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   சுற்றுச்சூமல், யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகம்,  

(இந்தின அபசு, புது தில்லி 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) நனம் 

 

 ஆசின ாடுகளினையன இந்தினா ஒரு யலுயா பாருாதாப 

யல்பசாக உருயாகி யருகிது. பதாழில்நனநாக்கல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் 

யநாண்னந ஆகின இபண்டுக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்துயருகிது.  

இந்தின அபசின் “சுற்றுச்சூமல் யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் 

அனநச்சகம்” சுற்றுச்சூமல் யநாண்னந பகாள்னககள் நற்றும் அனய பதாைர்ா 

முடிபயடுக்கும் பசனல்முனகள் மூம் சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு நற்றும் 

உயிரிங்களின் யாழ்க்னகத் தபத்னத யநம்டுத்துதல் யான்யற்ன 

யாக்கநாகக் பகாண்டு பசனல்டுகிது. சரினா சுற்றுச்சூமல் தகயல் யதனயனன 

உணர்ந்து ாடு முழுயதும் உள் ஆர்யர்கள், பகாள்னக யகுப்ார்கள், 

கல்வினார்கள், ஆபாய்ச்சினார்கள், விஞ்ஞானிகள் யசர்ந்து பாது 

நக்களுக்கு னன்டும் யதசின நற்றும் சர்யயதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்கனச் 

யசகரித்து யமங்கும் யாக்குைன் இந்த அனநச்சகம் ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் ( ) னநனங்கன நிறுவினது.  ாடு முழுயதும்  

சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனங்கள் ல்யயறு கருப்பாருட்கன னநனநாகக் பகாண்டு 

பசனல்ட்டு யருகின். இந்த னநனங்கள் யதசின நற்றும் சர்யயதச 

சுற்றுச்சூமல் தகயல்கன யசகரித்தல், பதாகுத்தல், யசமித்தல் நற்றும் 

அத்தகயல்கன னாளிகளியையன பப்புதல் யான் பாதுயா 

யாக்கங்கனக் பகாண்டுள். 

பசன்னப் ல்கனக்கமகத்தின் விங்கினல் துனயில் “சுற்றுச்சூமல், 

யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகத்தின்”” கீழ் பசனல்ட்டு யரும் 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனம் “நுண்ணுயிரிகள் நற்றும் பாது சுகாதாப ாதிப்பு” 

என் தனப்ன கருப்பாருாகக் பகாண்டு அனய பதாைர்ா தகயல்கன 

பப்பும் அரின யசனயயில் ஈடுட்டுயருகிது. 
 

    

 

 

                                                        

முனயர். சி. அருள்யாசு 
 (இனக்குர் நற்றும் ஒருங்கினணப்ார்) 

 
 
 
 
 
 

மின்ஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 

 
இனணனதங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 
http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (தமிழ் திப்பு) 

திப்ாசிரினர்கள் 

குழு உறுப்பிர்கள் 

பயளியீடு 

நிதியுதவி 

முகப்பு அட்டை : ககொர ொனொ ர ொடை உருவக்கும் ரகொவிட்-19 டவ ஸ் கிருமியிைமிருந்து பொதுகொத்துக் ககொள்ளும் 

முகக்கவசம் அணியும் விழிப்புணர்வு (ஆதாபம்: https://vision1gh.com/ghana-records-337-new-covid-19-cases-
total-now-8885/) 

உக சதுப்பு நிம் ாள், ஜூன 

26 2021 



உகின் சர்யதச புிகள் திம் 

ஜழஷன 29, 2021 

கோயிட்-19 ோதுகோப்பு  யமிபகள்: 

யரிச 

ண் 
ோபேடக்கம் க்கம் ண் 

1 

 
ஶ ரிட்-19  இண்டரது அஷன தற்நற 

 ல் ள் 

 

1 
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பேத்து   ஆஶனரசஷண ள் 
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ஶ ரிட் -19  3 -து அஷன தற்நற    

 ல் ள் ற்றும்  டுப்பூசற ஷ  ள் 
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4  பேப்பு பூஞ்ஷச 7 
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     வ ரஶரணர ஷமறன் புற 
   ஷ  ள் எப்தடி உபேர றநது 
   வரிபர? டுப்பூசற ள் புற  
   ஷஸ் ஷப டுக் றநர? 

