
உத�யவா்: 
ம�தனாக இ��ப� -

ச�மா� கா� அற�க�டைள

அ�மா நப��றா�

- �� ெவ�கேட�

இ� �ேனாதமான கால�க�ட�. நம� ேமாசமான 

கன�க� அ�வ;அ�வள� ேமாசமமானதாக 

ேதா�ற��ைல. இ�த  COVID-19  ெவ��� 

ந�ைம��  ந�ைம �����ள உலக�ைத�� 

எ�னெச�ய� ேபா�றெத�� பா�ேபா�. ஆனா� 

����, ம�த ஆ�மா�� வ�ைமைய��, 

உலெக���� உ�ள ஒ�ெவா�வ�� எ�ப� ந� 

வா��� இ�த அ����தைல எ����� ேபாராட 

���ேமா அ�தைன அ�ைப�� ேந�மைற 

ஆ�ற�கைள�� எ�வா� அ������ேறா� 

எ�பைத நா� கண��� 

எ����ெகா�ள��ைல. ந� அைனவ����, 

எ�க� ேநாயா�க� வ��றா�க�, அவ�க�ட� 

இைண�� ப�யா���ேபா�, எ�லா 

அ�ச�க��� அவ�க�� அ�ச�கைள 

உ���ப���� ெகா���ேபா�, நா�க� 

அவ�கைள� ப�� அ�க� க��� 

ெகா�����ேறா�.

இவ�க� ஏ�கனேவ த�க� ேநாய�த�� 

�ைமைய ைகயா�� ���ேநாயா�க� ம��� 

அவ�க�� ெப��பாேலா� வா�நா� ��வ�� 

���ைச�� உ�ளன�. இ�ேபா� அ�த �ைம 

அவ�க� எ�வள� பா��க�பட���யவ�க� 

எ�பைத� கா���ற�. அவ�க�� 

ம���வமைனக� �ட�ப����பதா� 

அவ�களா� அவ��� ��ேயாக�ைத ேசக��க 

��யாம� ேபா�� வா��ைப�� ேச���� 

ெகா���க�. ேநாயா�க� எ�வள� 

உத�ய�றவ�களாக உண��றா�க� எ�பைத 

இ�த க�னமான வார�க� ��வ�� நா�க� 

அ������ேறா�. �ைலைம�� 

ந���ைகய�ற த�ைம�� பல கார�க� 

ப�க��தன.

ஒேர வ�, �ைலைமைய �க��� ெவ���� 

பா��ப� ம��� ���பாக இ� ேபா�ற 

ேநர�க�� ேச��க�ப�ட உ� இ����கைள� 

பா��ப�.

நா�க� �த�� எ�க� ம���வேரா� 

இைண�� ப�யா��ேனா�. -அவ�கைள 

ெக���� தாஜா ெச���. எ�க�ைடய ��ட 

அ�கா�க�  அவ�க��� ஆதரவாக ��க 

எ�ப�ைத�ய� �ைட�த� எ�� எ��ட� 

ேக�கா��க�, எ�த ம���க��  இ�ைல 

எ�றா� எ�தெவா� ��ேயாக�� இ�ைல 

எ�� அவ�க��� ��யைவ�தன�. 

ஒ�ெவா�வறாக அவ�க� சரணைட�தன�, 

ேம�� அவ�க� எ�க��� த��ப�ட 

ம���கைள எ�வா� அ��ப ���� 

எ�பைத� பா��க� ெதாட��ன�. அவ�க� ேநர� 

ம��� வள�க��� ேபாராட ேவ�����த� 

எ�ப� எ�க���� ெத��� - இர��ேம 

�ைற�, ஆனா� அவ�க� அைத� ெச�தா�க�.

அைட�� அம�ப��த�ப�ட��, சாைலக�� 

இ��� அைன�� ெபா� ேபா��வர��� 

���ப� ெபற�ப��  ைகக� க�ட�ப����த 

எ�க��� ��ேப ெத���. யா���� 

அவ�க�� ��ேயாக�ைத அ��ப எ�க��� 

எ�த வ��� இ��க�ேபாவ��ைல.

