�ಮ��ಳ�� ಪ�ಕ��ತು �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� 
�ಾಟ�� ಗೂ�ಪ�ಳ ಮೂಲಕ ಆಂತ�ಕ�ಾ� 
ಹಂ��ೊಂ�ತು. ಮುಂದುವ�ಯು��ರುವ ಪ�����ೆ 
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಯತ�ಾದ ಅಂತರದ�� �ೋ�ಗಳ� 
ಮತು� �ಾ��� ಸದಸ�ರ �ತ�ರನು� ಪ�ಷ��� 
ಸಂ�ೇಶಗಳನು� ಕಳ����ಾ��ೆ ಮತು� ನಮ� ತಂಡವ� 
ಅಗತ��ರುವವ��ೆ �ಾವ� �ಾವ� ಒದ�ಸಬಹು�ಾದ 
ಉತ�ಮ �ೇ�ೆಯನು� ನಮ� ತಂಡವ� �ಾಡು���ೆ 
ಎಂಬುದನು� ಅವ��ೆ ಭರವ�ೆ �ೕಡು���ಾ��ೆ. ಈಗ 
�ಾ�ೌ�� �ಾಗೂ ಅವರ �ೕ��ವ�ಯ �ಾ�ನ�� 
�ೋಗ��ಾನದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಎದು��ದ 

ಅ�ೆತ�ೆಗಳನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂಡು ನಮ� 
�ೋ�ಗಳ� ಎಂ��ಂತಲೂ ಉತ�ಮ�ಾ��ಾ��ೆ, 

�ೆರ�ನ ಅಗತ� ಬಯಸು���ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾವ� 
ಮನಗಂ�ೆವ�,

�ಾವ� ನಮ� �ೋ�ಗಳ ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು, 
�ೕ �ಂಗ�ನ�� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುವ - �ಾ�ನ�� 2020 
ಪ��ಾರ�ಾ�� ನಮ� ಸರ��ಂ��ೆ ಮುಂದುವ�ಯುವ 
ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಯದ�� ಅವ�ೊಂ��ರಲು 
�ಧ����ೆವ�.

�ಾವ� �� ’�’ಯ - �ೊ��-19 ಮತು� 
�ಾ�ನ�� �ರುದ� ಒ�ಾ�� 
�ೋ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ  ಎಂದು ದೃಢ�ಾ� 
ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ.

�ೊ��-19 ಅವ�ಯ�� �ೕವನ

- �ಾ�ೆ� �ೈಮ��
ಕಮು���ೇಶ� �ಾ��ೇಜ�, �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ���
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�ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ�ಯು (ಡಬು��ೆ�ಒ) �ೊ��-೧೯ �ೈರ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಈ 
�ೆಳ�ನ �ಾ��ಯನು� ಪ�ಕ���ೆ:

�ೊ��-19 �ೋಗ�ಣ�ಯ

�ೊ��-19 �ಾ��� �ೋಗ�ಣ�ಯವ� �ೋಗಲ�ಣವನು� �ೊಂ�ರುವ �ೋ�ಗಳ�� 
�ಾ�ೊ�ಾ�ಂ�ೕ� �ಾ�� ಮೂಲಕ �ೈರ� ಪ�ೆ�ಹಚು���ೆಯನು� ಅಗತ�ಪ�ಸುತ��ೆ. 
�ೆ��ನ �ೇಶಗಳ��, �ೊ��-19 ನ ಅ�ಕ ಸಂ�ೇ�ಾಸ�ದ ವ���ಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಂ�ತ 
ವ���ಗ��ೆಂ��ೆ (�ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅವ�ಂದ 2 �ೕಟಗ���ಂತಲೂ ಕ��) 
�ಕಟ�ಾದ ಸಂಪಕ�ವನು� �ೊಂ�ರುವವರ�� ಪ�ೕ�ೆಗಳ� �ಬ�ಂ�ಸಲ����ೆ.

�ೊ��-19 ���ೆ�

���ೆ�ಯು ಅದು ಮ�ೆಯ�ಾ��ರ� ಅಥ�ಾ ಆಸ��ೆ�ಯ�ಾ��ರ�, ಅವಶ�ಕ 
�ೆರವ��ಾಯಕ�ಾ��ೆ. �ೊಸ �ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� �ೊಲ�ಲು ಪ�ಸು�ತ �ಾವ��ೇ 
���ಷ��ಾದ ಆಂ��ೈರ� ಔಷ�ೋಪ�ಾರಗ�ಲ�. �ೋಂ�ನ �ೕವ�ರೂಪದ 
�ಾದ�ಗಳ� ಆಸ��ೆ�ಯ�� ಮತು� ಕ��ೕಣ ಇಂ�ೆ��� �ೇ� ಯು�ಟ��� 

ವ�ಾ�ವ�ೆಯನು� ಅಗತ�ಪ�ಸುತ��ೆ.

