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ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಅನಗತ�
ಭಯ�ಡ.
��ೕನ �ರಸ್ ಬಗೆ� ಕೆಲ�ಂದು ಉಪಯುಕ� 

ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲಿ�ವೆ (WHO, MoHFW 

ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳು)



ಇದು ಸಾಂಕಾ�ಮಿಕ, ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ� ವ�ಕಿ�ಯಿಂದ ಇ��ಬ�ರಿಗೆ 

�ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ�ೕ�ವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು. ನಮ� ಉಸಿರಾಟದ 

ಅಂಗಗಳಾದ ಮೂಗು,  ಗಂಟಲು,  ಶಾ�ಸ�ೕಶದ �ಲೆ �ಂದರೆ 

ಉಂಟು ಮಾಡುತ�ದೆ. 2019ರ ಡಿ�ಂಬರ್ ನಲಿ� �ನಾ �ಶದಲಿ� 

ಕಾಣಿಸಿ�ಂಡ ��ೕನಾ �ರಸ್ �ೕಗದ ಸಂ�ಪ�  ರೂಪದ 

ಹೆಸರು �ೕವಿಡ್ -19.

��ೕನ �ರಸ್ 
ಎಂದ�ನು?

�ೕಗ ಲ�ಣಗಳು

ಜ�ರ
(100 ಡಿಗಿ� ಗಿಂತ ಹೆಚು�)

ಒಣ ಕೆಮು�

ಗಂಟಲು �ೕವು ಸುಸು�

ಉಸಿರಾಟದ
�ಂದರೆ



��ೕನ �ರಸ್ 
ಎಷು� ಮಾರಕವಾಗಿದೆ?

01

02

ಅತ�ಂತ �ಗವಾಗಿ ಹರಡುವ �ರಸ್, ಆದರೆ ಅ� 

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ�

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತ�ವರ 
ಸಂಖೆ� 1.09%

60 ವಷರ್ಕಿ�ಂತಲೂ ಹೆಚಿ�ನ 
ವಯಸಾ�ದವರಿಗೆ ಈ �ೕಗಾಣು
ಹರಡಿದರೆ ಮಾತ� ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚು�  
ವಯಸಾ�ದವರಲಿ� ಮತು� ಕಡಿಮೆ �ೕಗನಿ�ೕಧಕ ಶಕಿ� 
�ಂದಿರುವವರಲಿ� ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚು�



ಇದರ ಬಗೆ� ಯಾಕಿಷು� ಭಯ?
ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯ �ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣಗಳಲಿ� ಹರಿದಾಡುವ ವದಂತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು 
ಭಯ�ತರಾಗಿದಾ�ರೆ. ಈ �ರಸ್ �ಸದಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಅದು  ಜನರಿಗೆ �ಗೆ  �ಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ�ದೆ 
ಎನು�ವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ�.

�ಜ ವಿಷಯಗಳನು� 

ಮಾ
ತ� ಹಂಚಿ�ಳಿ�



ಈ �ೕಗ ನನಗೆ ಬಂದರೆ
ನಾನು ಸಾಯುತೆ�ೕನೆ�?

ಸಕಿ�ಯ ಪ�ಕರಣಗಳು*

ಸಾವುಗಳು*

�ತರಿಕೆ*

270,284+

*ಅಂಕಿ ಅಂಶ : 16 � 2021 ರಂತೆ

60 ವಷರ್ಕಿ�ಂತ ಹೆಚಿ�ನ ವಯಸಾ�ದವರಿಗೆ ��ೕನ 
�ೕಂಕು ತಗಲಿದರೆ �ೕಗದ �ವ�ತೆ ಹೆಚಾ�ಗಿದು� ಅಪಾಯ 
ಜಾಸಿ�ಯಾಗಿರುತ�ದೆ. ಮಧ�ವಯಸ�ರು �ರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ 
�ೕಂಕು ತಗಲಿದರೆ,  ಮನೆಯಲಿ�ರುವ ಹಿರಿಯರು 
�ಘ�ವಾಗಿ ಅಪಾಯಕೆ� ಸಿಲುಕುತಾ�ರೆ.

3,618,458+
20,795,335+ 



�ಂಕು ತಗುಲಿದ ವ�ಕಿ� �ನಿದಾಗ �ರಸ್ ಅವನ �ಗೆ ತಾಗಿ 
ಅವನು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಇನಿ�ತರ ವಸು�ಗಳನು�
ಮುಟಿ�ದಾಗ,  ಆ ವಸು�ವನು� �ರೆ ವ�ಕಿ�ಯು ಮುಟಿ�ದಾಗ 
�ೕಂಕು ಹರಡುತ�ದೆ

��ೕನ �ರಸ್ �ಗೆ
ಹರಡಲಿದೆ?

ಕಣು�, ಮೂಗು ಮತು� 

ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ, ಕೆಮು� 

ಅಥವಾ �ನುವಾಗ 

ಉತ�ತಿ�ಯಾಗುವ ಹನಿಗಳ 

ಮೂಲಕ.
�ೕಂಕಿತ ವ�ಕಿ��ಂದಿಗೆ 

ನಿಕಟ ಸಂಪಕರ್.

�ೕಂಕಿತ ವ�ಕಿ�ಯ ಹಸ� 

ಲಾಘವ ಮತು� ಮುಟಿ�ದಾಗ. 