 
 

9 

புி ன்து அமகு, துணிச்சல், 
யிந நற்றும் தசினத்தின் 
சின்நோகும், ய புினக் 
கோப்ோற்றுங்கள், தசத்தின் 
பேநன கோப்ோற்றுங்கள் 



 

 

 

 

வ ரஶரணர ஷஸ் ள் சுரச 
ஶரய்த்வரற்றுக் ஷப ஏற்தடுத்தும் பே 
வதரி ஷஸ் குடும்தத்ஷச் ஶசர்ந்ஷ. 
சரர சபிில் இபேந்து ீிரண 

ஶரய்த்வரற்றுக் ள் ஷ இந் 
வரற்று பின் தல் இபேக் க்கூடும்.  

 „ஶ ரிட்-19‟ என்தது புற ஷ  ஷஸ் 
ன்நறணரல் ஏற்தடும் ஶரய். சலணரிலுள்ப 
வுயரன்  த்றல் டிசம்தர் 2019-இல் இது 
உபேரணரர  பன்பனறல் 
வரிிக் ப்தட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்றரில் வ ரஶரணர தரறப்பு ரளுக்கு 
ரள் அற ரித்து பே றநது. 
பன்வணப்ஶதரதும் இல்னர ஷ ில் 2.5 
னட்சத்ஷக்  டந்துள்பது.இதோல் 
கோபோோயக் கட்டுப்டுத்த அபசு  
புதின டயடிக்கக டுத்து யபேகிது. 
நலும், தநிமகம் உள்ிட்ட  
நோிங்கிலும் இபவு ப ஊபடங்கு 
அநல்டுத்தட்டுள்பது. 

வ ரஶரணர இண்டரம் அஷனில், 
அற பில் குந்ஷ ள் தரறக் ப்தடுர  
ல்லுர் ள் வரிித்துள்பணர்.  டந் 
ஆண்டு வ ரஶரணர தனறன் பல் 
அஷனின் ஶதரது ரணர் ஶப 
வ ரஶரணரரல் அற ம் 
தரறக் ப்தட்டிபேந்ணர்.  

  

 

 

 

 

 

 

 டந் பஷந வ ரஶரணர  ரர ச் 
சறறுர் ள் தரறக் ப்தடுது ற  
குஷநர ஶ இபேந்து 
 
 

 

 

 

தோற்று அிகுிகள், ரிசோத 
நனங்கள் 
 இபேல்,  ரய்ச்சல், பச்சு ிடுறல் 

சறம், வரண்ஷட   ப்பு, பக் ஷடப்பு, 
ஷன னற, உடல் னற, ரசஷண ற்றும் 
சுஷின்ஷ ஶதரன்ந அநறகுநற ள் 
வன்தட்டர  சீதத்றல் வரற்று 
ஏற்தட்டர் ள் கூறு றன்நணர். இபேப்தினும், 
சறன அநறகுநறற்ந ஶரரபி ள் இற்நறல் 
எஷபம் அனுதித்றபேக்  ரட்டரர் ள். 

 ீங் ள் பன்  பப்திரபர ஶர 
அல்னது அநறகுநறற்ந தஶர, ரர  
இபேப்தினும் டீ்டில் ஆக்சறீட்டர் 
ஷத்துக் வ ரள்து ல்னது. 

ஆஶரக் றரண தர் ளுக்கு 95% 
ஆக்சறஜன் வசநறவு றஷன உஷஷ ந்ர  
 பேப்தடு றநது. 90% அபஷ ிட 
குஷநந்ரல் உடணடிர  பேத்து உி 
வதறுது ல்னது. 

 ஶ ரிட்-19 வரற்று அநறகுநற 
ஶரன்நறணரல், ஐசறஎம்ஆர் அங் ல ரம் 
வதற்ந ஷத்றல் ஸ்ரப் தரிஶசரஷண 
ஶற்வ ரள்ளுங் ள்.  
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யகாவிட்-19  இபண்ைாயது அன ற்றின 

தகயல்கள் 

பதில் அிந்து கோள் 
யண்டினய 

ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 19/இனணப்பு 2 யந - ஆகஸ்ட் 2021 



  

பேத்து   ஆோச 

 