ேநாயா�க�� �����பாக�� த�களா� 

இய�றவைர�ய�� ெச�வைத�� 

நா�க�உண��ேதா�.   எ�க� ��தைன 

எ�னெவ�றா�, அவ�க� உத�ய�றவ�களாக 

உணர��டா�, ஆனா� அவ�கைள 

க�����பாள�களாக ஊ����க��, 

த�க��� உதவ அவ�க� எ�ன ெச�ய ���� 

எ�பைத� பா��க��- ம��� த�க�� 

அ�����யவ�க� த�கைள� தா�கேள ஒ��� 

ைவ�பவ�கைள� ச���க எ�வள� �ர� 

ெச�ல ���� எ�பைத� பா��க��.

இேதா, அவ�க� எ�ன ெச��றா�க� எ�� 

நா�க� ேக�க ஆர���ேதா� - நாக�ேகா�� 

த��நா��� ஒ� ��ய நகர�.

 ஒ� கணவ� எ�ப� 76 �ேலா ��ட� ைச���� 

பயண� ெச�� ேகரளா�� உ�ள 

��வன�த�ர� ெச�� த� மைன��� 

ம��� ��ைட எ��� வ�தா� எ�� நா�க� 

ேக�� ப�ேடா�.  ��ட�ப�ட ேநர���, 

ேகரளா�� உ�ள �யைண�� �ைலய� ம��� 

காவ� �ைலய ஊ�ய�க�, த�கைள அ��ய 

ேநாயா�க��� ��ேயா���� ��பைன 

�ைலய�க��� வ�வத�� எ�வா� 

உத��றா�க� எ�பைத நா�க� 

ேக���ப�ேடா�. நகர�க� ம��� நகர�க�� 

உ�ள ேநாயா�க� ���ப��ன�ட�� 

ந�ப�க�ட�� ேக�பைத� ேக���ப�ேடா�, 

அ�� அவ�க��கான ��ேயாக�ைத� 

ேசக��க ��� �ர� ெச�ல ����. 

ஃ�ெர��� ஆஃ� ேம�� ��� அ��யாய� 

தைலவ�க� பயண� ெச�ய ��யாத த�க� 

சேகாதர�க��காக ேசக��க� ேபாவைத நா�க� 

ேக���ப�ேடா�. ேநாயா�க� �ராம�க�� 

இ��� ஆ��ல��க�� இட� ெப�வத�காக 

��ைச எ��பைத நா�க� ேக���ப�ேடா�. 

ேநாயா�க� த�க� அ�பவ�கைள� 

ப����ெகா�வைத��, அவ�க��காக நா�க� 

உ�வா��ய நகர வா��அ� ���க� �� 

ஒ�வ��ெகா�வ� ஆேலாசைனகைள 

வழ��வைத�� நா�க� க�ேடா�. 

ஒ�வ��ெகா�வ� அவ�க�� ந�ைப நா�க� 

உண��ேதா�. ஒ�வ��ெகா�வ� அவ�க� 

அ�ைப உண��ேதா�. உ�ைம�� ம��� 

வா�தவ���, அ�� எ�ேபா�� வ�கைள  - 

ைத�ய�தா� க�� ெகா��ற�.

COVID-19 ெதா��ேநா� உலகள�� 3 

���ய���� அ�கமான ம�கைள� 

ெகா���ள� ம��� 200,000 ��� 

அ�கமான இற��கைள ஏ�ப�����ள�. 

இ�த ெவ��� உலகளா�ய ெந��க�ைய 

ஏ�ப�����ள� - ம���வ ��யாக��, 

ெபா�ளாதார ��யாக��, உண��� 

��யாக��, இ�த ெகா�ய ைவரஸா� 

எ��ெகா��� சவா�களா�. இ��யா�� 

த�ேபா� 20,000 ��� ேம�ப�ட பா��க� 

ப�டவ�க�� 886 இற��க�� உ�ளன - 

(ஏ�ர� 27, 2020 �லவர�ப� - COVID-19 இ� 

தா�க�ைத இ�ேக க�கா���ற�) நா� 

த��ய அைட���� வ� வ��� வ�வா� 

ஈ��பவ�க� ம��� ேநாயா�க� - ���பாக 

நா�ப�ட ேநா�க����� வ�பவ�க� 

ஆ�ேயாைர �க�� பா��த�. இ�த 

���ைலக�� அ��பைட��, 

ெப��பாலான அைம��கைள� ேபாலேவ, 

இ��யா�� உ�ள ேம�� அற�க�டைள 

����, ஃ�ெர��� ஆஃ� ேம��� எ�க� 

அ��� ம��� எ�க� ேநாயா�க�� 

பா�கா�ைப உ�� ெச�வத�காக 

������� ேவைல ெச�ய ��� 

ெச�தன�.

