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�ాస�వం 

  1   
�ా�� �ెగ ల��� జ���� సంబంధం ల�క�ం��

ఎవ����ౖ�� అ�����ా���� గ��� �ే�ా� �

ఏ అ�����ా జ��య�� కంట�, �ై��అ�����ా జ��య���� స�

ఏ ఆ�ియ� జ�� ప�జలక� COVID-19 బ���న ప�ే అవ�ాశం 

ల�దు  .అ�ియ� జ��య�ల� �ావటం COVID

పడట���� ల��� �ా��ింపజ�యట���� ఎక��వ అవ�ాశం క��� 

ఉన�ట��  �ాదు అ� ప�జలక� �ె�యజ��ి భయ��� ఆపడంల� 

స�యపడం��
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��ందర� వ�క�� ల� COVID-19 బ���న ప�ే ప�మ����� 

ఎక��వ�ా క��� ఉ���ర� 

 

COVID-19 ��ౖర� ఉన� వ������ దగ�ర�ా ఉన� వ�క�� ల� ల��� �ా��ి�  

�ెందుత�న� ��ా ంతంల� �వ�ిసు� ��� ల��� ఆ ��ా ం����� ఇట�వల ����వ����

�ార� ��ౖర� బ���న ప�ే ప�మ����� ఎక��వ�ా క��� ఉంట�ర�
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ఏ�ాంత �ాసం ప���� �ే�ిన వ���� ల��� ఐ�� ల�ష� నుం�� 

�డ�దల�ౖన వ���� నుం�� ఇతర వ�క�� లక� ఇ�����

ప�మ�దం ఉండదు 

న�క��ంచబ��న సమ���రం ��రక�, CDC �క� క���� ��ౖర� �ా��� 

2019 ��� ��� � సంద���ంచం��. 
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జ���� సంబంధం ల�క�ం�� జబ��ల� 

ఎవ����ౖ�� అ�����ా���� గ��� �ే�ా� �. 
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సం����ల� మ��య� ల�ణ�లను 

�ెల�సు��� 

స�యపడగలర�

 
-అ�����ా జ��య���� స� , 

బ���న ప�ే అవ�ాశం 

COVID-19 బ���న 

పడట���� ల��� �ా��ింపజ�యట���� ఎక��వ అవ�ాశం క��� 

ఉన�ట��  �ాదు అ� ప�జలక� �ె�యజ��ి భయ��� ఆపడంల� 

 

• జ�రం 

• దగ��  

• �ా�స ఆడక�� వటం 

��ౖద� స�యం �� ందం��

• ల�ణ�ల� ఉంట� మ��య�

మ��య� 

• COVID-19 ఉన� వ������ దగ�ర�ా ఉ��� ల�క 

�ా��ిసు� న� ��ా ంతంల� �వ�ిసు� ��� ల��� ఆ ��ా ం����� 

ఇట�వల ������

బ���న ప�ే ప�మ����� 

��ౖర� ఉన� వ������ దగ�ర�ా ఉన� వ�క�� ల� ల��� �ా��ి�  

�ెందుత�న� ��ా ంతంల� �వ�ిసు� ��� ల��� ఆ ��ా ం����� ఇట�వల ����వ����, 

క��� ఉంట�ర� . 
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�మ��� మ��య� ఇతర�లను ఆ��గ�ం�ా 

ఉంచడంల� స�యపడట���� �ర� ���� 

సరళ���న �షయ�లను �ాట�ంచవచు�

ఏ�ాంత �ాసం ప���� �ే�ిన వ���� ల��� ఐ�� ల�ష� నుం�� 

�డ�దల�ౖన వ���� నుం�� ఇతర వ�క�� లక� ఇ����� �ా��ిం�ే 

        . ప��ే���ం� � మ�క�� ���నప��డ�

      త���నప��డ�; బ�� ర�� �� ����నప��డ�

      �సుక��� మ�ందు ల���

       �ేత�లను తరచు�ా సబ�� మ��య �ట��� క�సం

       ��కండ��  కడ�ా�. 

       . �భ�ం �ేయ� �ేత�ల�� � కళ��

�క� క���� ��ౖర� �ా��� 

 

  

. �ర� అ����గ�ం�ా ఉన�ప��డ� 

  � దగ��  ల��� త�మ��� ఒక ట�ష���� కప�ం��

�ెత�ల� ప�ెయ�ం��

 

  మ��ంత సమ���రం

 -19 గ���ం� �ాస��ాలను పంచుక�ం��మ�

గ���ం� �ాస��ాలను �లె�సు��ం�� మ��య� ప��ార��  �ా��ించక�ం�� ఆప����� స�యపడం��. 

 
సం����ల� మ��య� ల�ణ�లను  

�ెల�సు��� COVID-19 ను ఆపడంల� �ర�  

స�యపడగలర�  

 

డక�� వటం  

��ౖద� స�యం �� ందం�� 

ల�ణ�ల� ఉంట� మ��య� 

ఉన� వ������ దగ�ర�ా ఉ��� ల�క COIVD-19  

�ా��ిసు� న� ��ా ంతంల� �వ�ిసు� ��� ల��� ఆ ��ా ం�����  

ఇట�వల ������ 

 
�మ��� మ��య� ఇతర�లను ఆ��గ�ం�ా  

ఉంచడంల� స�యపడట���� �ర� ����  

సరళ���న �షయ�లను �ాట�ంచవచు�

ప��ే���ం� � మ�క�� ���నప��డ�, ద���నప��డ� ల���  

బ�� ర�� �� ����నప��డ�, మ��య� ఆ�రం  

�సుక��� మ�ందు ల��� ఆ�రం తయ�ర� �ేసు� న�ప��డ� �  

�ేత�లను తరచు�ా సబ�� మ��య �ట��� క�సం 20   

�భ�ం �ేయ� �ేత�ల�� � కళ��, మ�క��, మ��య� ��ట�� ��కవదు�

�ర� అ����గ�ం�ా ఉన�ప��డ� ఇంట� వద��� ఉండం�� . 

� దగ��  ల��� త�మ��� ఒక ట�ష���� కప�ం��, తర��ాత ట�ష��� 

�ెత�ల� ప�ెయ�ం�� . 

సమ���రం ��సం :www.cdc.gov/covid19
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