ஆக்சிஜன் சிவு 92% யிட 

குந்தோல் (நபேத்துய ஆோச 
வும்) 
படிந்தோல் யடீ்டில் ஆக்சிஜன் அநப்பு 

யத்து (நிகக் குந்த அயப் 
னன்டுத்தவும் >92%) ஆக்சிஜன் சிவு 
அய தோடந்து கண்கோணிக்க 
யண்டும், அவு <85 அல்து 
ிநிடத்திற்கு 4L தய னும் ோழுது 
உடடினோக நபேத்துய சிகிச்ச  
யண்டும். 
ன்ோக சுயோசிக்க ற்யோறு 
தூங்கவும். இது ற்ி இங்க அிந்து 
கோள்ோம். 
ின ீர் அபேந்த யண்டும் நற்றும் 
கோய்ச்சலுக்கு ோபோசட்டநோல் டுக்க 
யண்டும். 
பம்டசியிர் / டோசிிசுநப் 
/ிோஸ்நோ ஆகினயற் ப்ோது 
னன்டுத்த யண்டும். 
அயசபகோ னன்ோட்டு அங்கீகோபம் 

(EUA) / ின்யபேம் நபேந்துகின் ஆஃப் 
ிள் னன்ோடு யபனறுக்கப்ட்ட 
ஆதோபங்கின் அடிப்டனில் 
கபேதப்டுகிது, நற்றும் குிப்ிட்ட 
சூழ்ிகில் நட்டுந உனோகிக்க 
சுகோதோப நற்றும் குடும்  
அநச்சகம் குிப்ிட்டுள்து. 
நிதநோ நற்றும் கடுநனோ 

ோபள் ோனோிகளுக்கு (துண 
ஆக்ஸிஜன் தய) நற்றும் சிறுீபக 
அல்து கல்லீபல் சனிமப்பு 
இல்ோத ோனோிகளுக்கு நட்டுந 

 

 

  

 

 

பம்டசியிர் (EUA).. னன்டுத்தோம். 

ஆக்ஸிஜன் துண இல்ோத அல்து 
யடீ்டு அநப்புகில் 
னன்டுத்தப்டோத ோனோிகளுக்கு 
ஆக்சிஜன் னன்டுத்தப்டக்கூடோது 

ின்யபேம் அவுகோல்கள் 
அத்தும் பூர்த்தி சய்னப்டும்ோது 
டோசிிசுநோப் (ஆஃப்-ிள்) 
கபேதப்டோம்: கடுநனோ ோனின் 
இபேப்பு, கணிசநோக உனர்த்தப்ட்ட 
அமற்சி குிப்ோன்கள், 
ஸ்டபோய்டுகப் னன்டுத்திோலும் 
உடல் ி நம்டோத ி. 
தின்பேம் அபவுஶ ரல் ஷப பூர்த்ற 

வசய்பம்ஶதரது ட்டுஶ திபரஸ்ர (ஆஃப் 

ஶனதிள்)  பேப்தடனரம்: ஆம்த றரண 

ஶரய் ற்றும் உர் ஷடட்ஶ  றஷடப்தது 

(பே குநறப்திட்ட அங் ல ரிக்கும் 

இத்த்றல் குநறப்திட்ட ஆன்டிதரடி பின் 

வசநறவு) ன்வ ரஷடரபர் திபரஸ்ர. 

பேத்துஷணஷ ிட்டு வபிஶற்ந 

வ ரள்ஷ  என்ண? 

அ. ற  ஶனசரண / பன் அநறகுநறபடன் 

அனுறக் ப்தட்டர் ள் 

o வரற்று உறுறதடுத்ப்தட்டு தத்து 

ரட் ள் ங் ற இபேந்ர் ள், வரடர்ந்து 

ஶ ரிட் தரரிப்பு ஷத்றல் 3 

ரட் ள்  ரய்ச்சல் இல்னரல் 

இபேந்ரலும் வபிஶந 

அனுறக் ப்தடுரர் ள். 

o வபிஶறும் பன் RT-PCR தரிஶசரஷண 

ஶஷில்ஷன.   

o வபிஶநற ஏழு ரட் ள் திற்கும் 

டீ்டுத் ணிஷில் இபேத்ல் 

ஶண்டும். 
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ஆ. றரண வரற்று உள்பர் ள்  

o வரற்று உறுறதடுத்ப்தட்டு தத்து 

ரட் ளுக்கு திநகு, வரடர்ந்து பன்று 

ரட் ள் அநறகுநற இல்னரல் இபேந்ரல் 

வபிஶந அனுறக் ப்தடுரர் ள். 

o வபிஶறும் பன் RT-PCR தரிஶசரஷண 

ஶஷில்ஷன.  

o வபிஶநற திநகு ஏழு ரட் ள் டீ்டு 

ணிஷில் இபேத்ல் ஶண்டும். 