�ೕವ��ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ಾಂ�ಕ �ೊ��-19 �ಾ� ಅ�ಾಯದ ಸಂಗ�ಗಳ�

ವಯ�ಾ�ದ ವ���ಗಳ�, ಈ�ಾಗ�ೇ �ೕವ��ಾದ �ೋಗಗ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವವರು 
(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೕವ��ಾದ �ಾ�ಸ�ೋಶದ �ೋಗದಂತಹ) ಮತು� ���ೕಯಕ 
�ೋಂಕುಗಳನು� �ೊಂ�ರುವವರು �ೕವ��ಾದ-�ೊ��-19 ನ ಅ�ಕ 
ಅ�ಾಯದ��ರುವರು ಆದ�ೆ ಅ� �ೆಚು� �ಖರ�ಾದ ಅ�ಾಯದ ಸಂಗ�ಗಳ� ಇನೂ� 
ಸ�ಷ��ಾ�ಲ�. �ಾ�ಾನ� �ಯಮ�ಾ�, �ೋಗ��ೋಧಕ ಶ���ಲ�ದ ವ���ಗಳ� ಅ�ಕ 
ಅ�ಾಯದ��ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. ಮಕ���ೆ ಅ� ಕ�� �ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಎಂಎ� �ೋ�ಗಳ� �ೕವ��ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ಾಂ�ಕ �ೊ��-19 �ೆ ಅ�ಕ 
ಅ�ಾಯದ��ರು�ಾ��ೆ�ೕ?

�ೊಸ �ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� �ೋಂ�ನ ಬ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೈ�ೊ�ೈ� ��ೇ� 
ಇ���ಟಗ�ಳನು� (��ೆಐ) �ೊಂ��ೆ ���ೆ� �ೕಡಲ�ಟ� �ಎಂಎ� �ೋ�ಗಳ�� �ೊ��-
19 ಬ�ೆ� ���ಷ� ದ�ಾ�ಂಶವ� ಲಭ��ಲ�.

ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ಾನ� ಪ����ಯ��, �ೕವ��ಾದ ಹಂತದ �ಎಂಎ� �ಾ�ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ 
�ಎಂಎ� �ರುದ� �ೈ�ೊ� ��ೇ� ಇ���ಟಗ��ಾಗ� ���ಾ�ಲಯ �ೋಗ��ೋಧಕ 

ಶ��ಯ ���ಯಲು� ಪ��ೋ�ಸಲು �ೋಚ�ಸುತ��ೆ. 

ಆದರೂ, �ೊ��-19 �ಂದ ರ��ೆಯು ಸೂಕ�ವಲ�ದ �ಯಂ��ತ �ಎಂಎ� ಅಥ�ಾ ��ೆಐ 
�ೆರ�ಯು ದುಬ�ಲ�ಾ�ರುವ ಪ��ರ��ಾ �ಯಂತ�ಣ ಮಟ�ವನು� ಅಗತ�ಪ�ಸುತ��ೆ. 
ಆದುದ�ಂದ, �ಾವ� ��ೆಐ �ೆರ� ಅ�ಯ�� �ಎಂಎ� �ೋ�ಗಳ� ಅತ�ಂತ 
ಎಚ���ೆ�ಂದ ಇರ�ೇಕು ಮತು� ಕಲು�ತ�ೆಯ ಅ�ಾಯವನು� ತ��ಸಲು ಮತು� 
�ೋಂ�ನ ಹರಡು��ೆಯನು� ತ�ೆಗಟ�ಲು, ಅವರ ಸಂಬಂಧಪ�ಾ� �ೇಶಗಳ ಆ�ೋಗ� 
�ಾ���ಾರಗ�ಂದ ಸಲ�ೆ �ಾಡಲ�ಟ� �ಬ�ಂಧ�ಾತ�ಕ ಕ�ಮಗಳನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� 
ಅನುಸ�ಸಲು ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾ��ೆ.

�ೕವ� �ಾ� �ಎಂಎ� ಸಂಬಂ�ತ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� (ವಯ�ಾ��ರುವ�ದು, ಇತ�ೆ 
�ೋಗಗಳ�, ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ��ೆ�ೆ ಇಮು�� ಸ�ೆ��� ���ೆ�ಯಂತಹ) �ೕವ��ಾದ 
�ೋಂ�ನ ಅ�ಕ ಅ�ಾಯದ��ರಬಹುದು ಎಂಬುದನು� ಮ�ೆಯ�ೇ�.  