எ�ேபா�� ேபால, எ�க� ���ேகா�: 

"நா�க� ஒ�றாக ப���� க��ேறா�" 

எ�ப� ���ற�, அேதா�, COVID-

19 ெவ��ைப ேநா��ய நம� 

அ���ைற ஒ�வ��ெகா�வ� இ�த 

ேநாைய எ��ெகா��� ைத�ய�ைத�� 

ந���ைகைய�� கா�ட உத��ற�.

இ��யா�� உ�ள ேம�� அற�க�டைள 

���� எ�க� நகர ஆய� தைலவ�க�� 

இைண�� எ�க� ேநாயா�க�, அவ�க�� 

பராம��பாள�க� ம��� நா� ��வ�� 

உ�ள ம���வ�க�ட� 

ெதாட��ெகா�வத� �ல� �ைலைம 

���த ந�பகமான தகவ�கைள� 

ப����ெகா�வத� �ல��,  எ�� தளவாட 

சவா�கைள� ���பத� �ல� உண��� 

��யான ஆதரைவ வழ��ன�.

எ�க� �� �வெரா��கைள உ�வா��ய� - 

WHO வழ��ய தகவ�க�� அ��பைட��, 

அவ�ைற எ�க� ச�க ஊடக தள�க�� 

ெவ����, அவ�ைற வா��அ� ���க� 

�ல� உ�நா��� ப���� ெகா�ட�. 

த�ேபாைதய �ைலைம ���� 

ேநாயா�க� ம��� ேம�� 

உ���ன�க�� ந�ப�கைள �ரான 

இைடெவ��� ������, 

ேதைவ�ப�பவ�க��� ேசைவ ெச�ய 

எ�களா� ���த உத�ைய எ�க� �� 

ெச�� வ�வதாக அ�மா அவ�க��� 

ெச�� 

அ���னா�. 

அைட�� ம��� 

அவ�க�� வா�நா� ��வ�� ���ேநா� 

க�ட�த� காரணமாக எ��ெகா��� 

தைடகைள மன�� ைவ���ெகா��, 

எ�க� ேநாயா�க� ��ைப �ட, இ�ேபா� 

ேதைவ எ�பைத நா�க� உண��ேதா�.

எ�க� ேநாயா�க�� ேதைவகைள� 

���� ெச�வத�காக ேம மாத��� 

ெதாட�க�பட��ள எ�க� சா� ஃபா� 

ேக�ச� 2020 �ர�சார�ைத� ெதாட�வத� 

�ல� இ�த கால�க�� அவ�க�ட� 

��க ��� ெச���ேளா�.

�� � - ேகா�� -19 ம��� 

���ேநா� ஆ�யவ�ைற 

ஒ�றாக இைண�ேபா� 

எ�� நா�க� 

உ��யாக 

ந���ேறா�.

� இ�த 

COVID-19 கால�க�� வா��ைக

- ேர�ச� ைசம��,

தகவ� ெதாட�� ேமலாள�, ேம�� ந�ப�க�

ெச��மட�
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உலக �காதார அைம�� (WHO) COVID-19 ைவர� ெதாட�பான ��வ�� 

தகவ�கைள ெவ���ட�:

COVID-19 ேநாய�த�

COVID-19 இ� ேந�மைறயான ேநாய�த��� 

அ��� ேநாயா�கைள நாேசாபா���ய� 

��யா� ஒ�� ைவரைஸ� க�ட�ய ேவ���. 

ெப��பாலான நா�க��, COVID-19 ஐ அ�க� 

ச�ேத���� நப�க��� அ�ல� பா��க�ப�ட 

நப�க�ட� ெந���ய ெதாட��� (ேநர�யாகேவா 

அ�ல� 2 ��ட���� �ைறவாக) இ��தவ�க��� 

ம��ேமேசாதைனக� ேம�ெகா�ள�ப���றன.