இ.  டுந்வரற்று உள்பர் ள்  

o பேத்து ரீறர  குஷடந் தின்ணர் 

ஶரரபி வபிஶநனரம். 

o அநறகுநறின்நற RT-PCR தரிஶசரஷணில் 

வரற்று இல்ஷன எண உறுற வசய்ப்தட 

ஶண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வ ரஶரணர 3து அஷன அக்ஶடரதரா்-
ம்தரா் ரங் பில் உச்சம் அஷடபம் 
எண த்ற அசு சரர்தில் 
அஷக் ப்தட்ட ிஞ்ஞரணி ள் குழு 
வரிித்துள்பது. ஶரய் எறர்ப்பு றநன் 
ற்றும் டுப்பூசறின் வசல் றநன் 
இப்பு, புற உபேரநற வ ரஶரணர 
ஷ  ள் என்தண உள்பிட்ட தல்ஶறு 
 ரி ள்  பேத்றல் 
வ ரள்பப்தட்டுள்பண.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2து அஷன ரக்  பன் ிப்தின்ஶதரது 
இந் ஷடபஷந தின்தற்நப்தடில்ஷன. 

டுப்பூசற வசலுத்தும் றட்டம் 
ீிப்தடுத்தும்ஶதரது, வ ரஶரணரின் 
பன்நரம் அல்னது ரன் ரம் அஷனரல் 
வதரி அபில் தரறப்பு இபேக் ரது. 3து 
அஷன தரறப்தின்ஶதரது வதபேம்தரலும் 
றணசரி தரறப்பு அபவு 50,000 பல் 1 
னட்சம் என்ந அபிஶனஶ இபேக்  
ரய்ப்புள்பது என்று வரிிக் ப்தட்டு 
உள்பது. வ ரஶரணர தரது ரப்பு 
ஷடபஷந ள் பஷநர  
தின்தற்நப்தடில்ஷனவணில்  பன்நரம் 
அஷனின்ஶதரது றணசரி தரறப்பு 1.5 
னட்சம் பல் 2 னட்சம் அபவுக்கு உ 
ரய்ப்புள்பது. 
இது 2து அஷன உச்சத்றல் இபேந் ஶ 
ரத்றன்ஶதரது தறரண றணசரி தரறப்பு 
அபில் தரறக்கும் குஷநரகும். ஶ 
7ஆம் ஶறன்று இந்றரில் 
வ ரஶரணரரல் தரறக் ப்தட்டரா் ள் 
எண்ிக்ஷ  4,14,188 ஆ  தறரணது 
என்று வரிிக் ப்தட்டுள்பது.  அறல், 
பன்நரம்  ட்ட தல் ரக் ம் 
பல் இண்டரம் அஷன பின் ஶதரஶ 
ற  ஶரசர  தரறக் ப்தட்ட றஷனில், 
க் ள் ங் ள் ரழ்ரங் ஷப 
இந்து, ஶஷனிஷண இந்து, புற 
ஶஷன ள்  றஷடக் ரல் ித்து 
பேதர் ள் தனர்.  
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ரவல்னரம் வ ரஶரணர டுப்பூசற 
ஶதரடனரம்? 
த் அழுத்ம், சர்க் ஷ உள்பிட்ட 20 
ஷ ரண தரறப்புக்கு சற றச்ஷச 
வதறுதர் ள், வ ரஶரணர டுப்பூசற 
எடுத்துக்வ ரள்பனரம் எண 
வரிிக் ப்தட்டுள்பது. 
இ வசனறப்புக் ர  சற றச்ஷச 
ஶற்வ ரண்டர் ள். 
இ ரற்று அறுஷ சற றச்ஷச 
வசய்ர் ள். 
இடது வண்ட்ரிகுனரர் வசனறப்புக் ர  
சற றச்ஷச ஶற்வ ரண்டர் ள் டுப்பூசற 
எடுத்துக்வ ரள்பனரம். 
இ குரய் அஷடப்புக்கு சற றச்ஷச 
வதற்நர் ள். 
ீரிறவு சற றச்ஷச, உர்த் அழுத்ம், 
த்க்குரில் வதரிபினரண தரறப்பு 
உள்பர் ளும் டுப்பூசற 
எடுத்துக்வ ரள்பனரம். 
ரர்த  னற உள்பர் ள், தக் ரம் 
ற்றும் த் அழுத்ம், 10 ஆண்டு பர  
தஷீல் ி த் அழுத்த்றற் ர  
சற றச்ஷச எடுப்தர் ள் டுப்பூசற 
எடுத்துக்வ ரள்பனரம். 
10 ஆண்டு ளுக்கும் ஶனர  ீரிறவு 
சற றச்ஷசில் உள்பர் ள். 
சறறுீ ம் ற்றும்  ல்லீல் தரறப்பு 
சற றச்ஷச வதற்நர் ள். 
யஶீரஷடரனறசறஸ் வசய்ர் ளும் 
டுப்பூசற எடுத்துக்வ ரள்பனரம் 
 ல்லீல் தரறப்புக் ர  சற றச்ஷச, 
சுரசக்குரய் வரற்றுக் ர  சற றச்ஷச 
எடுத்ர் ளும் டுப்பூசற ஶதரடனரம். 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

