வட்டில்
ீ
கண்காணிக்கப்படும் COVID-19 ந ாயாளிகளுக்குரிய வழிகாட்டி

பின்வரும் ிலைலைகளில் 911 ஐ
அலழக்கவும்:
•

•

•

உங்களுக்குக் கடுலையான
மூச்சுத் திணறல் அல்ைது
ந ஞ்சு வைி ஏற்பட்டால்
ீங்கள் ைிகவும் குழப்பைாக
அல்ைது நதளிவாகச் சிந்திக்க
முடியாைல் இருக்கின்றீர்கள்.
ீங்கள் ையக்கைலடகின்றீர்கள்
( ிலனவிழந்து விடுகின்றீர்கள்)

பின்வரும் ிலைலைகளில்
உங்கலளக் கண்காணிக்கும்
சிகிச்லசயகம்/ைருத்துவர் அல்ைது
ைருத்துவத் தாதிலய அலழக்கவும்:
• உங்களுக்குச் சுவாசிப்பதில்
சிரைம் புதிதாகத்
நதான்றியுள்ளது அல்ைது
நைாசைலடகின்றது
• உங்கள் அறிகுறிகள்
நைாசைலடகின்றன.
•
ீங்கள் ன்றாகத் நதறிவரத்
நதாடங்குகின்றீர்கள், பின்னர்
ிலைலை நைாசைலடகின்றது.
• பின்வருவன நபான்ற
அறிகுறிகலளக் காட்டும்
கடுலையான ீரிழப்பு
உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது:
o வாய் ைிகவும் வறட்சியாக
இருப்பது
o ைிகச் சிறிதளவு சிறு ீர்
ைட்டுநை
நவளிநயற்றப்படுவது
o தலை ைிகவும் நைசாக
இருப்பது நபாை
உணர்வது

உங்கள் அறிகுறிகளைத் தினமும் கண்காணித்தல்:
உங்கள் ைருத்துவர் அல்ைது குடும்ப ைருத்துவக் குழு உங்கலள ஒழுங்காகக்
கண்காணிக்கும் (வட்டில்-வந்து
ீ
கண்காணிக்கும் தடலவகள் உங்கள் அபாய
அளலவ அல்ைது COVID ந ாயின் தீவிரத்லதப் நபாறுத்தது), ஆனால் உங்கள்
காநைண்டரில் ந ாயின் முதல் அலடயாளம் நதான்றியலதக் குறிப்பதன்
மூைமுைு, நதாடர்ச்சியாக உங்கள் அறிகுறிகலளக் கண்காணிப்பதன் மூைமும்
ீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி புரிய நவண்டும். உங்கள் சுகாதார வழங்கு ர்
அலழக்கும்நபாது அவர்களுடன் கைந்தாநைாசிப்பதற்கு வசதியாக உங்கள்
அறிகுறிகலளயும் (அலவ நைம்பட்டாலும் அல்ைது நைாசைலடந்தாலும் கூட)
பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டர் கணிக்கும் அைவடுகள்,
ீ
உடல் நவப்ப ிலை
(இயலுைானால்), ாடித்துடிப்பு ைற்றும் சுவாச வதம்
ீ
ஆகியவற்லறயும் தினமும்

பதிவு நசய்து நகாள்ளவும். இந்த எளிய சாதனத்லத எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
என்பது குறித்த தகவலுக்கு “Pulse Oximetry (பல்ஸ் ஆக்சிநைட்ரி) - ந ாயாளிக்குரிய
பயன்பாட்டு வழிமுலறகள்” என்ற விவரத்தாலளப் பார்க்கவும்.

COVID-19 காரணமாக நீ ங்கள் நநாயுற்றிருக்கும்நபாது பின்பற்ற நவண்டிய
பபாதுவான ஆந ாசளன
COVID-19 இைிருந்து ைீ ண்டு வருவது என்பது நபரும்பாலும் ‘லவரஸிைிருந்து’
ைீ ண்டு வருவலத விட ைிக ீண்ட ைீ ட்சியாகும். அறிகுறிகள் நதாடங்கிய 5-10
ாட்களில், அதிலும் குறிப்பாக ீங்கள் வயதானவராகவும், உயர் இரத்த அழுத்தம்,
உடற் பருைன் அல்ைது ீரிழிவு நபான்ற ிலைலைகலளக்
நகாண்டிருப்பவராகவும் இருந்தால், நபரும்பாலும் ைிகவும் கவலைக்குரிய
சுவாசப் பிரச்சலனகலள எதிர்நகாள்ள நவண்டியுள்ளது. வழக்கைான அறிகுறிகள்
இருைல், காய்ச்சல், நசார்வு என்பன. ஆனால் உங்களுக்கு மூச்நசடுக்க முடியாைல்
திணறுதல், தலச வைிகள், நதாண்லடயில் புண், தலைவைி, வாசலன/சுலவ
உணர்லவ இழத்தல் நபான்றலவயும் ஏற்படைாம்.
பயனுள்ள உதவிக்குறிப்புகள்:
•