COVID-19 ���ைச

���ைசயான� ���ேலா அ�ல� 

ம���வமைன�ேலா அ��பைட�� 

�ைண���ற�. ��ய ெகாேரானா ைவரைஸ� 

ெகா�ல த�ேபா� �����ட ைவர� த��� 

ம���க� இ�ைல. ேநா��ெதா��� க�ைமயான 

வ�வ�க� ம���வமைன�� ம��� இ���� 

ஒ� ��ர ���ைச ���� இடமா�ற� 

ேதைவ�ப��ற�.

க�ைமயான அ�ல� ஆப�தான COVID-19 

�கான ஆப�� கார�க�

வயதான ெப�யவ�க�, �ல ��டகால ேநா�க� 

(��டகால �ைர�ர� ேநா�க� ேபா�றைவ) 

ம��� இர�டா� �ைல ெதா��ேநா�கைள� 

ெகா�டவ�க� க�ைமயான COVID-19 இ� அ�க 

ஆப��� இ��பதாக� ெத��ற�, ஆனா� இ��� 

���யமான ஆப�� கார�க� இ��� 

ெத�வாக� ெத�ய��ைல.

ஒ� ெபா� ��யாக, ேநாெய���� ச�� 

அ��க�ப�ட நப�க� அ�க ஆப��� உ�ளதாக 

க�த�பட ேவ���. �ழ�ைதக� அ�தாகேவ 

பா��க�ப��றா�க�.  

�.எ�.எ� ேநாயா�க� க�ைமயான அ�ல� 

ஆப�தான COVID-19 �� அ�க ஆப��� 

உ�ளா�களா?

ைடேரா�� ைகேன� த��பா�க�ட� (�.ேக.ஐ) 

���ைசய��க�ப�ட �.எ�.எ� ேநாயா�க�� 

��ய ெகாேரானா ைவர� ெதா�� அ�ல� COVID-19 

���த �����ட தகவ�க� எ��� 

�ைட�க��ைல.

ஒ� சாதாரண ���ைல�� இ�த ேநர���, 

�.எ�.எ�-�� எ�ரான நா�ப�ட க�ட �.எ�.எ� 

அ�ல� ைடேரா�� ைகேன� த��பா�க� 

ம���வ ��யாக ����ட�த�க ேநாெய���� 

அட���ைறைய� ���வதாக� ெத�ய��ைல. 

 இ�����, COVID-19 இ���� பா�கா���� 

ேநாெய���� க���பா� ேதைவ�ப��றதா எ�ப� 

எ�க���� ெத�யா�, இ� உக�த �ைற�� 

க���ப��த�படாத CML அ�ல� TKI ���ைசயான� 

ஓரள� பா��க�பட����.  எனேவ, மா�ப�வத�கான 

அபாய�ைத� த���பத�காக��, ெதா�� பரவாம� 

த��பத�காக��, �.ேக.ஐ ���ைச�� �� �.எ�.எ� 

ேநாயா�க� �க�� எ�ச��ைகயாக இ��க��, 

அ�த�த நா�க�� �காதார அ�கா�க� 

ப���ைர�த க���பா�� நடவ��ைககைள 

க���பாக ��ப�ற�� ப���ைர��ேறா�.

�.எ�.எ� அ�லாத காரண�களா� (வயதான வய�, 

�ற ேநா�க�, ம�ெறா� ேநா��கான ேநாெய���� 

ஒ���� ���ைச ேபா�றைவ) காரணமாக ��க� 

க�ைமயான ெதா��ேநா��� ஆளாக ேந��� 

எ�பைத மற���டா��க�. 

உ�க�ட� �.எ�.எ� இ��தா�, ��க� 

ெகாேரானா ைவர� அ�ல� ேகா�� -19 

ெதா�� வ�தா�  எ�ன ெச�வ�?

1. ��க� COVID-19 உட� இண�கமான 

அ���கைள� ெகா����தா� அ�ல� 

ெகாேரானா ைவர� பா��க�ப�ட நப�ட� 

ெந���ய ெதாட��� இ��தா�, உ�க� நா� 

சா��த நைட�ைறைய� ��ப�ற�� (ெபா�வாக 

ஒ� �ர�ேயக அைழ�� ைமய�).

