
కరోనా వైరస్ సోకే అవకాశాన్ని తగ ్గించుకిండి
క్ింది జాగ్రత ్తలను పాటించిండి

సబ్ బు, నీరు ఉపయోగించి తరచు 
చేతులు శుభ్ింగా కడుగుకోవాలి

దగ్ గేటప్పుడు మరియు తుమ్మేటప్పుడు ముక్కును, నోటిని 
రుమాలుతో కప్పుకోవాలి లేదా మోచేతిని అడు డు 

పెట్ టుకోవాలి (అరచేతిని కాదు)

జలుబ్, దగు గే మరియు జ్వరిం లక్షణాలు ఉన్నవారితో కలవడిం మానుకోవాలి. 
లేదా కనీసిం మూడు అడుగుల దూరిం ఉిండి మాట్ లాడాలి

3 అడుగులు

జ్వరిం, దగ్ ్గ మరియు ఊపిరి తీసుకవడింలో 
ఇబ్ింది ఉననిట ్లయితే వింటనే మీ దగ ్గరలోన్ 

డాక ్టరిని సింప్రదిించిండి.

మిమ్మల్ని మీరు 
రక్ించుకిండి

కరోనా వైరస్
బారి నుిండి సురక్తింగా ఉిండిండి.

15, జనవరి తర్్వత వుహన్ 
చైనా నుిండి వచ్చినట ్లయితే 
మిమ్మల్ని మీరు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) పరీక్ష 
చేయిించుకిండి. పరీక్షా కేింద్ర 
వివర్ల కసిం ఆరోగ్య మరియు 
కుటింబ సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ 
లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

15, జనవరి తర్్వత చైనా నుించ్ 
వచ్చిన మరియు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) సోకినా వారితో 
సింబింధిం ఉననిట ్లయితే , 
అలింట పరిస్ థితులలో 
ఇతరులతో సింబింధాన్ని 
తగ ్గించుకవాల్ మరియు ప్రతే్యక 
గదిలో న్ద్ించాల్.

చైనా నుిండి తిరిగ వచ్చిన 28 
రోజుల లోపల మీకు జ్వరిం, 
దగ్ ్గ, ఊపిరి తీసుకవడింలో 
ఇబ్ింది ఏరప్డినట ్లయితే 
వింటనే ఆరోగ్య మరియు 
కుటింబ సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ 
లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.
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దగు గే, ముక్కు చీదిన తర్్వత

మల, మూత్ర విసర ్జన తర్్వతజబ్ బుపడిన వ్యక్ తిని పరీక్ించే ముిందు, 
పరీక్ించిన తర్్వత

వింటక్ ముిందు, తర్్వత మరియు   
భోజనానిక్  ముిందు

తరచుగా 
సబ్్తో
 చేతులను 

శుభ్రపరచుకవలస్న 
సిందర్భాలు

జ్వరిం, దగ్ ్గ మరియు ఊపిరి తీసుకవడింలో 
ఇబ్ింది ఉననిట ్లయితే వింటనే మీ దగ ్గరలోన్ 

డాక ్టరిని సింప్రదిించిండి.

మిమ్మల్ని మీరు 
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కరోనా వైరస్
బారి నుిండి సురక్తింగా ఉిండిండి.

15, జనవరి తర్్వత వుహన్ 
చైనా నుిండి వచ్చినట ్లయితే 
మిమ్మల్ని మీరు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) పరీక్ష 
చేయిించుకిండి. పరీక్షా కేింద్ర 
వివర్ల కసిం ఆరోగ్య మరియు 
కుటింబ సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ 
లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

15, జనవరి తర్్వత చైనా నుించ్ 
వచ్చిన మరియు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) సోకినా వారితో 
సింబింధిం ఉననిట ్లయితే , 
అలింట పరిస్ థితులలో 
ఇతరులతో సింబింధాన్ని 
తగ ్గించుకవాల్ మరియు ప్రతే్యక 
గదిలో న్ద్ించాల్.
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రోజుల లోపల మీకు జ్వరిం, 
దగ్ ్గ, ఊపిరి తీసుకవడింలో 
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జ్వరిం, దగ్ ్గ మరియు ఊపిరి తీసుకవడింలో ఇబ్ింది 
ఉననిట ్లయితే వింటనే మీ దగ ్గరలోన్ డాక ్టరిని సింప్రదిించిండి.