�ಮ�ೆ �ಎಂಎ� ಇದ��ೆ ಮತು� �ಅ�� �ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� ಅಥ�ಾ �ೊ��-19 
�ೋಂಕು ಬಂ�ದ��ೆ ಏನು �ಾಡ�ೇಕು

1.    �ಮ�ೆ �ೊ��-19 �ೊಂ�ಾ��ೆಯ �ೋಗಲ�ಣಗ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೊ�ಾ 

�ೈರ� �ೋಂಕನು� �ೊಂ�ರುವ ವ����ಂ��ೆ ಸಂಪಕ�ದ��ದ��ೆ, �ಮ� �ೇಶ-���ಷ� 
�ಾಯ���ಯನು� ಅನುಸ�� (�ಾ�ಾನ� ಒಂದು ಸಮ��ತ �ಾ� �ೆಂಟ�).

2.    �ಮ� �ೆಮ�ಾಲ���/ಆಂ�ೊಲ����ೆ �ೕ� ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾ��� 

ಮೂಲಕ �ಾ�� ��� (�ೕವ� ಆ�ೋಗ��ಾಳ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ 
ದುಬ�ಲ �ೋ�ಗ��ೆ  �ೋಂಕನು�ಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾಧ��ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ 
�ೕ�ಾ��ೕ ಆಸ��ೆ��ೆ ಬರ�ೇ�).

3.    �ಮ� �ೆಮ�ಾಲ��� ಅಥ�ಾ ಆಂ�ೊಲ��� �ೕವ� �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು 

�ೇಳದ �ೊರತು �ಮ� ���ೆ�ಯನು� ��ೆಐ �ೊಂ��ೆ ���ಸ�ೇ�, ಆದ�ೆ 
�ೊಂ�ಾ��ೆಯ ಅಗತ��ರುವ�ದ�ಂದ �ೊ��-19 ದೃಢಪಟ� ಸಂದಭ�ದ�� �ಮ� 
�ಾಳ� ವ�ಸು��ರುವ ತಂಡವನು� ಸಂಪ��ಸಲು �ಮ� �ೆಮ�ಾಲ��ೆ�� �ೇ��.

ಮೂಲ: �ಎಂಎ� ಅ�ೊ��ೇ�� �ೆಟ��� 

https://www.cmladvocates.net/home/110-news/969-coronavirus-
disease-and-cml-patients

ಅವ�ೋಕನ: �ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� �ೋಗವ� (�ೊ��-19) �ೊಸ�ಾ� ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆ�ೊಂಡ �ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾಗುವ ಒಂದು �ೋಂಕುಯುಕ� 

�ೋಗ�ಾ��ೆ. �ೊ��-19 �ೊಂ��ೆ �ೋಂ�ತ�ಾದ ಬಹು�ೇಕ ಜನರು �ೌಮ��ಂದ �ಾ�ಾರಣ ಉ��ಾಟ �ೋಗದ ಅನುಭವ �ೊಂದು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ 
��ೇಷ ���ೆ��ಲ��ೆ ಗುಣಮುಖ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ವಯ�ಾ�ದ ಜನರು, ಮತು� ಹೃದಯ ರಕ��ಾಳ �ೋಗ, ಮಧು�ೕಹ, �ೕವ��ಾದ ಉ��ಾಟದ �ೋಗ ಮತು� 
�ಾ�ನ�ನ�ಂತಹ �ೈದ��ೕಯ �ೊಂದ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಜನರು ಗಂ�ೕರ �ಾ��ೆಗ��ೆ ತು�ಾ�ಗಬಹು�ಾದ �ಾಧ��ೆ��ೆ. ಪ�ಸರಣವನು� ತ�ೆಯುವ ಮತು� 
��ಾನ�ೊ�ಸುವ ಉತ�ಮ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ, �ೊ��-19 �ೈರ� ಬ�ೆ�, ಈ �ೋಗದ ಪ��ಾಮಗಳ� ಮತು� ಇದು �ೇ�ೆ ಹರಡುತ��ೆ ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ� �ಾಕಷು� �ಾ�� 
��ದು�ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ. �ಮ� �ೈಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅಥ�ಾ ಪ�ೇಪ�ೇ ಆ�ೊ��ಾ�-ಆ�ಾ�ತ ರ� ಬಳಸುವ ಮತು� �ಮ� ಮುಖವನು� ಸ���ಸ�ರುವ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ��ಂದ �ಮ�ನು� �ಾಗೂ ಇತರರನು� ರ���ೊ�� �ೊ��-19 �ೈರ� ಒಬ� �ೋಂ�ತ ವ���ಯು �ೆ���ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕ��ಾಗ, ಮೂ��ಂದ ಸ��ಸುವ 
�ೊಲು� ಅಥ�ಾ ರಸದ �ಾ��ೆ�ಟ�ಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ಥ�ಕ�ಾ� ಹರಡುತ��ೆ, �ಾ�ಾ� �ೕವ� ಕೂ�ಾ ಉ��ಾಟದ ��ಾ��ಾರವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ 
(ಉ�ಾ, �ಣ�ೈ ಮು���ೊಂಡು �ೆಮು�ವ�ದು). ಈ ಸಮಯದ�,�  �ೊ��-19 �ೆ �ಾವ��ೇ ���ಷ��ಾದ ಲ��ೆ ಅಥ�ಾ ���ೆ�ಗ�ಲ.�  ಆದರೂ, ಸಂ�ಾವ� ���ೆ�ಗಳ 
�ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡು��ರುವ ಹಲ�ಾರು ���ಾ�ಲಯ ಪ��ೕಗಗಳ� ನ�ೆಯು���ೆ. ಡಬು��ೆ�ಒ ���ಾ�ಲಯ ಫ��ಾಂಶಗಳ� ಲಭ��ಾದ �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ�ೆ 
ಪ�ಷ�ತ �ಾ�� ಒದ�ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸುತ��ೆ.