2. ெதாைலேப� அ�ல� ��ன�ச� அ�ல� 

ெதாைலநக� �ல� உ�க� �மா�டால��� / 

���ேநா�ய� ��ண���� ெத���க�� (��க� 

�காதார வழ��ந�க� அ�ல� �ற பல�னமான 

ேநாயா�கைள மா�ப��த���� எ�பதா� 

ெசா�தமாக ம���வமைன�� வர ேவ�டா�).

3. உ�க� �மா�டால��� அ�ல� ���ேநா�ய� 

��ண� உ�க�ட� அ�வா� ேக�கா��டா� 

�.ேக.ஐ.க�ட� உ�க� ���ைசைய ���த 

ேவ�டா�, ஆனா� ச�ெச�த� ேதைவ�படலா� 

என உ���ப��த�ப�ட COVID-19 வழ��� உ�கைள 

கவ���� ெகா��� ��ைவ� ெதாட�� 

ெகா��மா� உ�க� �மா�டால���ைட� 

ேக��க�.

ஆதார�: �எ�எ� ��ேன��ேபா� ெந�ெவா��

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

ேமேலா�ட�: ெகாேரானா ைவர� ேநா� (COVID-௧௯) எ�ப� ��தாக க�����க�ப�ட ெகாேரானா ைவரஸா� ஏ�ப�� ெதா�� 

ேநாயா��. COVID-௧௯ ைவரஸா� பா��க�ப�ட ெப��பாலான ம�க� ேலசான ம��� �தமான �வாச ேநாைய அ�ப��பா�க� ம��� 

�ற�� ���ைச ேதைவ��லாம� �ணமைடவா�க�. வயதானவ�க�, ம��� இ�தய ேநா�, ���� ேநா�, நா�ப�ட �வாச ேநா� ம��� 

���ேநா� ேபா�ற ம���வ �ர��ைனக� உ�ளவ�க��� க�ைமயான ேநா� வ�வத�கான வா���க� அ�க�. ெதா�ைற 

�ைற�பத���, த��பத��� ம�த�ப���வத��� �ற�த ஒேர வ� COVID-௧௯ ைவர�, அ� ஏ�ப���� ேநா� ம��� அ� எ�வா� 

பர��ற� எ�பைத� ப�� ந�� அ��� ெகா�வேத ஆ��.   உ�க� ைககைள க��வத� �ல�� அ�ல� ஆ�கஹா� சா��த 

ேத��தைல அ��க� பய�ப���வத� �ல�� உ�க� �க�ைத� ெதாடாம� இ��பத� �ல�� உ�கைள�� ம�றவ�கைள�� 

ெதா��ேநா����� பா�கா�க��. COVID-௧௯ ைவர� �த�ைமயாக ஒ� உ���� ��களா� பர��ற� அ�ல� பா��க�ப�ட நப� 

இ���ேபா� அ�ல� ����ேபா� ������� ெவ�ேய�� ���க� �ல�, எனேவ ��க� �வாச ஆசார�ைத�� கைட����க 

ேவ��ய� அவ�ய� (எ����கா�டாக, �க�ைத ���ெகா�� இ��வத� �ல�). இ�த ேநர���, COVID-௧௯ �கான �����ட த����க� 

அ�ல� ���ைசக� எ��� இ�ைல. இ�����, சா��யமான ���ைசக� ம����� பல ம���வ ப�ேசாதைனக� உ�ளன. ம���வ 

க������க� �ைட�த�ட� WHO ெதாட��� �����க�ப�ட தகவ�கைள வழ���.

அ���க�:  ேகா�� -19 ைவர� ெவ�ேவ� ம�தைர�� ெவ�ேவ� 

வ�க�� பா���ற�. COVID-19 ஒ� �வாச ேநாயா��, ேம�� ெப��பாலான 

ம�க� ேலசான ம��� �தமான அ���கைள உ�வா�� �ற�� ���ைச 

ேதைவ��லாம� �ணமைடவா�க�. அ��பைட ம���வ �ைலைமகைள� 

ெகா�டவ�க� ம��� 60 வய��� ேம�ப�டவ�க� க�ைமயான ேநா� ம��� 

இற�� ஏ�ப�� அபாய� அ�க�.