కరోనా వైరస్ (కవిడ్-19) చైనా లో గ్రి ్తించబడిన ఒక కొత ్త వైరస్, ఈ వైరస్ ఇతర దేశాలను 
కూడా ప్రబావితిం చేసు ్తింది. ఈ వైరస్ బారిన పడిన వారికి క్ింది లక్షణాలు ఉింటాయి.

15, జనవరి తర్్వత వుహన్ చైనా నుిండి వచ్చినట ్లయితే మిమ్మల్ని మీరు కరోనా వైరస్ (కవిడ్-19) 
పరీక్ష చేయిించుకిండి. పరీక్షా కేింద్ర వివర్ల కసిం ఆరోగ్య మరియు కుటింబ సింక్షేమ శాఖ 
హెల్ప్ లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

మీరు 15 జనవరి తర్్వత చైనా నుించ్ వచ్చినా లేదా కరోనా వైరస్ (కవిడ్-19) సోకినవారిన్ 
కల్స్నా మీరు తగ్ జాగ్రత తీసుకవాల్. ఇతరులను ఎవ్వరినీ కలవకుిండా వేరే గదిలో 28  రోజులు 
విశ్ింతి తీసుకవాల్.

చైనా నుిండి తిరిగ వచ్చిన 28 రోజుల లోపల మీకు జ్వరిం, దగ్ ్గ, ఊపిరి 
తీసుకవడింలో ఇబ్ింది ఏరప్డినట ్లయితే వింటనే ఆరోగ్య మరియు కుటింబ 
సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

జ్వరిం దగ్ ్గ

ఇతరులను ఎవ్వరినీ 
కలవక్ిండా వేరే గదిలో 
28 రోజులు విశ్ింతి 
తీసుకోవాలి, నిద్రపోవాలి

చేతులను సబ్ బుతో, నీటితో 
తరచు శుభ్ింగా 
కడుగుకోవాలి

తుమ్మేనప్పుడు, దగ గేనప్పుడు 
- నోటిని, ముక్కును, 
రుమాలు తో కప్పులి 

జలుబ్, దగు గే మరియు 
జ్వరిం ఉన్నవారిక్ కనీసిం 
మూడు అడుగులు 
దూరింగా ఉిండాలి.

కరోనా వైరస్

ఉపిరి 
తీసుకవడింలో
ఇబ్ింది.

3 అడుగులు

మిమ్మల్ని మీరు 
రక్ించుకిండి

కరోనా వైరస్
బారి నుిండి సురక్తింగా ఉిండిండి.
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జ్వరిం, దగ్ ్గ మరియు ఊపిరి తీసుకవడింలో 
ఇబ్ింది ఉననిట ్లయితే వింటనే మీ దగ ్గరలోన్ 

డాక ్టరిని సింప్రదిించిండి.

జ్వరిం మరియు దగు గేతో 
బాధపడుతున్నట లాయితే దూర 

ప్రయాణాలను రదు దు చేసుకోిండి

సబ్ బు, నీరు ఉపయోగించి తరచు 
చేతులు శుభ్ింగా కడుగుకోవాలి

మీ ప్రయాణ వివర్లను మీ ఆరోగ్య 
కార్యకర తిక్ తెలియచేయిండి

రైలు టికెట్ 

విమాన టికెట్ 

మిమ్మల్ని మీరు 
రక్ించుకిండి

కరోనా వైరస్
బారి నుిండి సురక్తింగా ఉిండిండి.

15, జనవరి తర్్వత వుహన్ 
చైనా నుిండి వచ్చినట ్లయితే 
మిమ్మల్ని మీరు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) పరీక్ష 
చేయిించుకిండి. పరీక్షా కేింద్ర 
వివర్ల కసిం ఆరోగ్య మరియు 
కుటింబ సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ 
లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

15, జనవరి తర్్వత చైనా నుించ్ 
వచ్చిన మరియు కరోనా వైరస్ 
(కవిడ్-19) సోకినా వారితో 
సింబింధిం ఉననిట ్లయితే , 
అలింట పరిస్ థితులలో 
ఇతరులతో సింబింధాన్ని 
తగ ్గించుకవాల్ మరియు ప్రతే్యక 
గదిలో న్ద్ించాల్.

చైనా నుిండి తిరిగ వచ్చిన 28 
రోజుల లోపల మీకు జ్వరిం, 
దగ్ ్గ, ఊపిరి తీసుకవడింలో 
ఇబ్ింది ఏరప్డినట ్లయితే 
వింటనే ఆరోగ్య మరియు 
కుటింబ సింక్షేమ శాఖ హెల్ప్ 
లైన్ నింబర ్లకు ఫోన్ చేయిండి.

+91-11-23798046
Helpline number


