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ಸಂಪ್ಕ್ಿಸಿ : krutika1113@gmail.com

ಪ್ಲ್ೆ ಒಕ್ೆಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ
ದ್ದನ್ದಲಾ ೩-೪ ಬಾರಿ

ದ ೀಹದಲಾನ್ ಆಮಾಜನ್ಕದ
ಪ್ಿಮಾಣ ಪ್ರಿಶೀಲಸಿ

ಜವರ ಇಳ್ಳಸಲು
ಪಾಾರಾಸಿಟಮೀಲ್

(ಕ  ಿೀಸಿನ್ನ / ಡ  ೀಲ  ೀ) 
ಬಳಸಿ

ರ  ೀಗ ಹರಡುವುದನ್ು್
ತಡ ಗಟಟಲು ನಿೀವು, 
ಮನ್ ಯವರ ಲಾರ 

ತಪ್ಪದ ಮಾಸ್್ ಧರಿಸಿ

ಕ್ಟಕ್ಗಳನ್ ್ಲಾಾ
ತ ಗ್ ದು ಗ್ಾಳ್ಳ

ಸಂಚಾರಕ ್ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕ  ಡಿ

ಮನ್ ಯಲಾಯೆೀ ಉಳ್ಳದು, 
ಆದಷ್ುಟ ಇತರರಿಂದ

ಪ್ಿತ ಾೀಕವಾಗಿರಿ
ಸಾಕಷ್ುಟ ಪ್ಿಮಾಣದಲಾ
ನಿೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ಜವರ ಇಳ್ಳಸಲು
ಪಾಾರಾಸಿಟಮೀಲ್ (ಕ  ಿೀಸಿನ್ನ

/ ಡ  ೀಲ  ೀ) ಬಳಸಿ

ಆದಷ್ುಟ ಹ  ಟ ಟಯಮೀಲ ಮಲಗಿ; 
ಇದರಿಂದ ದ ೀಹಕ ್ ಆಮಾಜನ್ಕದ

ಪ್ೂರ ೈಕ ಹ ಚ್ುುತತದ 

ವೆೈದಯರನುು ಸ ಪ್ರ್ಕಿಸಿಕ ಹಾಗು ಆಸಪತ್ೆರಯ ಲ್ಿ ಚ್ಚರ್ಕತ್ೆೆ ಪ್ಡೆಯಿರಿ

ಆಮಾಜನ್ಕ ಬಳಸಿ

ಆದಷ್ುಟ ಹ  ಟ ಟಯಮೀಲ 
ಮಲಗಿ; ಇದರಿಂದ ದ ೀಹಕ ್

ಆಮಾಜನ್ಕದ ಪ್ೂರ ೈಕ 
ಹ ಚ್ುುತತದ 

ಪ್ಲ್ೆ ಒಕ್ೆಮೀಟರ್
ಬಳಸಿ ದ್ದನ್ದಲಾ ೪-೬

ಬಾರಿ ದ ೀಹದಲಾನ್
ಆಮಾಜನ್ಕದ

ಪ್ಿಮಾಣ ಪ್ರಿಶೀಲಸಿ

ರೆಮೆೆಸಿಕವಿರ್
(Remdesivir)

ಈ ಔಷ್ಧಿ ರ  ೀಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ು್ ಕಡಿಮಮಾಡಬಲಾದ ೀ ಹೆ ರತು ಪ್ಾರಣಹಾನಿಯ ಅಪ್ಾಯವನುು ತಪ್ಪಪಸುವುದಿಲಲಿ. ಇದನ್ು್
ವ ೈದಾರ ನಿದ ೀಿಶನ್ದಂತ ಮಾತಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮ ಆಮಾಜನ್ಕ ಉಳಿ ರ  ೀಗಿಗಳ್ಳಗ್ ಮದಲನ್ ಘಟಟಗಳಲಾ ನಿೀಡತಕ್ದುಿ.

ಟೆ ಸಿಕ್ಜುಮಾಬ್
(Tocilizumab)

ಇದನ್ು್ ಕಟುಟನಿಟಾಟಗಿ ವ ೈದಾರ ನಿದ ೀಿಶನ್ದಂತ ತಿೀವಿ ರ  ೀಗಗಿಸತರಿಗ್ (ತಿೀವಿವಾದ ಆಮಾಜನ್ಕದ ಕ  ರತ ಇದುಿ ಸಿಟೀರಾಯ್ಡಡ
ಬಳಸುತಿತರುವವರು) ಮಾತಿ ಕ  ಡತಕ್ದುಿ.

ಸಾಮಾನಯ
ವಾಡಿಕೆಯ್ಲಿದದರ ಸ ಚ್ಚಸಿಕಲಲಿದ
ಚ್ಚರ್ಕತ್ೆೆಗಳು*

ಐವಿಮಕ್ಟನ್ನ (Ivermectin), ಹ ೈಡಾಿಕ್ೆಕ  ಾೀರ  ಕ್ವನ್ನ (Hydroxychloroquine), ಚ ೀತರಿಸಿಕ  ಳಳಿವ ಪಾಾಸಾಾ(Convalescent Plasma) , ವಿಟಮನ್ನ ಸಿ & ಡಿ(Vitamin
C & D), ಜಿ೦ಕ್(Zinc), ಬಾಾರಿಸಿಟಿನಿಬ್(Baricitinib), ಇಟ  ಲಜುಮಾಬ್ (Itolizumab), ಬ ವಾಸಿಜುಮಾಬ್ (Bevacizumab),ಲ  ೀಪ್ರನ್ಾವಿರ್-ರಿಟ  ನ್ವಿರ್
(Lopinavir-Ritonavir),ಫವಿಪ್ರರಾವಿರ್ (Favipiravir), ಫ್ಲಾವೊಕೆಮೈನ್ನ(Fluvoxamine), ಇಂಟರ್ ಿರಾನ್ನ ಆಲಾಾ -2 ಬಿ (Interferon alpha-