டுப்பூசற ஷ  ள் 

  

 தடுப்பூசிகள் அத்தும் 
ஒப நோதிரினோயனோ ன்ோல் 
இல். ஒபே ோய்க்கோ யவ்யறு 
தடுப்பூசிகின் ன் ஒன்ோக 
இபேந்தோலும்கூட அயற்ில் 
நோறுோடுகள் இபேக்கும். குிப்ோக 
தடுப்பூசி உபேயோகும்யிதம் நற்றும் 
சய்பனில் நோறுோடுகள் 
இபேக்கும். சி தடுப்பூசிகில் 
ோனதிர்ப்பு சக்தின அதிகரிக்க, 
ோதிப்பு ற்டுத்தோத யபஸ்கள் 
னன்டுத்தப்டுகின். சி 
தடுப்பூசிகில் ோய்க்கிபேநிக்கு 
கோபணநோ யபஸின் இந்தய 
னன்டுத்தப்டுகின் 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரது டுப்பூசற பில் ஶரஷ 
உபேரக்கும்  றபேற பின் சறநற 
தர ங் ள் தன்தடுத்ப்தடு றன்நண. 
ஶலும், அறல் டுப்பூசறஷ 
ரீிறக் ர  ரற்றும் ற்ந 
எறர்ப்தரற்நல் ளும் 
தன்தடுத்ப்தடு றன்நண. இது 
டுப்பூசறஷ ரீிறக் ர வும், 
வசல்றநனுடனும் ஷக் றநது. 
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அதோல் அத்து 
தடுப்பூசிகிலும் ஆண்டிஜன்கள் 
னன்டுத்தப்டுகின். 
ஆண்டிஜன்கள் ன்ய உடில் 
ோய்னதிர்ப்பு சக்தின 
அதிகரிக்கக்கூடினய. இந்த 
ஆண்டிஜன்கள் ன்ய ோதுயோக 
ோய்க்கிபேநினின் சிின ோகநோக 
இபேக்கோம் அல்து 
சனிமக்கப்ட்டயனோக 
இபேக்கோம். இந்தத் தடுப்பூசின 
உடில் சலுத்தும்ோது அது 
ோனதிர்ப்பு சக்தின அதிகரிக்கிது. 
இதோல் உடில் தஙீ்கு யியிக்கும் 
யபஸ்கள் தமபம்ோது அந்த 
யபஸுகோல் ோதிப்பு ற்டுத்த 
படினோநல் ோகிது. 

டுப்பூசற ஷ  ள் 
சனிமக்கப்ட்ட தடுப்பூசிகள் 
(Inactivated vaccines): இந் ஷ  
டுப்பூசற பில் தன வசனறக் ப்தட்ட 
ஷஸ் ளுடன், அரது இநந் 
ஷஸ் ளுடன் ஷஸ் புங் ள் 
அடங் றபள்பண. இந் இநந் 
ஷஸ் ள் உடலுக்கு ீங்கு 
ிஷபிக் ரது. அஶசம், இஷ 
உடலுக்குள் வசலுத்ப்தடும்ஶதரது, 
உடலுக்குள் தஷபம் ஶரஷப் தப்பும் 
ஷஸ் ள் ஶற்வ ரண்டு 
தபடிரல் ஶதர றநது. அரது, 
டுப்பூசறில் வசலுத்ப்தட்ட 
ஆன்டிவஜன் ளுடன் கூடி ஷமரணது 
ஶரய் தப்பும் ஷஷம உடலுக்குள் 
ஶற்வ ரண்டு வதபேக் ம் 
வசய்படிரல் வசய் றநது 
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இந்றரில் ஶ ரரக்சறன், சலணரின் சறஶணரரக் 
ற்றும் சறஶணரஃதரர்ம் ஶதரன்ந டுப்பூசற ள் இந் 
பஷநஷஶ தின்தற்று றன்நண. 
 