�ೋಗಲ�ಣಗಳ�:  �ೊ��-19 �ೈರ� ��ನ� �ಾಗ�ಗಳ��, ��ನ� ಜನರ 

�ೕ�ೆ �ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ �ೊ��-19  ಒಂದು ಉ��ಾಟ ಸಂಬಂ�ತ 
�ೋಗ�ಾ��ೆ ಮತು� ಬಹು�ೇಕ �ೋಂ�ತ ಜನರು �ೌಮ��ಂದ �ಾ�ಾರಣ 
�ೋಗಲ�ಣಗಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ವರು ಮತು� ��ೇಷ ���ೆ�ಯನು� 
ಅಗತ�ಪ�ಸ�ೆ ಗುಣಮುಖ�ಾಗುವರು. �ೈದ��ೕಯ ಪ����ಗ��ೆ 
ಒಳಪಡು��ರುವ ಜನರು ಮತು� ೬೦ ವಷ�ಕೂ� �ೆಚು� ವಯ��ನವರು �ೕವ��ಾದ 
�ೋಗ ಮತು� ಮರಣದ ಅ�ಕ ಅ�ಾಯದ��ರುವರು.

�ಾ�ಾನ� ಲ�ಣಗಳ� ಈ 
�ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ:

Ÿ ಜ�ರ

Ÿ ಆ�ಾಸ

Ÿ ಒಣ �ೆಮು�

ಇತ�ೆ �ೋಗಲ�ಣಗಳ� 
ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದು:

Ÿ ಉ��ಾಟದ �ೊರ�ೆ

Ÿ ತು��ೆ ಮತು� �ೋವ� 

Ÿ ಗಂಟಲ ಹುಣು�

Ÿ ಮತು� ಅತ�ಂತ ಕ�� 

ಜನ��ೆ �ೇ�, ��ೊ�ೕ�ೆ�ೕಕ ಅಥ�ಾ 
ಮೂಗುಸು�ತದ ವರ��ಾ��ೆ.

Ÿ ಆ�ೋಗ��ಂ�ರದ �ೌಮ� �ೋಗಲ�ಣಗಳನು� 
�ೊಂ�ರುವ ಜನರು ಸ�ಯಂ-
ಪ��ೆ�ೕಕ�ೊ���ೊಳ�ಲ�ಡ�ೇಕು ಮತು� ಅವರ 
�ೈದ�ರನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ಪ�ೕ�ೆ 
ಮತು� �ೆಫರ� �ೕ�ೆ�ೆ ಸಲ�ೆ�ಾ� �ೊ��-19 
�ಾ�� �ೇಂದ�ವನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

Ÿ ಜ�ರ, �ೆಮು� ಅಥ�ಾ ಉ��ಾಟದ�� �ೊಂದ�ೆ 
�ೊಂ�ರುವ ಜನರು ತಮ� �ೈದ���ೆ ಕ�ೆ 
�ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೈದ��ೕಯ ���ೆ� 
ಪ�ೆಯ�ೇಕು.