ಸ�ಚ� �ಳಿಸದೆ ಇರುವ 

�ಗಳಿಂದ ಕಣು�, ಮೂಗು 

ಮತು� ಬಾಯಿ 

ಮುಟು�ವುದರಿಂದ
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ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು �ೕವು ಇದ�ರೆ,  ಸಾಮಾನ� 
�ತವಾಗಿರಬಹು� �ರತು,  ಅದು ಫೂ� ಜ�ರ ಅಥವಾ 
��ೕನಾ �ರಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ�ತೆ ಕಡಿಮೆ

ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣಗಳು

�ತ vs ಫೂ� ಜ�ರ 
vs ��ೕನ �ರಸ್

�ತ ಜ�ರ ��ೕನ�ರಸ್
�ರಸ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮತು�
�ೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ೕರಿಸಲು
ಪಾ�ರಂಭಿಸುವ ನಡುವಿನ ಸಮಯ

1-3 ದಿನಗಳು 1-4 ದಿನಗಳು 2-14 ದಿನಗಳು

�ೕಗಲ�ಣದ ಆರಂಭ ಕ��ಣ ಹಠಾತ್ ಕ��ಣ

7-12 ದಿನಗಳು 3-7 ದಿನಗಳು
ಸೌಮ� ಪ�ಕರಣಗಳು~2 ವಾರಗಳ
�ವ� ಅಥವಾ ನಿಣಾರ್ಯಕ
�ೕಗ ~3-6 ವಾರಗಳು

�ೕಗಲ�ಣಗಳು ಎಷು� ಕಾಲ
ಉಳಿಯುತ�ವೆ

ಜ�ರ ಕೆಲ�ಮೆ� ಸಾಮಾನ� ಸಾಮಾನ�

�ತ ಸಾಮಾನ� ಕೆಲ�ಮೆ� ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ�

ಗಂಟಲು �ೕವು ಸಾಮಾನ� ಕೆಲ�ಮೆ� ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ�

ಕೆಮು� ಸಾಮಾನ� ಕೆಲ�ಮೆ� ಸಾಮಾನ�

��ೕವು ಅಪರೂಪ; ಸಂಭವಿಸಿದಲಿ�,
ಸೌಮ� ಸಾಮಾನ� ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ�

ಉಸಿರಾಟದ �ಂದರೆ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪ ಸಾಮಾನ�



ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳು 
ಕಂಡು ಬಂದಿಲ�. ಅಧ�ಯನದ 
ಪ�ಕಾರ ನಾವು ತಿನು�ವ 
ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಈ �ೕಂಕು 
ಹರಡುವುದಿಲ�.

��ೕನ �ರಸ್ ನಾವು ತಿನು�ವ 
ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹರಡುತ�ದೆ�?

ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳು 
ಕಂಡು ಬಂದಿಲ� ನಾವು ತಿನು�ವ 
ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಈ �ೕಂಕು 
ಹರಡುವುದಿಲ�. �ೕಳಿ ಮಾಂಸ 
ಹಾಗೂ �ಟೆ� ತಿನು�ವುದರಿಂದ ಈ 
�ೕಂಕು ಹರಡುವುದಿಲ�. ತ�ರ 
ಪ�ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ �ಯಿಸಿದ 
ಮಾಂಸ ತಿನು�ವುದು ಒಳೆ�ಯದು.

�ೕಳಿ ಮಾಂಸ  ತಿನು�ವದರಿಂದ
��ೕನ �ರ ಸ�ರಡುತ�ದೆ�?

ಇಲ�

ಇಲ�



�ೕಗ ಲ�ಣ ಇರುವಂತಹ ವ�ಕಿ�ಗಳಿಗೆ �ೕಂಕು ತಗಲಿರುವ ಬಗೆ� 
ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ �ದ�ರ ಶಿಫಾರಿಸಿ�ನ �ರೆಗೆ ಮಾತ� 
��ೕನಾ ಪ�� ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು.

��ೕನ �ರಸ್ �ಡಿತ ಪ��ಶಕೆ� 
ಇತಿ�ೕಚಿಗೆ  �ಟಿ �ಡಿದ�ರೆ

ಅಂತಹ ವ�ಕಿ��ಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ ಸಂಪಕರ್

ನಿಮಗೆ ಜ�ರ, ಕೆಮು�,  ಗಂಟಲು �ೕವು,  ಉಸಿರಾಟದ �ಂದರೆ 
- ಇವುಗಳಲಿ� ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ�ರೆ ಮತು� ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿ� :

ನನಗೆ ಹೆಚಿ�ನ ದಜೆರ್ಯ ಜ�ರ, 
ಕೆಮು� ಮತು� ಉಸಿರಾಟದ 
�ಂದರೆ ಇದ�ರೆ ನಾನು 
ಕ�ೕನ�ರಸ್ ಪ��ಸ��? 

ಕ�ೕನ�ರಸ್ �ೕಗಿಗಳನು� 
�ೕಡಿ�ಳು�ವ ಆ�ೕಗ� ಸೌಲಭ� / 
ಪ��ೕಗಾಲಯಗಳಿಗೆ �ಟಿ �ಡುವುದು.



�ೕಗಲ�ಣದ ಆಧಾರಿತ �ದ��ಯ ಆ�ಕೆಯನು� 
�ಡಲಾಗುತ�ದೆ ಮತು� ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾ�ತಾಗಿದೆ. ��ನ �ರಸಿ�ಗೆ 
ಇನೂ� ನಿದಿರ್ಷ� ಚಿಕಿತೆ� ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಲಭ�ವಿಲ�.

ಸುಮಾರು 84.25% ಜನರು ವಿ�ಷ ಚಿಕಿತೆ� ಇಲ�� 
�ೕಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದಾ�ರೆ.

ಹಾ�ನಿಲ�,  �ೕಗಿಯ �ೕಗ ನಿ�ೕಧಕ ಶಕಿ� 
ವೃದಿ�ಸದಿದ�ರೆ ಮತು� ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸದಿದ�ರೆ ಇ��ಮೆ� ಈ 
�ೕಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ�ತೆ ಇದೆ.