•

•

•

•

ஓய்வு - நசார்வு குலறந்த ஆக்ஸிஜன் அளலவக் காட்டும். உங்கள் இதயம்
அல்ைது சுவாச வதத்லத
ீ
ைிக அதிகைாக உயர்த்தும் நசயற்பாடுகலளச்
நசய்ய நவண்டாம். பல்ஸ் ஆக்சிைீ ட்டர் உங்களிடம் இருந்தால், நவவ்நவறு
நசயற்பாடுகளுக்குப் பின்னர் உங்கள் ஆக்ஸிஜன் அளலவ அளவிட்டுப்
பார்க்கும்நபாது, உங்களுக்குச் சரியாக OK ஆக இருக்கும் நசயற்பாட்டின்
அளலவ ீங்கள் அறிந்து நகாள்ள முடியும்.
நிள களை மாற்றவும் - சுரப்புகளின் அளலவ ைாற்றிச் சுவாசிக்கும்

நவலைலயக் குலறப்பதற்கு உதவியாக அடிக்கடி ிலைகலள ைாற்றிக்
நகாள்ளவும். (* கீ நழயுள்ள படங்கலளப் பார்க்கவும்)
நீ ர் உட்பகாள்ைல் - ீரிழப்லபத் தடுப்பது ைட்டுைல்ைாது ீங்கள்
வழக்கைாகக் குடிப்பலதக் காட்டிலும் அதிகைான திரவங்கலளக் குடிக்கவும்.
ீங்கள் நபாதுைான அளவு திரவங்கள் குடிக்கவில்லை என்றால் உங்கள்
சிறு ீர் கடும் ிறைாகிவிடும்.
சுய-தனிளமப்படுத்தல் மற்றும் பதாடர்புகள் - உங்கலளத்
தனிலைப்படுத்துதல் ைற்றும் உங்களுடன் ந ருங்கிய நதாடர்புகளில்
இருந்தவர்கள் பற்றி அறிவது குறித்த நபாது சுகாதார வழிகாட்டுதலைப்
பின்பற்றவும் (ஏற்கனநவ நைாழிநபயர்க்கப்பட்ட ஆவணங்கலளப்
பார்க்கவும்)
மருத்துவ உதவிளய நாடுதல் - உங்கள் ிலை நைாசைலடந்து வருவதாக
உணர்ந்தால் ைருத்துவ சிகிச்லச நபறத் தயங்க நவண்டாம்!

*ஒவ்நவாரு 30 ிைிடங்களிைிருந்து 2 ைணி ந ரத்திற்கு ஒரு தடலவ என்ற
முலறயில் ிலைலய ைாற்றிக் நகாள்ளவும். உங்கள் முதுகுப்புறைாகப்
படுத்துக் நகாள்வலத விட எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பது ல்ைது. ிலறய
ந ரத்துக்கு உங்கள் முதுகுப்புறைாகத் தட்லடயாகப் படுத்துக்நகாண்டிருக்க
நவண்டாம்.

1. 30 ிைிடங்கள் - 2 ைணி ந ரம்: உங்கள் வயிற்றுப்புறைாகப் படுப்பது
2. 30 ிைிடங்கள் - 2 ைணி ந ரம்: உங்கள் வைது புறைாகப் படுப்பது
3. 30 ிைிடங்கள் - 2 ைணி ந ரம்: எழுந்து உட்கார்ந்திருப்பது

4. 30 ிைிடங்கள் - 2 ைணி ந ரம்: உங்கள் இடது புறைாகப் படுப்பது
பின்னர் 1 வது ிலைக்குத் திரும்பவும். உங்கள் வயிற்றுப்புறைாகப் படுப்பது!
தழுவி எடுக்கப்பட்டது:
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