 

 

 

 

வ் தடுப்பூசிகள் (Live-attenuated 

vaccines): இந் ஷ  டுப்பூசற பில் 
உிபேள்ப, அஶசம் 
ீங்குிஷபிக் ர சபி ஷஸ் ள் 
தன்தடுத்ப்தடு றன்நண. இது ீண்ட 
லுரண ஶரவறர்ப்பு ண்டனத்ஷ 
உடனறல் உபேரக்கும். ீங்கு 
ிஷபிக் ர ஷமள ஷப 
வசலுத்தும்ஶதரது, அது உடனறன் 
தணுக் ஷப ஏற்ற் ஸ்ஷதக் புங் ஷப 
உபேரக்குன்பனம் ஶரவறர்ப்பு 
சக்றஷ அறகரிக்கும் எணஶரன் 
இஷ 'யக்டர்' டுப்பூசற ள் என்றும் 
அஷக் ப்தடு றன்நண. ஸ்ரின் 

ஸ்புட்ிக் -யி, ஆக்ஸ்ஃோர்டு 
றறுணத்றன் ஸ்ட்ரவஜணி ர ற்றும் 
இந்றரின் ஶ ரிீல்டு ஶதரன்ந 
டுப்பூசற ள் இந்பஷநில்ரன் 
ரிக் தடு றன்நண. 
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ிபெக்ிக் அநி தடுப்பூசிகள்  (Nucleic 

Acid Vaccines): ஃசர் நற்றும் நோடர்ோ 
தடுப்பூசிகள் இந்த பனில் 
தனோபோகின். இந்தத் தடுப்பூசிகள் 
கோபோோ யபஸின் DNA அல்து 
mRNAயின் பழுநனோ அநப்க் 

கோண்டிபேக்கின்நண. அதோயது 
ோய்க்கிபேநி உடலுக்குள் புகுந்து 
உடிலுள் RNAக்க 
அமித்துயிடோதடிக்கு, அதன்நீது 
ஒபேயித ோதுகோப்பு டத்த 
உபேயோக்கும். இந்தயக தடுப்பூசிகள் 
படினோக உடில் தமபம் 
யபஸுக யரீினத்துடன் 
அமித்துயிடும் ன்கின்ர் 
ஆபோய்ச்சினோர்கள். ய 
இந்தபனில் உபேயோகும் 
தடுப்பூசிகளுக்கு சனல்தின் அதிகம் 
ன்றும் கூறுகின்ர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

ிட்ரம் -  ரற்நறல் ஶ ர  தி 
பேம் `புற  னஷரண` வ ரஶரணர 
திரித்வடுத்து, அஷண சறம்தன்மற பில் 
இந்தினோயில் பயின கோபோோ 
யகபம், ிரிட்டில் பயின 
யகபம் கந்த ஒபே புதின கோயிட் 
திரிபு யினட்ோநில் பயி யபேயதோக 
கண்டினப்ட்டுள்து.  

 

 

 

 

 

 

இந்த யக திரிபு கோற்ில் யகநோகப் 
பயி யபேயதோகவும் ல்லுர் ள் 

தரியித்துள்ர். 
 

ஷஸ் பில் எப்ஶதரதும் திநழ்வு ள் 
ஏற்தட்டுக் வ ரண்டுரன் இபேக்கும். 
ஆணரல் சறன திநழ்வு ள் 
பக் றற்நர  இபேக் னரம். ஆணரல் 
சறன அந் ஷஸ் ஷப அற  தவும் 
ன்ஷ வ ரண்டர  ரற்நறிடு றநது. 
இன்றுஷ ஆிக் க் ரண 
பஷநில் திநழ்வு ள் 
ஷடவதற்றுள்பண எண 
 ண்டநறப்தட்டுள்பது. 
   "ிட்ரறல், இந்றரில் திபேம் 
வ ரஶரணர ஷஸ் ஷ , திரிட்டணில் 
தி பேம் வ ரஶரணர ஷமறன் 
ஷ  எண இண்டு ஷமறன் 
ன்ஷ ஷபபம்  னந் பே புற 
ஶ ரிட் 19 ஷ  
 ண்டநறப்தட்டுள்பது," எண அசரங்  
கூட்டம் ன்நறல் ிட்ரறன் சு ரரத் 
துஷந அஷச்சர் குஶன் வரிித்ரர் 
எண ரய்ட்டர்ஸ் வசய்ற ப ஷ 
வரிித்துள்பது. 
 

