
உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆக்ஸிஜன்அளவு 92% அல்லது

அதற்கு மேற்பட்டதாகஇருந்தால்

ஆக்ஸிஜன்அளவு 92% க்குே்

குறறவாகஇருந்தால்
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ஆக்ஸிஜன்அளவை

சரிபாரக்்கவும்

(துடிப்பு

ஆக்சிமீட்டருடன்)

3-4 முவை / நாள்

காய்சச்ல் மருந்துகள்

(பராசிட்டமால், 

அசிடமினனாபன்)

நீங்களும், உங்கள்

குடுபத்தினரும்

எப்னபாதும்முகக்கைசம்

அணிந்து ககாள்ளவும்

காை்னைாட்டத்தி

ை்கான

ஜன்னல்கவளத்

திைக்கவும்

வீட்டில் தங்கி

(தனிவமப்படுத்தி) 

ஓய்கைடுங்கள்

தண்ணீர்

னைண்டியளவுஅருந்துங்கள்

காய்சச்ல்

மருந்துகள்

(பராசிட்டமால், 

அசிடமினனாபன)

தலைகீழாக படுத்துக் 
ககாள்ளுங்கள்

சகிப்புத்தன்வமயுடன், 

நுவரயீரல்

ஆக்ஸிஜனனை்ைத்வத

னமம்படுத்த

ஒரு டாக்டருடன் கைந்தாலைாசிக்கவும் 
& மருத்துவமலை கவைிக்கவும்

ஆக்ஸிஜவனப்

பயன்படுத்துங்கள்

தலைகீழாக படுத்துக்
ககாள்ளுங்கள் ஆக்ஸிஜன்

அளவை 4-6 

முவை / நாள்

கண்காணிக்கவு

ம்

கெம்லடசிவிர்
Remdesivir

அறிகுறிகளின் காை அளலவக் குலறக்கைாம், ஆைால் COVID-19 இைிருந்து இறப்பு 
அபாயத்லதக் குலறக்காது. குலறந்த இெத்த ஆக்ஸிஜன் அளவு உள்ள லநாயாளிகளுக்கு 
ஆெம்பத்தில் மருத்துவர் லமற்பார்லவயுடன் மட்டுலம வழங்கப்பட லவண்டும்.

லடாசிைிசுமாப்
Tocilizumab

கடுலமயாை லநாயுற்ற லநாயாளிகளுக்கு (விலெவாக அதிகரிக்கும் ஆக்ஸிஜன் லதலவகள்) 
ஸ்கடொய்டுகளில் மருத்துவமலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மருத்துவர் லமற்பார்லவயுடன் மட்டுலம
வழங்கப்பட லவண்டும்.

வழக்கமாக 
அறிவுறுத்தப்படாத 
சிகிச்லசகள் *

Ivermectin, Hydroxychloroquine, Convalescent Plasma, Vitamin C & D, Zinc, Baricitinib, Itolizumab, 
Bevacizumab, Lopinavir-Ritonavir, Favipiravir, Fluvoxamine, Interferon alpha-2b, Azithromycin, Doxycycline or 
other 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

உள்ளிழுக்கும் புட்ன ாவனடு

( ்டீராய்டு)

-இரண்டுபஃப் ், தினமும்

இரண்டுமுவை

(கமாத்தம் 1600மி.கி / நாள்)

அறிகுறிகள் னமம்படும் ைவர

+

ஒரு டாக்டருடன் கலந்தாமலாசித்து ம ாதறன ச ய்யுங்கள்

பின்வருபறவேருத்துவ மேற்பாரற்வயின் கீழ்
பரிந்துறரFor more detail scan QR codeக்கப்பட்ட

நிரூபிக்கப்பட்டசிகி ற் கள்

* சடக்ஸாசேதாம ான் (Dexamethasone) கிறடக்கவில்றல என்றால்,

றைட்மராகார்ட்டிம ான் (Hydrocortisone) 50 மி.கி
வாய்வழியாக (orally or  IV (intravenous)), தினமுே் ஒருமுறற, 5-10 நாட்களுக்கு

சேத்தில்பிசரடன்ிம ாமலான் (Methylprednisolone) 32 மி.கி
வாய்வழியாக (orally or  IV (intravenous)), தினமுே் ஒருமுறற, 5-10 நாட்களுக்கு

ப்சரடன்ிம ாமலான் (Prednisolone) 40 மி.கி
வாய்வழியாக (orally), தினமுே் ஒருமுறற, 5-10 நாட்களுக்கு

ப்சரடன்ிம ான் (Prednisone) 40 மி.கி
வாய்வழியாக (orally), தினமுே் ஒருமுறற, 5-10 நாட்களுக்கு

ஆக்ஸிஜன்இனி மதறவப்படாவிட்டால்
5 நாடக்ளில் ஸ்டீராய்டுநிறுத்தப்படலாே்

* அறிகுறிகள்: காய்  ்ல், சதாண்றடவலி, இருேல், சுவா 
சிரேே், தறலவலி, உடல்வலி, வா றனஇழப்புஅல்லதுசுறவ

சடக்ஸாசேதாம ான் * (ஸ்டீராய்டு) 
6 மி.கிவாய்வழியாக (orally or  IV (intravenous)),

தினமும்ஒருமுவை, 5-10 நாடக்ளுக்கு

கபாறுப்பாகாலம / Disclaimer: 
இந்த உதவிக்குறிப்பு இயற்லகயில் கல்வி சார்ந்ததாக இருக்க லவண்டும், இது 

நிபுணர்களால் மருத்துவ முடிகவடுப்பதற்கு மாற்றாக இல்லை

COVID-19ஐநிரவ்கிப்பதற்கான

உதவிக்குறிப்புகள்
(சகாமரானாறவரஸ்) சபரியவரக்ள் வீட்டில் இருந்தபடிமயகவணித்துக்சகாள்ள

தண்ணீர்

னைண்டியளவுஅருந்துங்கள்

https://www.indiacovidsos.org

லமலும் விவெங்களுக்கு 
QR குறியீட்லட ஸ்லகன் கசய்யுங்கள்

For more detail scan QR code

[Version 5, April 25, 2021]

mailto:krutika1113@gmail.com