ெபா�வான அ��� க� 

��வ�மா�:

Ÿ கா��ச�

Ÿ ேசா��

Ÿ வற�� இ�ம�

�ற அ���க� 

��வ�மா�:

Ÿ ��� �ணற�

Ÿ �ைட�ச�� வ��� 

ெதா�ைட வ�

Ÿ �க� �லேர வ����ேபா��, �ம�ட� அ�ல� 

��� ஒ��வைத� �கார��பா�க�

Ÿ ேலசான அ���கைள� ெகா�டவ�க� 

ஆேரா��யமானவ�களாக இ���றா�க�, 

அவ�க� த�ைம�ப���, த�க� ம���வ 

வழ��நைர அ�ல� COVID-19 தகவ� வ�ைய 

ெதாட�� ெகா�ள ேவ���.

Ÿ கா��ச�, இ�ம� அ�ல� �வா��ப�� �ரம� 

உ�ளவ�க� த�க� ம���வைர அைழ�� 

ம���வ ���ைச ெபற ேவ���.

த���:  ெதா��ேநாைய� த��க��, COVID-19 பர�வைத 

ெம�வா�க��, ��வ�வனவ�ைற� ெச���க�:

Ÿ ேசா�� ம��� த���� உ�க� ைககைள தவறாம� 

க���க�, அ�ல� ஆ�கஹா� சா��த ைக �ைட�பா� 

அவ�ைற ��த� ெச���க�.

Ÿ உ�க���� இ�ம� அ�ல� ��ம� உ�ளவ���� 

இைட�� �ைற�த� 1 ��ட� �ர�ைத பராம��க��.

Ÿ உ�க� �க�ைத� ெதா�வைத� த���க��.

Ÿ இ�ம� அ�ல� ����ேபா� வா� ம��� ��ைக �ட��.

Ÿ உ�க��� உட��ைல ச���லாம� இ��தா� ���ேலேய 

இ��க�.

Ÿ �ைக���த� ம��� �ைர�ரைல பல�ன�ப���� �ற 

ெசய�கைள� த���க��.

Ÿ ேதைவய�ற பயண�ைத� த���பத� �ல��, ெப�ய 

���க�ட���� �ல� இ��பத� �ல�� உட� ��யான 

�ர�ைத பராம��பைத�� ப��� ெச���க�.

ஆதார�: உலக �காதார அைம�� - https://www.who.int

�.எ�.எ� அ�வேக�� ெந�ெவா�� - நா�ப�ட ைமேலா�� �ேக�யா ேநாயா� �� ��ேன��ேபா� 

“ெகாேரானா ைவர� ேநா� ம��� �.எ�.எ� ேநாயா�க�” எ�ற தைல��� ஒ� க��ைரைய 

ெவ���டன�, ைவர� ப��ய தகவ�கைள� ப����ெகா�வ� ம��� ேநாயா�க� பய��ளதாக 

இ���� ேக��கைள எ��ெகா�வ�.

ேம�� ெச��மட�� ந�ப�க� ப��� 4 - எ� 4

https://www.who.int
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இ�த 

���ல�கான 

கால�க�� 

ஒ�ெவா� 

���ேநாயா�

�� மன 

அ��த�� 

கவைல�� 

அைட�றா�க� 

ம��� அவ�க�� மன�� ஒ� ேக�� 

உ�ள� - என� ���ைச COVID-௧௯ ஆ� 

சமரச� ெச�ய�ப�மா? ேசாகமான 

உ�ைம எ�னெவ�றா�, COVID-௧௯ 

ஏ�கனேவ ���ேநா� க�ட�த� 

ம��� ���ைசைய பா���ற�.

டா�ட�களா�ய நா� �னச� 

அ��பைட�� ஆப���கைள சம�ப��த 

ேவ���. இ�ேபா�, எ�க� 

ேநாயா�க�� 

பல���ெதா��ேநா�ட� ெதாட��ைடய 

அபாய�க� ெகா��க�ப���ளனஇ�

ேநாெய����-சமரச�, ேநா��றவ�க� 

ம��� ேம�ப�ட வய�ைடயவ�க�, 

ேநாெய���� ம�டல�ைத ேம�� 

சமரச� ெச��� எ�தெவா� 

���ைசைய�� தாமத�ப���வ� 

���ய கால��� �ேவகமானதாக 

இ����.