இந்த புதின யக, மன யக 
யபஸ்க கோட்டிலும் யகநோகப் 
பயி யபேகிது வும் குனன் 
தரியித்துள்ோர். குிப்ோக இந்த 
யக, கோற்ில் யகநோகப் பயி 
யபேயதோக தரியிக்கப்ட்டுள்து. 
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புதினதோக தோற்று ோதிக்கப்ட்ட 
ோனோிக ரிசோத சய்து 
ோர்த்ததில் இந்த யக யபஸ் 
குித்துத் தரினயந்துள்து  அயர் 
தரியித்ததோக இணன சய்தி 
யதநோ யின் க்ஸ்ிபஸ் 
தரியித்துள்து. 
இந்த புதின யக யபஸின் தக 

கூறு ள் யிபயின 
கிடக்கப்றும்  அயர் 
தரியித்துள்ோர். 

 

 

' பேப்பு பூஞ்ஷச' ஶரய்; வ ரஶரணர 
ஶரரபி ஷப குநறஷக் றநது 
புதுடில்னற: வ ரஶரணர ஶரரபி பின் 

உிபேக்கு ஆதத்ஷ ஏற்தடுத்தும் புற 
 பேப்பு பூஞ்ஷச 

( Black Fungus ) ஶரய் புற அச்சத்ஷ 
ஏற்தடுத்ற உள்பது. இது ற்ஶதரது 
யரரஷ்ட்டிரில் அற ரிக்  துங் ற 
இபேப்தரல்  ட்டுப்தடுத்துற் ரண 
பேந்து உற்தத்றஷப் வதபேக்  த்ற 
அசு டடிக்ஷ  எடுத்துள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரடு பழுதும் வ ரஶரணர ஷஸ் 
வதபேந்வரற்நறன் இண்டரது அஷன 
க் ஷபப் தரறத்து பே றநது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 இந் பேத்றல் வ ரஶரணர 
வரற்நறல் இபேந்து குரண, 
குர றந ஶரரபி ளுக்கு, 
'றபெஶ ரர்ஷஶ ரசறஸ்' ( Mucormycosis ) 

என்று அஷக் ப்தடு றந  பேப்பு 
பூஞ்ஷசஶரய் ரக்குஷ டரக்டர் ள் 
 ண்டநறந்துள்பணர். இது ஒர் அரிரண 
ற்வநரபே வரற்று ஶரய். இது, 
வதரதுர  ண், ரங் ள், அழுகும் 
தங் ள் ற்றும்  ரய் நற பில் 
 ரப்தடு றந பேஷ  பூஞ்ஷசரல் 
உபேரர  வசரல்னப்தடு றநது. இந் 
ஶரய் ஷசணஸ் ள், பஷப ற்றும் 

தஷீஷன ரக்கு றநது. இதுவும் 
உிபேக்கு ஆதத்ரண ஶரய்ரன். 
வ ரஶரணர ஶரரபி ளுக்கு உிஷக் 

 ரக்  பே றந 'ஸ்டீரய்டு பேந்து பரல் 
இந் ஶரய் தூண்டப்தடனரம்' எண, 
டரக்டர் ள் கூறு றன்நணர். ஸ்டீரய்டு ள், 
வ ரஶரணர ஶரரபி பின் தஷீல் 
கீ் த்ஷ குஷநத்து, வ ரஶரணரஷ 
எறர்த்துப்ஶதரரட உடனறன் ஶரய் 
எறர்ப்பு அஷப்பு அற பில் 
வசல்தடு றநஶதரது, ஏற்தடு றந சறன 
ஶசங் ஷப டுக் றன்நண. 
ஆணரல் அஷ ஶரய் 

எறர்ப்புச்சக்றஷ குஷநத்து, ீரிறவு 
ஶரரபி ள் ற்றும் ீரிறவு இல்னர 
திந வ ரஶரணர ஶரரபி பின் த் 
சர்க் ஷின் அபஷ அற ரித்து 
ிடு றன்நண. 'ஶரய் எறர்ப்புச்சக்ற 
குஷநதுரன் வ ரஶரணர 
ஶரரபி பின் றபெஶ ரர்ஷஶ ரசறஸ் 
திச்சறஷணக்கு  ரர  இபேக் னரம்' 
எணக் கூநப்தடு றநது. 