ತ�ೆ: �ೋಂಕನು� ತ�ೆಯಲು ಮತು� �ೊ��-19 ಪ�ಸರಣವನು� 

��ಾನ�ೊ�ಸಲು, ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� �ಾ�:

Ÿ �ಾಬೂನು ಮತು� �ೕರನು� ಬಳ� �ಯತ�ಾ� �ಮ� �ೈಗಳನು� 
�ೊ�ೆದು�ೊ��, ಅಥ�ಾ ಆ�ೊ��ಾ�-ಆ�ಾ�ತ �ಾ�ಂ� ರ� ಬಳ� 
�ೊ�ೆದು�ೊ��

Ÿ �ಮ� �ಾಗೂ �ೆಮು� ಅಥ�ಾ �ೕನು��ರುವ ವ���ಯ ನಡು�ೆ ಕ�ಷ� 1 �ೕಟ� 
ಅಂತರ �ಾ�ಾ��ೊ��.

Ÿ �ಮ� ಮುಖವನು� ಸ���ಸ�ೇ�.

Ÿ �ೆಮು��ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೕನು�ಾಗ �ಮ� �ಾ� ಮತು� ಮೂಗನು� ಮು���ೊ��

Ÿ �ಮ�ೆ ಅ�ೌಖ��ೆಯ ಅನುಭವ�ಾದ�ೆ ಮ�ೆಯ���ೕ ಇ�.

Ÿ �ಾ�ಸ�ೋಶವನು� ದುಬ�ಲ�ೊ�ಸುವ ಧೂಮ�ಾನ ಮತು� ಇತ�ೆ 
ಚಟುವ��ೆಗ�ಂದ �ಮ�ನು� �ಬ�ಂ���ೊ��

Ÿ ಅನವಶ�ಕ ಪ��ಾಣ ಮತು� ಗುಂಪ�ಗೂ�ರುವ ಜನ�ಂದ ದೂರ ಉ�ಯುವ 
ಮೂಲಕ �ೈ�ಕ ಅಂತರ �ಾ�ಾ��ೊ��.

ಮೂಲ: �ಶ� ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ� -  https://www.who.int

�ಎಂಎ� ಅ�ೊ��ೇ�� �ೆಟ��� - �ೕವ��ಾದ ���ಾ�� ಲು��ೇ��ಾ ಗೂ�� ಅ�ೊ��ೇ�� "�ೊ�ೊ�ಾ �ೈರ� �ೋಗ ಮತು� 
�ಎಂಎ� �ೋ�ಗಳ�" ����ೆಯ ಒಂದು �ೇಖನವನು� ಪ�ಕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ೈರ� ಬ�ೆ�ನ �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ�����ೆ 
ಮತು� �ೋ�ಗಳ� ಇದು ಉಪಯುಕ��ೆಂದು ಕಂಡು�ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ��ಸು���ೆ.
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ಈ ಅಪ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಮಯದ��, ಪ���ಬ� 
�ಾ�ನ�� �ೋ�ಯು ಒತ�ಡದ��ರು�ಾ��ೆ ಮತು� 
ಆತಂಕ�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅವರ 
ಮನ��ನ��ರುವ�ದು ಒಂ�ೇ ಪ��ೆ� - ನನ� ���ೆ�ಯು 
�ೊ��-19 ಅನು� ಗುಣಪ�ಸುತ��ೆ�ೕ? ಎಂಬುದು 
�ೇಸರದ ಸಂಗ��ಂದ�ೆ, �ೊ��-19 ಈ�ಾಗ�ೇ 
�ಾ�ನ�� �ೋಗ�ಣ�ಯ ಮತು� ���ೆ�ಯ �ೕ�ೆ 
ಪ��ಾವ �ೕರು���ೆ.

�ೈದ��ಾ�, �ಾವ� �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 
ಅ�ಾಯಗಳ� �ರುದ� ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಸಂತುಲ�ೆ 
�ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ. ಈ��ಂದ�ೇ, ನಮ��� ಹಲವ� 
�ೋ�ಗ��ೆ, ಇಮು��-�ಾಂ���ೖಸ���� 
�ೋಂ��ೊಂ��ೆ

ಸಹ�ಾ��ಾದ ಅ�ಾಯಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. 
ಅವ�ಗಳ� ಸಹ-ಅಸ�ಸ��ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಂಗಡ 
ವಯಸು�ಗ�ಾ��ೆ, ಇದು ಪ��ರ��ಾ ವ�ವ�ೆ��ೆ 
ಇನೂ� �ೊಂ��ೊಳ��ವ �ಾವ��ೇ ���ೆ�ಯನು� 
�ಳಂಬ�ೊ�ಸಲು ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� 
ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಾ��ೆ.