��ೕನ �ರಸ್ ಗೆ  ಚಿಕಿತೆ� �ಡಬಹು�

ಕ�ೕನ�ರಸ್ �ೕಂಕಿತ ವ�ಕಿ�ಯು 
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ �ತರಿಸಿ�ಳ�ಬಹು�?

��ೕನ �ೕಂಕಿತ ವ�ಕಿ� ಒಮೆ� 
�ೕಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರೆ 
ಇ��ಮೆ� ಈ �ೕಗ ತಗಲುವುದಿಲ��? 

*ಅಂಕಿ ಅಂಶ : 16 � 2021 ರಂತೆ



ಸಾಕಷು� �ೕಪ್ ಮತು� �ರಿನಿಂದ ನಿಮ� �ಗಳನು� 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ �ಳೆಯಿರಿ. ಅಶುದ� �ಗಳಿಂದ ನಿಮ� 

ಕಣು�, ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೂಗನು� ಮುಟ��ಡಿ.

ಯಾರನೂ� ಸ�ಶಿರ್ಸ� ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಕ�ಮ 

ಬಳಸಿ. ಹಾ�ಂಡ್ �ಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಮಸೆ� 

ಅಥವಾ � �ಸಲು ಆದ�ತೆ �ಡಿ

ಯಾವುದಾದರೂ ವ�ಕಿ� ಕೆಮು�ವಾಗ ಅಥವಾ  

�ನುವಾಗ ಅತಂಹ ವ�ಕಿ�ಯ  ನಡುವೆ ಕನಿಷ� 3 

ಅಡಿ ಅಂತರ ಕಾಯು��ಳಿ�

�ವು ಅನಾ�ೕಗ�ದಿಂದ ಬಳಲುತಿ�ದ�ರೆ ಮತು� 

�ವು ಯಾರನಾ�ದರೂ �ೕಡಿ�ಳು�ತಿ�ದ�ರೆ 

�ೕಗಲ�ಣಗಳ ಬಗೆ� ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ.

ಮುಂಜಾಗ�ತಾ ಕ�ಮಗ�ನು?

ನಿಮಗೆ ಅನಾ�ೕಗ� ಅನಿಸಿದರೆ, 

�ದ��ಯ ಚಿಕಿತೆ� ಪಡೆಯಿರಿ

ಯಾವು� ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂ�ಶವನು�" 

ಹಂಚಿ�ಳ��ಡಿ �ದ��ಯ ತ�ರ ಮೂಲಕ 

ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನು� ಮಾತ� ಹಂಚಿ�ಳಿ�

�ವು  ತುತುರ್ ಅಗತ�ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ �ರಗೆ �ೕದರೆ �ರೆ 

ವ�ಕಿ�ಗಳಿಂದ ಕನಿಷ� ಒಂದು �ಟರ್ ಅಂತರ ಕಾಯು��ಳಿ�.



ಯಾವು� ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಸಂ�ಶವನು�" 

ಹಂಚಿ�ಳ��ಡಿ �ದ��ಯ ತ�ರ ಮೂಲಕ 

ಬರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನು� ಮಾತ� ಹಂಚಿ�ಳಿ�

�ೕವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ
ಧನಾತ�ಕ ಪ��?
ಶಾಂತವಾಗಿರಿ.

ಹೆದರ�ಡ. ಹೆಚಿ�ನ ಜನರು 
ಆಸ�ತೆ�ಗೆ ಅಗತ�ವಿಲ�ದೆ� 
�ೕವಿಡ್ -19 ನಿಂದ 
�ತರಿಸಿ�ಳು�ತಾ�ರೆ.



ಮನೆ ಪ�ತೆ�ೕಕತೆ ಮತು� �ೕವಿಡ್-19
ಸ�ಯಂ ಆ�ಕೆಗೆ ಮಾಗರ್ದಶಿರ್

�ೕಗಲ�ಣಗಳನು� �ಗೆ �ಲಿ�ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಮತು� ನಿವರ್ಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 

�ದ��ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ�ತಿ 4-6 ಗಂಟೆಗಳಿ�ಮೆ� ನಿಮ� ಆಮ�ಜನಕದ 

ಮಟ�ವನು� �ಲಿ�ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 

ನಾಡಿ-ಆಕಿ��ಟರ್ ಬಳಸಿ. ನಿಮ� ಉಸಿರಾಟವು 

ತುಂಬಾ �ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು �ವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, 

ಅದನು� ಹೆಚಾ�ಗಿ �ಲಿ�ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಆಮ�ಜನಕದ 

ಮಟ�ವು 95% ಕಿ�ಂತ ಹೆಚಿ�ರ�ಕು.

ಹತು� ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾ�ನಗೃಹ�ಂದಿಗೆ (ಸಾಧ�ವಾದರೆ) ಪ�ತೆ�ೕಕ 

�ೕಣೆಯಲಿ� ಸ�ಯಂ-ಪ�ತೆ�ೕಕಿಸಿ.

ಆ�ೕಗ� ಕಾಯರ್ಕತರ್ರ ಮೌಲ�ಮಾಪನದ ನಂತರ 
ಮನೆಯಲಿ� ಪ�ತೆ�ೕಕಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ನಿಮ� 
�ೕಂಕನು� ನಿವರ್ಹಿಸಲು �ವು ಈ ಹಂತಗಳನು� 
ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

�ಡ��



ಪ�ತಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿ�ಮೆ� ಅದನು� ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ 

ನಿಮ� ತಾಪಮಾನವನು� ಗಮನದಲಿ�ರಿಸಿ�ಳಿ�. ಹೆಚಿ�ನ 

ತಾಪಮಾನದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ� ಹೆಚಾ�ಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. 