2b), ಅಜಿಥ  ಿಮೈಸಿನ್ನ (Azithromycin), ಡಾಕ್ೆಸ ೈಕ್ಾನ್ನಅಥವಾ ಇತರ ಆ೦ಟಿಬಯೊಟಿಕೆ (Doxycycline orother antibiotics)

+ https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

ದ್ದನ್ದಲಾ ೨ ಬಾರಿ, ೨ ಉಸಿರಿನ್ಷ್ುಟ
ಬುಡ ಸ  ೀನ್ ೈಡ್ ಇನ್ ಹೀಲರ್ ಬಳಸಿ
(೧೬೦೦ mcg ದ್ದನ್ಕ ್)ಲಕ್ಷಣಗಳಳ

ಗುಣಮುಖವಾಗುವವರ ಗ್ +

ವೆೈದಯರನುು ಸ ಪ್ರ್ಕಿಸಿಕ ಕೆ ೋವಿಡ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕಕೆ ಳ್ಳಿ
ಈ ಕೆಳಕ ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚ್ಚರ್ಕತ್ೆೆಗಳನುು ಅಗತಯವಾಗ ವೆೈದಯರ

ನಿರೆೋಿಶನದ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ

ಡೆಕಾೆಮೆಥಾಸ ೆನ್ ಲಭ್ಯವಿಲಲಿದಿದದ ಲ್ಿ
ಹ ೈಡ  ಿೀಕಾಟಿಿಸ  ೀನ್ನ ೫೦ mg ಮಾತ ಿ ಅಥವಾ ಇ೦ಜ ಕ್ಷನ್ನ(I.V.) ದ್ದನ್ಕ ್ ೩ ಬಾರಿ ೫-೧೦ ದ್ದನ್ಗಳ್ಳಗ್ 
ಮೀಥ ೈಲ್ ಪ ಿಡಿ್ಸ  ಲ  ೀನ್ನ ೩೨ mg ಮಾತ ಿ ಅಥವಾ ಇ೦ಜ ಕ್ಷನ್ನ(I.V.) ದ್ದನ್ಕ  ಮಾ ೫-೧೦ ದ್ದನ್ಗಳ್ಳಗ್ 

ಪ ಿಡಿ್ಸ  ಲ  ೀನ್ನ ೪೦ mg ಮಾತ ಿ ದ್ದನ್ಕ  ಮಾ ೫-೧೦ ದ್ದನ್ಗಳ್ಳಗ್ 
ಪ ಿಡಿ್ಸ  ೀನ್ನ ೪೦ mg ಮಾತ ಿ ದ್ದನ್ಕ  ಮಾ ೫-೧೦ ದ್ದನ್ಗಳ್ಳಗ್ 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರದಿದದ ಲ್ಿ ಮೆೋ್ನ ಸಿಕಟೋರಾಯ್ಡೆ ಗಳನುು ೫ ದಿನಗಳ ನ ತರ ನಿ ಲ್ಿಸತಕಕದುದ

*ರೆ ೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು:  ಜವರ,  ಗ ಟಲು ನೆ ೋವು,  ಕೆಮುು,  ಉಸಿಕರಾಟದ ತ್ೆ  ದರೆ,  
ತಲೆನೆ ೋವು,  ಮೆೈನೆ ೋವು,  ರುಚ್ಚ / ವಾಸನೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಿರುವುದು

೬ ಮಲಗ್ಾಿಮ್ ಡ ಕಾೆಮಥಾಸ  ನ್ನ ಮಾತ ಿ
ಅಥವಾ ಇ೦ಜ ಕ್ಷನ್ನ(I.V.) ಎಂಬ ಸಿಟೀರಾಯ್ಡಡ
ಔಷ್ಧಿಯನ್ು್ ದ್ದನ್ಕ  ್ಮಾ ೫-೧೦ ದ್ದನ್ಗಳವರ ಗ್ 
ಪ್ಡ ಯಿರಿ

ಎಚ್ಿರಿಕೆ: ಈ ಸಲಹಾ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಉರ ದೆೋಶ ಸಾವಿಜನಿಕರ ಲ್ಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸುವುದು. 
ಸಮರ್ಿ ವೆೈದಯರ್ಕೋಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗೆ ಪ್ರ್ಾಿಯವಾಗ ಇವುಗಳನುು ಬಳಸಬೆೋಡಿ.

[೫ನೆೋ ಆವೃತಿ,ಿ ಏಪ್ಪರಲ್ ೨೭, ೨೦೨೧]ವಯಸಕರ್ಲಿ ಕೆ ೋವಿಡ್-೧೯ ಅನುು ಮನೆಯ್ಲಿ
ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಕಷ್ುಟ ಪ್ಿಮಾಣದಲಾ
ನಿೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

https ://www.indiacovidsos.org

ಹ ಚ್ಚುನ್
ಮಾಹಿತಿಗ್ಾಗಿ

QR ಕ  ೀಡ್ ಅನ್ು್
ಸಾ್ನ್ನ ಮಾಡಿ!
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