ಸ��ಯ ���ೆ��ೆ ಒಳಪಡು��ರುವ �ಾ�ನ�� 
�ೋ�ಗ��ಾ�, �ೋ�, ಕುಟುಂಬ ಮತು� 
ಆಂ�ೊಲ��� ನಡು�ನ ಹಂ��ೆಯ ��ಾ�ರ 
�ಾಡುವ �ಾದ��ಂ��ೆ �ೈಯ��ಕ�ಾ� 
ಗಮ�ಸಲ�ಡ�ೇ�ಾದ ಹಲ�ಾರು �ಷಯಗ��ೆ.

�ೊ��-19 ಮತು� �ಾ�ನ��: �ಾ�ನ�� �ೋ�ಗಳ� ಮತು� 

ಅವರ �ೈದ���ಾ� �ಾ��ೕ�ಕ ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ�

- �ಾ.�ಾವ�ಾ ��ೊ�
ಎಂ��ಎ�, ಎ�ಆ���, ��ೇ�ಶಕರು, ��ಕ� ಆಂ�ೊಲ�, 

�ಾ��� �ೆ�ೆ��ೕ�, �ಾ�ಶನ� �ಾ��ಟ� �ೕಜ�, �ಾರತ

1. ಇದು ಪ���ಬ� �ೋ�ಗೂ ವ�ವ�ೆ� 

�ಾಡಲ�ಡ�ೇ�ಾದು�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ 

ಮುಂದುವ�ಯು��ರುವ ಅ�ಾಯಗಳ� �ರುದ� 

ಪ��ೕಜನಗಳ ಬ�ೆ� �ಮ� ಆಂ�ೊಲ��ೊ�ಂ��ೆ 

�ೕ�ನ�� �ವರ�ಾದ ಚ�ೆ� �ಾ��.

2. �ೈರ�ೆ� ಸಮಥ��ೕಯ ಒ���ೊಳ����ೆ ಇದ��ೆ 

ಮತು� �ೈಯ��ಕ ರ��ೆ/�ೈಗಳ �ೈಮ�ಲ��ೆಯ 

�ೊರ�ೆ�ದ��ೆ ಪ�ಸರಣವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� 

ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. �ೈಗಳ �ೈಮ�ಲ��ೆಯನು� �ೕವ� 

ಮತು� �ಮ� �ಾಳ� ವ�ಸುವವರು ಪ�ೇಪ�ೇ 

ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. 20 �ೆ�ೆಂಡುಗಳ �ಾಲ 

�ೈಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. �ೈಗಳನು� 

�ೊ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ೌ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾ���ೈಜಗ�ಳ� ಪ�ರಕ ಅಲ�. ಒಂದು 

�ಾ���ೈಜ� ಬಳಸು��ದ��ೆ, 60% ಆ�ೊ��ಾ� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾ���ೈಜ� ಬಳ�.

3. �ಾವ��ೇ ಆಸ��ೆ�ಯ �ೇ�ಗಳ� 

ಮುಂದೂಡಲ�ಡಬಹು�ೇ, �ಾವ��ೇ 

�ಾಯ���ಯನು� ಮ�ೆಯ���ೕ �ಾಡಬಹು�ೇ?

4. �ೕವ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ೋಗ�ೇ�ಾದ�ೆ, ���ಂ��ೆ 

ಒಬ���ಂತಲೂ �ೆಚು� ಜನರನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋಗ�ೇ�.

5. ಜ�ರ, ಒಣ �ೆಮು�, ಆ�ಾಸ ಮತು� �ಾ�ಯು 

�ೋವ�ಗಳ� �ೊ�ೆ�ೆ �ೆಲವ� �ಾ�ನ�� ���ೆ�ಗಳ 

�ಾ�ಾನ� ಅಡ� ಪ��ಾಮಗಳ� �ೊ��-19 

ಲ�ಣಗ�ಾ��ೆ. �ಮ�ೆ ಈ ಅ�ಾಯಗ�ದ��ೆ, 

�ೕವ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ೋಗುವ �ದಲು �ಮ� 

ಆಂ�ೊಲ��ೊ�ಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�.

6. �ಾ�ಪಕ �ೊ��-19 ಪ�ೕ�ೆ ಲಭ��ಾದ ನಂತರ 

– ಮ�ೆಯ���ೕ ಪ�ೕ�ೆಯನು� �ಾಡಲು 

�ಾಧ��ದ��ೆ, ಆಸ��ೆ��ೆ �ೋಗುವ ಬದ�ಾ� 

ಇದ�ೆ�ೕ ಪ�ಗ��.