�ವು ಹೆಚಿ�ನ ತಾಪಮಾನ ಮತು� �ೕವುಗಳನು� 

�ಂದಿದ�ರೆ, ಪ�ತಿ ನಾಲು� ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರು 

ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪಾ�ರಸಿಟಮಾಲ್ (500 ಮಿಗಾ�ಂ) 

ತೆಗೆದು�ಳಿ�, 24 ಗಂಟೆಗಳಲಿ� ಗರಿಷ� ನಾಲು� 

ಪ�ಮಾಣಗಳನು� ತೆಗೆದು�ಳಿ�.

ನಿಮ� �ೕಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯ�ಕಾದರೆ, 

ನಿಮ� ಮೂಗು ಮತು� ಬಾಯಿಯನು� ಒಳ�ಂಡ 

ಟಿ�ಪಲ್ �ಯಡ್ರ್ ಮಾ��್ ನು� ಧರಿಸಿ. ನಿಮ� 

�ೕಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ��ಶಿಸಿದರೆ, ಅವರು 

ಸಹ ಮಾ��್ ಧರಿಸ�ಕು. ಬಳಸಿದ ಮಾಸ��ಳನು� 

ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿ�ಮೆ� ತೆಗೆಯರಿ.

ಆಗಾಗೆ� ನಿಮ� �ಗಳನು� ಸಾಬೂನಿನಿಂದ 

�ಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ 70% ಆ��ೕಹಾಲ್ ಆಧಾರಿತ 

ಸಾ�ನಿ�ಜರ್ ಬಳಸಿ.

�ೕಂಕುನಿವಾರಕದಿಂದ ನಿಮ� �ೕಣೆಯನು� 

ಸ�ಚ್ ವಾಗಿರಿಸಿ�ಳಿ�.

ಬಳಸಿದ ಪಾತೆ�ಗಳನು� ಡಿಟಜೆರ್ಂ��ಂದಿಗೆ ಸ�ಚ್ �ಳಿಸಿ 

ಮತು� �ವು �ೕಂಕಿತವಲ�ದ ವ�ಕಿ�ಗ�ಂದಿಗೆ 

ಇವುಗಳನು� ಹಂಚಿ�ಳ��ಡಿ.



ವಾತಾಯನಕಾ�ಗಿ ನಿಮ� ಕಿಟಕಿಗಳನು� ತೆರೆದಿಡಿ.

ನಿಮ� �ಟೆ�ಯಲಿ� ಅಥವಾ ನಿಮ� ಬದಿಗಳಲಿ� 

ಮಾತ� ಮಲಗಿ�ಳಿ�.

ಆಳವಾದ ಇನ��ಷನ್ (ಉಸಿರನು� ಒಳಗೆ 

ಎಳೆದು�ಳು�ತಾ) ಮತು� ಶಾ�ಸ�ೕಶದ 

ವಾ�ಯಾಮ ಮಾಡಿ.

ಉಸಿರನು� �ರಗಡೆ ಬಿಡುತ� ಮತು� ಉಪು��ರಿನ 

ಗಾಗಿ�ರ್ಂಗ್ ದಟ�ಣೆಯನು� ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ�ದೆ.

�ವು ಅದನು� ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಸ�ಲ� ಲಘು 

ವಾ�ಯಾಮ ಮಾಡಿ.

ನಿಮಗೆ ರುಚಿ �ೕಡಲಾಗದಿದ�ರೂ ಸಾಕಷು� �ರು 

ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತು� ಪೌಷಿ�ಕ ಆಹಾರವನು� �ವಿಸಿ. 

�ಡಿ�ೕಕರಿಸಿದ ಮತು� ಆ�ೕಗ�ಕರವಾಗಿ 

ತಿನು�ವುದು ನಿಮ� �ಹವು �ತರಿಸಿ�ಳ�ಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ�ದೆ.

ಪುಸ�ಕಗಳನು� ಓದುವ ಮೂಲಕ, ಟಿವಿ 

ಕಾಯರ್ಕ�ಮಗಳನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� 

ಕುಟುಂಬ ಮತು� ಸೆ�ೕಹಿತ�ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ದಲಿ�ರಿ.

ಸಾಧ�ವಾದಷು� ವಿಶಾ�ಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.



�ಡ��
ನಿ��ಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಇತರ ಜನ�ಂದಿಗೆ ಆಹಾರ 

(ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು), ಟವೆಲ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಆಹಾರ, ಶೌಚಾಲಯ 

ಇತಾ�ದಿ �ಯಕಿ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� ಹಂಚಿ�ಳ� �ಡಿ.

ನಿಮ� ಬೆನಿ�ನಲಿ� ಮಲಗ�ಡಿ.

ಎಣೆ�ಯುಕ� ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ� ಆಹಾರವನು� 

�ವಿಸ �ಡಿ.

ಔಷಧಿ, ಸಿ�ೕರಾಯ��ಳು, ರೆಮೆಡೆಸಿವಿರ್ ಇತಾ�ದಿಗಳನು� 

ಸ�ಯಂ-ಶಿಫಾರಸು ತೆಗೆದು�ಳ��ಡಿ. ವೃತಿ�ಪರ 

�ದ��ಯ ಸಲಹೆಯನು� ಪಡೆಯಿರಿ.

ಸ�ಯಂ- ಔಷಧಿ ಮಾಡ�ಡಿ. ಬೆಳು�ಳಿ�, ಕಪೂರ್ರ 

ಮತು� ಕಾ�ರಮ್ �ಜಗಳು (ಅಜೆ�ೖನ್) 

ಕಟು�ಗಳಂತಹ ಮನೆಯ ಮಿಶ�ಣಗಳು 

ಆಮ�ಜನಕದ ಮಟ�ವನು� ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ�ವಿಲ�.