ெசய�� ���ைசய���� 

���ேநாயா�க���, ேநாயா�, 

���ப� ம��� ���ேநா�ய� ��ண� 

இைடேய ஒ� ��ெவ���� மா���ட� 

த��த�யாக கவ��க�பட ேவ��ய 

பல ��க�க� உ�ளன.

COVID-19 ம��� ���ேநா�: ���ேநா� 

ேநாயா�க���� அவ�க�� ம���வ�க���� 

நைட�ைற� க��தா��

- டா�ட� பா�னா �ேரா�

எ�.�.�.எ�., எஃ�.ஆ�.�.�, இய��ந�, ம���வ ���ேநா�ய�, 

ேம�� ெஹ��ேக�, ேத�ய தைலநக� ப��, இ��யா

1.  உ�க� ���ேநா�ய� ��ண�ட� 

ெதாைலேப��� ��வான 

கல��ைரயாடைல ேம�ெகா���க� 

ஒ�ெவா� ேநாயா���� ஏ�றவா� 

ெச�ய�பட ேவ��ய ���ைச�� 

ெதாட���யான ஆப��க��� எ�ரான 

அபாய�க� ����.

2. ைவர��ெதாட���யான 

ெவ��பா� இ��தா� ம��� 

த��ப�ட பா�கா�� / ைக �காதார� 

இ�லா���தா� பர�த� ெபா�வாக 

�க��ற�. ைக �காதார�ைத ��க�� 

உ�க� பராம��பாள�� க�ைமயாக 

��ப�ற ேவ���. ைக க��த� 20 

�நா�க� ெச�ய ேவ���. 

ைக�ைறக� அ�ல� ���ரவாள� ைக 

க��வத�� மா�றாக இ�ைல.  ஒ� 

���க��பாைன பய�ப���னா�, 

�ைற�த� 60% ஆ�கஹா� ெகா�ட 

ஒ�ைற� பய�ப����க�.

3. எ�தெவா� ம���வமைன 

வ�ைக�� ஒ��ைவ�க ���மா; 

எ�தெவா� நைட�ைறகைள�� 

���ேலேய ேம�ெகா�ள ���மா?

4. ��க� ம���வமைன��� ெச�ல 

ேவ�����தா�, ஒ���� ேம�ப�ட 

பராம��பாள�கைள உ�க�ட� 

அைழ��� ெச�ல ேவ�டா�.

5. கா��ச�, வற�� இ�ம�, ேசா�� 

ம��� தைச வ�க� COVID-19 

ேநா��ெதா��� அ���களா��, 

ஆனா� அைவ �ல ���ேநா� 

���ைச�� சாதாரண ப�க �ைள� 

ஆ��. உ�க�ட� இைவ இ��தா�, 

ம���வமைன��� ெச�வத�� ��� 

உ�க� ���ேநா�ய� ��ண�ட� 

ேப��க�.

6. ஒ��ைற பர�த COVID-19 ேசாதைன 

�ைட�தா� - ஐ� ெபற ���தா� 

���� ேசாதைன, ம���வமைன�� 

ெச�வைத �ட இைத� கவ���க�.

7. ஆர�பகால சா��க� ���ேநா� 

ேநாயா�க��� COVID-19 

����வத�கான அ�க ஆப�� 

இ��பைத� ����ற� ம�றவ�கைள 

�ட,  ��க� ம���வமைன�� ேசர 

ேவ�����தா�, ச�க �லக�, ைக 

�காதார� ம��� பா�கா�� 

ஆைடகைள அ���க�. ��க� 

����� ���� வ�த��, ���க��, 

��கைள� த�யாக ��த� ெச�ய��.

�ய க���பா�ைட� கைட����ேபா�, 

���சா��தனமாக�� நைட�ைற 

��யாக�� பா�கா�பாக இ��ேபா�!