7. ಆರಂ�ಕ �ಾ��ವ� �ಾ�ನ�� �ೋ�ಗಳ� 

�ೇ�ೆಯವ��ಂತಲೂ �ೊ��-19 �ೊಂದುವ 

ಅ�ಕ ಅ�ಾಯದ��ರು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದರ 

ಸೂಚಕ�ಾ��ೆ, �ಾಗೂ�ಾ�ಾ�ಕ ಅಂತರ, 

�ೈಗಳ �ೈಮ�ಲ��ೆಯನು� ಅನುಸ�� ಮತು� 

�ೕವ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ೋಗ�ೇ�ಾದ�ೆ ರ��ಾತ�ಕ 

ಬ�ೆ�ಗಳನು� ಧ��. �ೕವ� ಮ�ೆ�ೆ �ಂ�ರು�ದ 

ನಂತರ, �ಾ�ನ �ಾ� ಮತು� ಬ�ೆ�ಗಳನು� 

ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� �ೊ�ೆ��.

ಬ�� ಸ�ಯಂ-�ಯಂತ�ಣ �ಾ��ಾಮ �ಾ�ೋಣ, 

ಬು��ವಂತ�ಾ�ೋಣ ಮತು� �ಾ��ೕ�ಕ �ಾಗೂ 

ಸುರ�ತ�ಾ��ೋಣ.

ಮೂಲ:  https://ecancer.org

ಸಂಪ�ಣ� �ೇಖನವನು� ಇ�� ಓ�.

�ೋ�ಗ��ಾ� ಸಲ�ೆ �ಾಡಲ�ಟ� ಕ�ಮಗಳ�

�ೊ�� �ೕ�ೊಗಳ�

ಒಂದು ಗಂ�ೆ ಪ��ಾಣದ ದೂರ�ರುವ �ಾಮ���ೆ 
ಸು��ಯವರು ಬಂ�ಾಗ, ಆ�ೆಯು ಸೂಕ��ಾದ �����ಪ�� 
�ೇಪಗ�ಳನು� �ೊಂ�ರ�ಲ�.

ಹ��ರ �ಾ�ಂ�ೊಂದ�ಂದ ಆ�ೆಯು 
��ಂಟ� ಬಳಸಲು ಅನುಮ� ಪ�ೆದಳ�, 
ಮತು� ನಂತರ, ಆ�ೆಯು ಇದು ಪ�ನಃ 
ಆಗದಂ�ೆ ತನ� �ೊ��ರುವ �ೋ�ಗಳ� 
ಇಂತಹ ಪ���ಯನು� ಎದು�ಸುವ�ದನು� 
ತ��ಸಲು �ೇಪ� ತರ�ೇ�ೆಂದು �ಾ�� 
�ೕ�ದಳ�.

�ೆ�ಂ�� ���ೆ��ಲ��ೆ �ೋಗಲು 
�ೆ�ಂ�� ಅನು� �ಡುವ��ಲ�.

ಅ�ೕ� ತನ� �ಾಗೂ ಇತ�ೆ 
ಮೂವರು �ೋ�ಗಳ �ೕವರ�ಕ 
���ೆ�ಯನು� ಪ�ೆಯಲು 360 
��ೕಗಳಷು� �ಾ�ೇ �ಾಹನ 
�ಾಲ�ೆ �ಾ�ದನು.

ಅ�� ತನ� �ೈ�ಕಲ��� 
ತ�ಳ��ಾ�ನ 
�ಾಗ�ೊ����ಂದ �ೇರಳದ 
�ರುವನಂತಪ�ರ�ೆ� ತನ� 
ಪ��ಯ �����ಪ�� 
ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು 76 ��ೕ 
ಪ��ಾಣ �ಾ�ದನು.
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�ಾಸ� �ತರ�ೆ�ಾ� �ಾತ�

��ಾಸ     :    �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ���, �ೆ�ಾ� ���ೆ� 

�ೆಂಟ�, ಎ �ಾ�� �ೇ�ೆ�ಂ�, �ವ �ಾಗ� ಎ�ೆ�ೕ�, �ಾ 

ಎ � ರ�ೆ�, ವ��, ಮುಂ�ೈ 400018

ಇ�ೕ� : friendsofmax@gmail.com

�ೆ�ೆ�ೖ� : www.friendsofmax.info
�ೆ�ೆ�ೖ� : www.chaiforcancer.org

�ೇಸು�� : 
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/
www.facebook.com/Chai-for-Cancer 