�ದ��ಯ ಆ�ಕೆ ಪಡೆಯುವುದನು� ಬಿಟ�ರೆ ನಿಮ� 

ಮನೆಯಿಂದ �ರ�ೕಗ�ಡಿ.

ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತು� ಸವಾರಿ-ಹಂಚಿಕೆಯನು� 

ಇ��ಬ�ರ �ತೆ ಹಂಚಿ�ಳ��ಡಿ.



ಆಕಿ��ಟನರ್ಲಿ�ನ ನಿಮ� ಆಮ�ಜನಕದ ಮಟ�ವು

94% ಕಿ�ಂತ ಕಡಿಮೆ �ೕರಿಸಿದರೆ.

ನಿಮ� ಉಸಿರಾಟದ �ಂದರೆ ಉಲ�ಣ�ಂಡರೆ.

ನಿಮ� ತುಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖವು �ಲಿ-ಇಶ್ ಬಣ�ಕೆ� ತಿರುಗಿದರೆ.

�ವು ತುಂಬಾ ದಿಗ�ಮೆ�ಂಡಿದ�ರೆ.

101 ಎಫ್ (38 ಸಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚಿ�ನ ಜ�ರವು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ

ಮುಂದುವರಿದರೆ.

ನಿಮ� ಎದೆಯಲಿ� ನಿರಂತರ �ೕವು ಅಥವಾ ಒತ�ಡ ಇದ�ರೆ.

�ವು ಮಂದವಾದ ಮಾತು / �ೕಗಗ�ಸ�ವಾಗುವಿಕೆಗಳನು� ಅನುಭವಿಸಿದರೆ.

ನಿಮಗೆ ಎಚ�ರ�ಳ�ಲು ಅಥವಾ ಎಚ�ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ�ವಾಗದಿದ�ರೆ.

ತುತುರ್ �ದ��ಯ ಆ�ಕೆ 
ಯಾವಾಗ?



�ೕವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸುರ�ತವಾಗಿದೆ. ಅವರು 

ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ �ರಸ�ಳು ಮತು� ಬಾ�ಕಿ�ೕರಿಯಾಗಳನು� ಗುರುತಿಸಲು 

ಮತು� �ೕರಾಡಲು �ಹದ �ಸಗಿರ್ಕ ರ�ಣಾ ಕಾಯರ್ಗಳನು� - 

ಪ�ತಿರ�ಣಾ ವ�ವಸೆ�ಯನು� ತರ�ತಿ ಮತು� ಸಿದ�ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾ�ರೆ. ವಾ�ಕಿ��ಷನ್ ನಂತರ, �ಹವು ನಂತರ 

�ೕಗವನು� ಉಂಟುಮಾಡುವ �ೕಗಾಣುಗಳಿಗೆ ಒಡಿ��ಂಡರೆ, 

�ಹವು ತ�ಣ ಅವುಗಳನು� ನಾಶಮಾಡಲು ಸಿದ�ವಾಗಿದೆ, 

ಅನಾ�ೕಗ�ವನು� ತಡೆಯುತ�ದೆ. 

ಭಾರತವು ಈಗ �ೕವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ ಮೂರು ಅನು�ೕದಿತ 

ಲಸಿಕೆಗಳನು� �ಂದಿದೆ: �ವಾಕಿ�ನ್, �ೕವಿ���್ ಮತು� ಸು�ಟಿ�ಕ್ ವಿ. 

ಸು�ಟಿ�ಕ್ ವಿ ಇನೂ� ಉತಾ�ದನೆಯಲಿ�ದೆ ಮತು� ಇ�ಗ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ 

ಲಭ�ವಿಲ�, �ೕವಾಕಿ�ನ್ ಮತು� �ೕವಿ���್ �ಶಾದ�ಂತ ಆಡಳಿತ 

�ೕವಿಡ್ -19 ವಾ�ಕಿ��ಷನ್



�ವು 45 ವಷರ್ಕಿ�ಂತ �ಲ�ಟ�ವರಾದರೆ, ಲಭ�ತೆಯ ಆಧಾರದ �ಲೆ 

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು �ವು ಯಾವು� ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಕಾರ್ರಿ 

ಆಸ�ತೆ�ಗಳಲಿ� ನಡೆಯಬಹುದು. �ವು 18-45 ವಷರ್ 

ವಯಸಿ�ನವರಾಗಿದ�ರೆ, �ವು �ೕಂದಾಯಿಸಿ�ಳ��ಕು

https://www.cowin.gov.in/home ನಿಮ� ��ಲ್ ಸಂಖೆ� ಮತು� 

ಐಡಿ ಪುರಾವೆಗ�ಂದಿಗೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಲಸಿಕೆಯ ಲಭ�ತೆಯ 

ಆಧಾರದ �ಲೆ �ವು ಅಪಾಯಿಂಟೆ�ಂಟ್ ಅನು� ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು 

ಸಾಧ�ವಾಗುತ�ದೆ.