ஆதார�: https://ecancer.org 

�� க��ைரைய�� இ�ேக ப���க�

ேநாயா�க��� ப���ைர�க�ப�ட நடவ��ைகக�

ேகா�� நாயக�க�

���� தன� ������� ஒ� ம� ேநர 

�ர��� ம��தக���� வ�தேபா�, அவ�ட� 

ச�யான ம��� ஆவண�க� இ�ைல எ�பைத 

உண��தா�.

அ����ள ஒ� வ�� தைய 

���� அவ�க�ைடய 

அ���ெபா�ைய� பய�ப��த 

அ�ம��த�, ��ன�, சக 

ேநாயா�க��� ஒ� ெச��ைய 

அ���னா�, எ�த கா�த�கைள 

ெகா�� வர ேவ���, அதனா� 

இ� அவ�க��� நட�கா� 

அ�லவா!

ந�ப�க� ந�ப�கைள 

அ�ம��க மா�டா�க� 

���ைச இ�லாம� 

ெச���க�.

அ�� த��ைடய ம��� ��� 

ேநாயா�க�� உ�� கா��� 

���ைசைய எ��க 360 �.�. 

வாகன� ஓ��� ெச�றா�

அ�� தன� 

ைச���� 76 

�ேலா��ட� பயண� 

ெச�தா� - த��நா��� 

நாக�ேகா�� �த� 

ேகரளா�� 

��வன�த�ர� வைர 

தன� மைன��� 

ம���கைள ேசக��க.

ேம�� ெச��மட�� ந�ப�க�ப��� 4 - எ� 4

https://ecancer.org/en/news/17628-covid-19-and-cancer-practical-considerations-for-cancer-patients-and-their-doctors-blog-post-by-dr-bhawna-sirohi?fbclid=IwAR1vwKnaciXDG2ArlrYpmf5jU62e5LOHAWRD-wrYPDKHH9w8qPCwNFjxtU0
https://ecancer.org
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சா ஃபா ேக ச எ ப .எ .எ ம .ஐ.எ . ைய 

சமா ேநாயா க ஆதரவ ஒ

ண ம ர ர சாரமா , இ வா நா

வ ைச ேதைவ ப அ ய ேநா க . 

ெவ கேட ைள உ த ழ ைத, ரா ய தைலவ

(இ யா ம ெத ழ ஆ யா) - ேம அற க டைள, 

தைலவ ம வாக அற காவல - ேம ந ப க . "இ

ேநா ஒ க ேத மான இைட லான ஒ எ ய 

ெதாட , இ ஒ ெவா ம த பானமா - இ

ைன ம ைப ெகா ள ம அ ச ப

ைல ஆ தைல இய ைப த ற " எ அவ

றா

சா ஃபா ேக ச 2020

ேம இர டாவ ஞா ழைம 

- சா ஃபா ேக ச நா .

Chai for Cancer க ேந மைறயான க ட ைத 
பர வேதா ம ம லாம , ேநாைய வா நா

வ க ட வ ைகயா எ க ேநாயா க
ற ேதைவகைள , த ேபாைதய COVID-௧௯ 

ெதா ேநாைய அ க தா ைத ஏ ப எ
நா க ந ேறா . .

ேநா அடா ன ெம க சாைய ேஹா
ெச வத ல வர Chai for Cancer ர சார

ல எ க ேநாயா க ஆதரவ மா நா க
அைனவ ேக ெகா ேறா !

www.chaiforcancer.org
: chaiforcancer@gmail.com

TA
M

க ேம

 : Friends of Max, Secom Business Centre, A Block
  Basement, Shiv Sagar Estate, Dr A B Road, Worli, 
  Mumbai 400018

வைல  : www.friendsofmax.info

வைல  : www.chaiforcancer.org

ச  : friendsofmax@gmail.com

Facebook
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/ 
www.facebook.com/Chai-for-Cancer

LinkedIn   : https://in.linkedin.com/in/chai-for-cancer-702630117

Twitter  @Friends_Of_Max
 @chaiforcanxer

ெகாைட க:

ஆ ஆதரவாக 

காேசா

ே

ஆ ெகாைட க www.friendsofmax.info;

ன , 1961 80 ர

..  Friends of Max ெபா ெதா

க ள ைள: 
Regn No E-24284(B) Mumbai, dated 4-7-2007
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