�ಂ��ಇ� :  https://in.linkedin.com/in/chai-for-can -
cer-702630117

��ಟ�� : @Friends_Of_Max  
                                           
@chaiforcanxer 

ಉ�ಾರ �ಾನ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� : 
�ೆಕು�ಗಳನು� �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� �ೆಸ�ನ�� �ೕಡ�ೇಕು ಮತು� 
ಮುಂ�ೈನ ವ��ಯ��ರುವ ನಮ� ಕ�ೇ��ೆ �ೋ�ಯ� 
�ಾಡ�ೇಕು. ಆ�ೆ�ೖನ��� ಉ�ಾರ �ೇ��ೆ �ೕಡಲು �ೇ� �ಾ�: 
www.friendsofmax.info;
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�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� ಒಂದು ಅ��ನ �ಾಗೂ �ಎಂಎ� ಮತು� 
�ಐಎ�� �ಂ��ೆ ಸಹ�ಾ�ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ನ�� �ೋ�ಗಳ 
�ೆರ��ಾ� ��ೇ��ಸಲ�ಟ� �� ಸಂಗ�ಹ ಪ��ಾರ�ಾ��ೆ, ಈ ಎರಡೂ 
�ಾ�ನ�� �ೕ��ವ� ���ೆ�ಯನು� ಅಗತ�ಪ�ಸುತ��ೆ. �� 
�ೆಂಕ�ೇ�, �ಾ��ೇ�ಕ ಮುಖ�ಸ�ರು (�ಾರತ ಮತು� ಆ�ೆ�ೕಯ ಏ�ಾ�) 
ಇವರ ಕನ�ನ ಕೂಸು - � �ಾ��� �ೌಂ�ೆಶ�, ಅಧ��ರು ಮತು� 
ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ಟ��� - �ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� "ಇ�ೊಂದು �ಾ�ನ�� ಮತು� 
�ಾ� ಕ� ನಡು�ನ ಒಂದು ಸರಳ�ಾದ ಅ�ೋ��ೕಶ� ಆ�ದು�, 
ಪ���ಬ� ಮನುಷ�ನ �ಾ�ೕಯ�ಾ��ೆ - ಇ�ೊಂದು ಮರುಕ�ೆಯ 
�ೌಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ಭಯದ ಪ�����ೆ ಇ�ೊಂದು ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ 
ಮತು� �ಾ�ಾನ��ೆಯ ಸಂ�ೇದ�ೆಯನು� ತರುತ��ೆ: ಎಂದು ಆ�ೆಯು 
�ೇ�ದರು.

�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� 2020

�ೕ �ಂಗಳ ಎರಡ�ೇ �ನದಂದು �ಾ�ರಂಭ - 
�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� �ೇ

�ಾ� �ಾ� �ಾ�ನ�� �ಾ�ಂ�ೈ� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 
ದೃ���ೋನವನ��ೆ�ೕ ಹರಡುವ�ದಲ��ೆ, ಅವರ �ೕ�ೆ ಅತ�ಂತ 
ಪ��ಾಮವನು� �ೊಂ�ರುವ ಪ�ಸಕ� �ೊ��-19 �ಡು��ೊಂ��ೆ 
ವ�ವಹ�ಸುವ ನಮ� �ೋ�ಗಳ ��ೇಷ ಅಗತ��ೆಗಳನೂ� �ೆ��ಸುತ��ೆ 
ಎಂದು �ಾವ� ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�ನ�� ಅ�ಾ��ಾ�� ವಚು�ವ� �ಾ� �ೋ�� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ನ�� ಪ��ಾರ�ಾ�� ಮುಂಬರುವ �ಾ� ಮೂಲಕ ನಮ� �ೋ�ಗ��ೆ 
�ೆರವ� �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ���ಲ�ರಲೂ� �ಾವ� �ನಂ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

www.chaiforcancer.org
ನಮ� ಈ ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆ�� : chaiforcancer@gmail.com
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��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಗಳನು� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ೆ 1961 ರ 
ಪ��ೆ�ೕದ 80� ಅನ�ಯ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
�ೆ�ಂ�� ಆ� �ಾ��� ಎನು�ವ�ದು �ಾವ�ಜ�ಕ ಉ�ಾರ ದ�� 
ಸಂ�ೆ��ಾ��ೆ: �ೋಂದ� ಸಂ�ೆ� ಇ-24284(�) ಮುಂ�ೈ, 
��ಾಂಕ 4-7-2007
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