ಲಸಿಕೆಗೆ ಹೆಚಿ�ನ �ಡಿಕೆ ಮತು� �ವ� �ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, �ವು 

ಅಪಾಯಿಂಟೆ�ಂಟ್ ಪಡೆಯುವ �ದಲು ಸ�ಲ� ಸಮಯ 

ತೆಗೆದು�ಳ�ಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು 

ಪಾ�ಟಾ�ಮ�ರ್ಳು ಇಲಿ�ವೆ:

1. ಹೆಲಿ��ಮೆ ಸಾಧನವಾ�ಕಿ��ಟ್ �

2. ಟೆಲಿಗಾ�ಮ್ ಚಾನಲ�ಳು

3. PayTM ನ COVID-19 ಲಸಿಕೆ �ಂಡರ್ ತಮ� ಮಿನಿ ಆಪ್ ��ೕನರ್ಲಿ�

�ವು ಈಗಾಗ� �ೕವಿಡ್ -19 ಅನು� �ಂದಿದ�ರೂ ಸಹ, 

ಯಾವು� ಲಸಿಕೆ ನಿಮಗೆ �ದಲು ಲಭ�ವಾಗುವಂತೆ ತೆಗೆದು�ಳಿ�.

ಆದಷು� �ಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ�ಳು�ವುದು ಮುಖ�. ಅನು�ೕದಿತ 

�ೕವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳು ಗಂ�ರವಾಗಿ ಅನಾ�ೕಗ�ಕೆ� 

ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಮತು� �ೕಗದಿಂದ ಸಾಯುವುದರ ವಿರುದ� 

ಹೆಚಿ�ನ ಮಟ�ದ ರ�ಣೆಯನು� ಒದಗಿಸುತ�ವೆ, ಆದರೂ ಯಾವು� 

ಲಸಿಕೆ 100% ರ�ಣಾತ�ಕವಾಗಿಲ�.

https://www.cowin.gov.in/home
https://www.vaccinateme.in/covid/?type=district
https://under45.in/


�ೕವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಳು 18 ವಷರ್ಕಿ�ಂತ �ಲ�ಟ� ಹೆಚಿ�ನ 
ಜನರಿಗೆ ಸುರ�ತವಾಗಿವೆ, ಇದರಲಿ� ಸ�ಯಂ-ಪ�ತಿರ�ಣಾ 
ಅಸ�ಸ�ತೆಗಳು �ರಿದಂತೆ ಯಾವು� �ತಿಯ �ದ� 
ಅಸಿ�ತ�ದಲಿ�ರುವ ಅಂಶಗಳು �ರಿವೆ. 

ಈ ಅಂಶಗಳು �ರಿವೆ: ಅಧಿಕ ರಕ��ತ�ಡ, ಮಧು�ಹ, 
ಆಸ�ಮಾ, ಶಾ�ಸ�ೕಶ, ಪಿತ�ಜನಕಾಂಗ ಮತು� ಮೂತ�ಪಿಂಡ 
ಕಾಯಿಲೆ, ಹಾಗೆ� ಸಿ�ರ ಮತು� ನಿಯಂತಿ�ತ �ಘರ್ಕಾಲದ 
�ೕಂಕುಗಳು.

ಆದಾಗೂ�, ನಿಮ� ಆ�ೕಗ� ರ�ಣೆ �ಡುಗ�ಂದಿಗೆ ನಿಮ� 
ಪರಿಸಿ�ತಿಯನು� �ವು ಚಚಿರ್ಸ�ಕು:

ಯಾರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯ�ಕು?

ರಾಜಿ ಮಾಡಿ�ಂಡ ಪ�ತಿರ�ಣಾ ವ�ವಸೆ�ಯನು� �ಂದಿರಿ

�ವ�ವಾದ ಅಲಜಿರ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನು� �ಂದಿರಿ, ವಿ�ಷವಾಗಿ 
ಲಸಿಕೆಗೆ (ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಯಲಿ�ನ ಯಾವು� ಪದಾಥರ್ಗಳು)

�ವ�ವಾಗಿ ದುಬರ್ಲವಾಗಿರುತ�ದೆ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸಮಯದಲಿ� ಮಕ�ಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ �ಡಬಾರದು.

ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಿ�ೕರಿ (�ವು ಈಗಾಗ� ಸ�ನ�ಪಾನ ಮಾಡುತಿ�ದ�ರೆ, 
ವಾ�ಕಿ��ಷನ್ ನಂತರವೂ �ವು ಮುಂದುವರಿಯ�ಕು)



ಕನಿಷ� 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ �ವು ಲಸಿಕೆ 
ಪಡೆಯುವ ಸ�ಳದಲಿ� ಉಳಿಯಲು ಸಲಹೆ 
�ಡಲಾಗುತ�ದೆ, ಆದ�ರಿಂದ ಅಸಾಮಾನ� 
ಪ�ತಿಕಿ�ಯೆಗಳ ಸಂದಭರ್ದಲಿ� ಆ�ೕಗ� 
ಕಾಯರ್ಕತರ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಮ� ಎರಡ� �ೕಸೆ� �ವು ಯಾವಾಗ 
ಬರ�ಕೆಂದು ಪರಿ�ಲಿಸಿ ಮತು� ಅದನು� 
ಸಲಹೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ� ತೆಗೆದು�ಳಿ� 
(ಸಾಮಾನ�ವಾಗಿ 4-6 ವಾರಗಳು). ನೆನಪಿಡಿ, ನಿಮ� 
ಎರಡ� �ೕಸ್ ಅ� ಕಂಪನಿಯಿಂದ 
ಇರ�ಕು!

