ക ൊറ ൊണ വൈ സ് (Covid19) മൊർഗ്ഗനിർറേശം –
[Malayalam]
നിങ്ങളുകെ ശവൊസറ ൊശറേയ ം ശവസനനൊളറേയ ം ബൊധിക്ക ന്ന ഒര പ തിയ
റരൊഗമൊണ് റ ൊൈിഡ്-19. ക ൊറ ൊണ വൈ സ് എന്ന വൈ സ് മൂലമൊണ് ഇത്
സംഭൈിക്ക ന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക്:
• ത െർച്ചയൊയ ഒര പ തിയ ച മറയൊ
• ഉയർന്ന ശരീറരൊഷ്മൊറൈൊ (37.8 ഡിഗ്ഗി അകലെങ്കിൽ അതിന് മ
ഉകെങ്കിൽ
• നിങ്ങൾ 7 ദിൈസം ൈീട്ടിൽ തകന്ന ഴിറയെതൊണ്.

ൈീട്ടിൽ തകന്ന
•
•
•
•
•
•

ഴിറയെതികന

ളിൽ)

ിച്ചുള്ള ഉപറദശം

റ ൊലി, സ് ൂൾ, ിപി ശസ്ഗ്തഗ് ിയ ൾ, ഫൊർമസി അകലെങ്കിൽ
ആശ പഗ്തി എന്നിൈിെങ്ങളിറലക്ക് റപൊ ര ത്.
ഗ്പറതേ സൗ രേങ്ങൾ ഉപറയൊഗിക്ക , അകലെങ്കിൽ
ഉപറയൊഗേിനിെയിൽ ൈൃേിയൊക്ക
മറ്റ് ആളു ളുമൊയി അെ േ് ഇെപഴ ന്നത് ഒഴിൈൊക്ക
ഭക്ഷണൈ ം മര ന്ന ളും നിങ്ങളിറലക്ക് എേിക്കൊൻ സൗ രേം
ഒര ക്ക
സന്ദർശ കര ഒഴിൈൊക്ക
ൈളർേ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അ ന്ന് നിൽക്ക

ഞൊൻ എറപൊഴൊണ് NHS 111-ൽ ബന്ധകപറെെത്?
•
•
•

നിങ്ങളുകെ റരൊഗലക്ഷണങ്ങകള ൈീട്ടിൽ ൈച്ച് റനരിെൊൻ ഴിയികലെന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് റതൊന്ന റപൊൾ
നിങ്ങളുകെ അൈസ്ഥ ൈഷളൊ റപൊൾ
7 ദിൈസേിന് റശഷൈ ം നിങ്ങളുകെ റരൊഗലക്ഷണങ്ങൾ
കമച്ചകപെ ന്നികലെങ്കിൽ

ഞൊൻ എങ്ങകനയൊണ് NHS 111-ൽ ബന്ധകപെ

?

എന്തൊണ് അെ േതൊയി കചറേെകതന്ന് അ ിയൊൻ NHS 111 ഓൺവലൻ
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് റസൈനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപറയൊഗിക്കൊൈ ന്നതൊണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഓൺവലൻ റസൈനങ്ങൾ ിട്ടുന്നികലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 111 (ഇത്
ൈിളിക്കൊന ള്ള ഒര സൗ നേ നപരൊണ്) എന്ന നപ ിൽ ൈിളിക്കൊൈ ന്നതൊണ്.

എന്ക എമിറഗ്ഗഷൻ അൈസ്ഥകയ
എന്ത് സംഭൈിക്ക ം?
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ിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയ കെങ്കിൽ

യ ക യികല എമിറഗ്ഗഷൻ നില പരിഗണിക്കൊകത, ക ൊറ ൊണ
വൈ സിനൊയ ള്ള എലെൊ NHS റസൈനങ്ങളും എലെൊൈർക്ക ം സൗ നേമൊണ്.
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് പരിറശൊധനൊ ഫലം കനഗറ്റീവ് ആകണങ്കിൽ റപൊല ം,
പരിറശൊധനയ ം ചി ിത്സയ ം സൗ നേമൊണ്. ക ൊറ ൊണ വൈ സ്
പരിറശൊധനയ്റക്കൊ ചി ിത്സയ്റക്കൊ റൈെി നിങ്ങകള റ ൊം
ഓഫീസിറലക്ക് ിറപൊർട്ട് കചേുന്നതലെ.

ക ൊറ ൊണ വൈ സ് പെര ന്നത് തെയൊൻ എനിക്ക് എന്ത്
സംഭൊൈനയൊണ് നൽ ൊൻ ഴിയ ?
•

•

റസൊപും കൈള്ളൈ ം ഉപറയൊഗിച്ച് ച ര ങ്ങിയത് 20 കസക്കന്്
സമയകമങ്കില ം നിങ്ങളുകെ വ
ൾ പതിൈൊയി ഴ
ന്ന കെന്ന്
ഉ പൊക്ക .
നിങ്ങൾക്ക് റരൊഗലക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിൽ, ൈീട്ടിൽ ഴിയ ന്നതികന
ിച്ചുള്ള ഉപറദശം പൊലിക്ക

ൂെ തൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക് https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
എന്നതിൽ NHS മൊർഗ്ഗനിർറേശം ൊണ
നിങ്ങൾക്ക് ഒര പ തിയ ത െർച്ചയൊയ ച മറയൊ ഉയർന്ന ശരീറരൊഷ്മൊറൈൊ (37.8 ഡിഗ്ഗി അകലെങ്കിൽ അതിന് മ
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ളിൽ) ഉകെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 7 ദിൈസം ൈീട്ടിൽ തകന്ന

ഴിഞ്ഞ

ൂറെെതൊണ്.