ಸರಿಯಾದ ಪೌಷಿ�ಕಾಂಶವನು� �ವಿಸಿ ಮತು� ನಿಮ� 
ವಾ�ಕಿ��ಷನ್ �ದಲು ಮತು� ನಂತರ 
�ಡಿ�ೕಕರಿಸಿ. ಚೆನಾ�ಗಿ ವಿಶಾ�ಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಲಸಿಕೆ ನಂತರದ ಹಂತಗಳು



�ೕಳಿನ �ೕವು, ಸೌಮ� ಜ�ರ, ದಣಿವು, 
ತಲೆ�ೕವು, ಸಾ�ಯು ಅಥವಾ �ಲು 
�ೕವುಗಳಂತಹ ಸಣ� ಅಡ�ಪರಿಣಾಮಗಳನು� 
�ವು ನಿ��ಸಬಹುದು. ನಿಮ� �ಹವು 
�ೕವಿಡ್ -19 �ೕಂಕಿಗೆ ರ�ಣೆ �ಡುತ�ದೆ ಎಂದು 
ಇದು ಸೂಚಿಸುತ�ದೆ.

�ವು ಶಾಟ್ ಪಡೆದ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮೃದುತ� 
(�ೕವು) 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಹೆಚಾ�ದರೆ, 
ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ 
ಅಡ�ಪರಿಣಾಮಗಳು �ೕಗದಿದ�ರೆ, ನಿಮ� 
ಆ�ೕಗ� ಪೂ�ಕೆದಾರರನು� ಸಂಪಕಿರ್ಸಿ.



ಉಗುರು ಬಣ�/ಕೃತಕ ಉಗುರು ಇದ�ಲಿ� ಅದನು� ತೆಗೆಯಿರಿ, 
ಹಾಗೆ ನಿಮ� � ತಣ�ಗಿದ�ರೆ    ಅದನು� ಬೆಚ�ಗಾಗಿಸಿ.

ಪಲ�ರ್ ಆಕಿ��ಟರ್
ಬಳಸುವುದು �ಗೆ?

ಹಂತ 1

ಆಕಿ�ಜನ್ �ಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದು�ಳು�ವ �ದಲು ಕನಿಷ� 
ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರಾಮವಾಗಿರಿ

ಹಂತ 2

ನಿಮ� �ಯನು� ನಿಮ� ಎದೆಯ �ಲೆ ಹೃದಯ ಮಟ�ದಲಿ� 
ಇರಿಸಿ ಮತು� ಅದನು� ಸಿ�ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು�ಳಿ�.

ಹಂತ 3

ಆಕಿ� �ಟರ್ ಅನು� ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತು� ಅದನು� ನಿಮ� 
ಮಧ� ಅಥವಾ �ೕರು ಬೆರಳಿನಲಿ� ಇರಿಸಿ.

ಹಂತ 4

ಆಕಿ� �ಟರಿನ �ಡಿಂಗ್ ಸಿ�ರ�ಳ�ಲು ಸಮಯ 
ತೆಗೆದು�ಳು�ತ�ದೆ. ಆಕಿ��ಟರ್ ಅನು� ಕನಿಷ� ಒಂದು 
ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಬೆರಳಲಿ� ಇರಿಸಿ, �ಡಿಂಗ್ ಸಿ�ರವಾಗಿಲ�ದಿದ�ರೆ 
ಅದಕಿ�ಂತ ಹೆಚು� ಕಾಲ ಇರಿಸಿ.

ಹಂತ 5



ಐದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬದಲಾಗದೆ ಇದ�ರೆ ಅದರಲಿ� 
ಅತ�ಧಿಕ �ಡಿಂಗ್ ಅನು� ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದು ರೆಕಾಡ್ರ್ 
ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 6

ಪ�� ಫಲಿತಾಂಶವನು� ಎಚ�ರಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಂತ 7

ಒಂದು ಪಾ�ರಂಭಿಕ �ಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ರೆಕಾಡಿರ್ಂಗ್ ಅನು� 
ಪಾ�ರಂಭಿಸಿ. ದಿನಕೆ� 3 ಬಾರಿ ರೆಕಾಡ್ರ್ ಮಾಡಿ; ಪ�� ದಿನ 
ಅ� ಸಮಯಗಳಲಿ� ಮಾಡಿ. ನಿಮ� ಆ�ೕಗ�ದಲಿ� 
ವ�ತಾ�ಸ ಉಂಟಾದರೆ ಹೆಚಿ�ನ ಕ�ಮ ತೆಗೆದು�ಳಿ�.

ಹಂತ 8

1075 ಕೆ� ಕರೆ ಮಾಡಿ
• ನಿಮ� ಆ�ೕಗ� �ವ�ವಾಗಿ ಹದಗೆಟಿ�ದೆ ಅನಿಸಿದಾಗ
• ವಿಶಾ�ಂತಿಯಲಿ�ದಾ�ಗ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸೆ�ಯಿಂದ    
  ನಿಮಗೆ ಸಣ� ವಾಕ�ಗಳನು� ಪೂಣರ್�ಳಿಸಲು   
  ಆಗದಿದಾ�ಗ
• ನಿಮ� ಆಕಿ�ಜನ್ ಮಟ�ವು �ಕಡ 92% ಅಥವಾ ಅದಕಿ�ಂತ 
  ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ

ಹಂತ 9



ಸಹಾಯವಾಣಿ

14410
ಆಪ�ಮಿತ�

104, 1912

1075

�ೕವಿಡ್ -19 ರಾಜ�  ನಿಯಂತ�ಣ �ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

080-46848600

080-66692000

9745697456

080-1070 (ಎಸ್ .ಇ.ಓ.ಸಿ)

9980299802
(ವಾತಾರ್ ಮತು� ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಪಕರ್ 

ಇಲಾಖೆ ನಿವರ್ಹಣೆ ಸಂಖೆ�)



104

1967/18000-425-9339

080-22212818/080-22210237

080-44554455

102/108

181

100

080-22660000

155214

1912

1916

ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಆಹಾರ ಮತು� ನಾಗರಿಕ 
ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಆ�ೕ�� ್ಮತು� ಕುಟುಂಬ
ಕಲಾ�ಣ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆ ಸಂಖೆ�

ಸಾವರ್ಜನಿಕ 
ಕುಂದು�ರತೆ ಇಲಾಖೆ

ಆಂಬುಲೆ��್ 

ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಆರ�ಕ ಇಲಾಖೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕಾಮಿರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಸಾ�ಂ

ಬಿ ಡಬೂ�� ಎಸ್  ಎಸ್  ಬಿ



08354-236240,
08354-236240/1077

08392-1077, 08392-277100, 
8277888866 (ವಾ��್ ಆಪ್)

0831-2407290(1077),
0831-2424284

080-1077, 080-22967200

080-29781021

18004254316

08226-1077, 08226-223160

08156-1077/277071

08262-238950, 08262-1077

08194-222050/222044/
222027/222056/222035

08192-234034, 08192-1077

�ೕವಿಡ್  -19 ಜಿಲಾ�ವಾರು ನಿಯಂತ�ಣ �ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಬಳಾ�ರಿ 

ಬೆಳಗಾವಿ

ಬಾಗಲ�ೕಟೆ

ಜಿಲೆ� ಹೆಸರು �ೕವಿಡ್  19 ನಿಯಂತ�ಣ 
�ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾ�ಮಾಂತರ

�ದರ್

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚಿಕ�ಬಳಾ�ಪುರ

ಚಿಕ�ಮಗಳೂರು

ಚಿತ�ದುಗರ್

ದಾವಣಗೆರೆ

0836-1077/2447547ಧಾರವಾಡ

08372-239177, 08372-1077ಗದಗ



1047, 08472278698,
08472278677, 08472278648, 

08472278604

1077, 08382-229857

08152-243521

08539-225001

08272220606, 08272-1077

08231-1077, 08232-224655

0824-1077, 0824-2442590

0821-2423800, 0821-1077

08532-228559, 08532-1095,
08532-1077, 08532-226383, 

08532-226020

8277517672, 080-27271195, 
080-27276615

ಉತ�ರಕನ�ಡ

�ೕಲಾರ

ಕಲಬುರಗಿ

�ಪ�ಳ

�ಡಗು

ಮಂಡ� 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ

�ಸೂರು

ರಾಯಚೂರು

ರಾಮನಗರ

�ೕವಿಡ್  -19 ಜಿಲಾ�ವಾರು ನಿಯಂತ�ಣ �ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಜಿಲೆ� ಹೆಸರು �ೕವಿಡ್  19 ನಿಯಂತ�ಣ 
�ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

08172-261111/1077ಹಾಸನ

08375-249102/249104ಹಾ�ರಿ



08182-221010, 08182-1077ಶಿವ�ಗ�

08162-1077/ 278787/ 251414
/ 257368/ 252025/ 252321ತುಮಕೂರು

9663957222, 9663950222ಉಡುಪಿ

08352-1077, 08352221261ವಿಜಯಪುರ

08473-253950, 9449933946ಯಾದಗಿರಿ

�ೕವಿಡ್  -19 ಜಿಲಾ�ವಾರು ನಿಯಂತ�ಣ �ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಜಿಲೆ� ಹೆಸರು �ೕವಿಡ್  19 ನಿಯಂತ�ಣ 
�ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

1047, 08472278698, 08472278677, 
08472278648, 08472278604

1077, 08382-229857

08152-243521

08539-225001

08272220606, 08272-1077

08231-1077, 08232-224655

0824-1077, 0824-2442590

0821-2423800, 0821-1077

ಉತ�ರಕನ�ಡ

�ೕಲಾರ

ಕಲಬುರಗಿ

�ಪ�ಳ

�ಡಗು

ಮಂಡ� 

ದ�ಣ ಕನ�ಡ

�ಸೂರು



�ೕವಿಡ್  -19 ಜಿಲಾ�ವಾರು ನಿಯಂತ�ಣ �ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

ಜಿಲೆ� ಹೆಸರು �ೕವಿಡ್  19 ನಿಯಂತ�ಣ 
�ಠಡಿ ಸಂಖೆ�ಗಳು

08532-228559, 08532-1095, 
08532-1077, 08532-226383, 

08532-226020

8277517672, 080-27271195, 
080-27276615

08182-221010, 08182-1077

ರಾಯಚೂರು

ರಾಮನಗರ

ಶಿವ�ಗ�

08162-1077/ 278787/ 251414/
257368/ 252025/ 252321

ತುಮಕೂರು

9663957222, 9663950222ಉಡುಪಿ

08352-1077, 08352221261ವಿಜಯಪುರ

08473-253950, 9449933946ಯಾದಗಿರಿ



MyGov Corona Helpdesk Whatsapp Number: +91-90131 51515

ಸುತ�ಲೂ ಹರಡಿರುವ ಎಲಾ� ಮಾಹಿತಿ ಮತು� ನಕಲಿ ಸುದಿ�ಗಳ ಮಧೆ�, ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶಾ�ಸಾಹರ್ ಮೂಲಗಳನು� ಮಾತ� ನಂಬುವುದು ಸೂಕ�.

�ಜ-ಸಮಯದ ನ�ಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟು� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳನು� �ೕಡಿ:

WHO

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Ministry of Health & Family Welfare website

https://www.mohfw.gov.in

www.covid19.tipsessions.org

https://www.facebook.com/Tipcoastal/

www.instagram.com/tipsessionscoastaledit/

https://www.covid19.tipsessions.org/
https://www.covid19.tipsessions.org/
https://www.facebook.com/Tipcoastal/
https://www.instagram.com/tipsessionscoastaledit/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mohfw.gov.in/