 

 

 

 

:  
 

 

 

 பேப்பு பூஞ்ஷச 
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இந் ஶரய் ரக்குல் தற்நற 
 ல் ஷப அநறந்தும் இற் ரண 
பேந்து ரரிப்ஷத அற ரிக்  த்ற 
அசு அறடி டடிக்ஷ ில் இநங் ற 
உள்பது.வ ரஶரணர ஷஸ் வரற்று 
ஶரய்க்கு த்றில் இப்ஶதரது 
 பேப்புபூஞ்ஷச ஶரய் தல் க் ள் 
த்றில் வதபேம் ததப்ஷத ஏற்தடுத்ற 
உள்பது. 
நிபெகோர்நகோசிஸின் அிகுிகள் 
    கோபோோயோல் திக்கப்ட்டயர்கள், 
ீரிமிவு ோய் உள்யர்கள், திர்ப்பு 
ஆற்ல் படக்கப்ட்டயர்களுக்கு சி 
அிகுிகள் பம் 
நிபெகோர்நகோசிஸ் உறுதி 
சய்னப்டுகிது. 
அிகுிகள்  னோய? 
குிப்ோக, நிபெகோர்நகோசிஸ் பக 
சிதய ற்டுத்தும். பக்கடப்பு 
நற்றும் பக்கின் யமின 
கறுப்ோகயோ, பத்தநோகயோ திபயம் 
யினறுதல்; கன் லும்புகில் 
யி இபேப்து நிபெகோர்நசிஸ் 
ோய்க்கோ பதன்ந அிகுிகள். 
பகத்தில் உணர்யின்ந, யகீ்கம்; 
பக்கிற்கும், நல்யோய்க்கும் 
இடப்ட்ட குதி கறுப்ோக நோறுதல்; 
ல் யி அதிகநோக இபேத்தல்; கண் 
நங்கோக இபட்டனோக தரியது; 
கோய்ச்சல் ோன் ி; நோர்பு யி, 
பச்சு யிடுயதில் சிபநம் 
உள்ிட்டயபம்  இதன் அிகுிதோன். 
கபேப்புப் பூஞ்ச ோய்: 
பக்கில் உள் சச ோதித்து, 
கண்,  

 

 

நற்றும் பன ோதிக்கக்கூடினது 

பக்கில் உள் சச ோதிக்கக் 
கூடினது தோற்று ோய் கிடனோது, 
யகநோக பயக்கூடினது, இப்பு 
சதயிகிதம் அதிகம் 
கபேப்புப் பூஞ்ச ோய் - அிகுிகள் 
கோபோோயில் இபேந்து நீண்ட 
ிகும் பக்கடப்பு, கோய்ச்சல் 
பகத்தில் யகீ்கம், யி,  ோர்ய 
குோடு, ோர்ய தியோக 
இல்ோநல் இபட்டனோகத் 
தரியது.பக்கில் பத்தம் கந்த ீர் 
யடியது. 
   பேப்புப் பூஞ்ஷச ஶரய் எப்தடி 

வரற்று றநது? 

 ரற்நறல் பூஞ்ஷச ள் திிபேக்கும் 

அழு ற  ரய் நற ள், தங் பில் இபேக்கும் 

சுரசறக்கும்ஶதரது பக்கு றசுக் ஷப 

தரறக்கும் ஆஶரக் றரண தபேக்கு 

பூஞ்ஷசரல் தரறப்பு  றஷடரது ஶரய் 

எறர்ப்புச்சக்ற குஷநர  உள்பர் ஷப 

தரறத்து  ண், பஷபஷ தரறக்கும். 

 பேப்புப் பூஞ்ஷச ஶரய் - பன்வணச்சரிக்ஷ  

o ஆஶரக் றரண உவு உண்தது 

அசறம் 

o சர்க் ஷ ஶரரபி ள், த் சர்க் ஷ 

அபஷ சரிர  ஷத்றபேக்  

ஶண்டும் 

o வ ரஶரணர சற றச்ஷசின் ஶதரது 

ஸ்டீரய்டு ஷப எடுத்துக்வ ரள்ரல் 

சர்க் ஷ அபவு அற ரிக்கும் 

o த் சர்க் ஷ அபஷ சரிதரர்க்  

ஶண்டும் 

o உடற்திற்சற வசய் ஶண்டும். 

ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 19/இனணப்பு 2/ யந - ஆகஸ்ட் 2021 
8 



 

 பேப்புப் பூஞ்ஷச ஶரய் - வ ரஶரணர 

தரறத்ர் ள் என்ண வசய்ஶண்டும்? 

வ ரஶரணரில் இபேந்து குஷடந்தின் 

சத்ரண உவு 

எடுத்துக்வ ரள்பஶண்டும் 

அசறறன்நற வபிஶ வசல்ஷ 

ிர்க்  ஶண்டும் 

ல், ஶரட்டத்றல் பூஞ்ஷச ள் அற ம் 

 ரப்தடும் 

வபிஶ வசல்ன ஶர்ந்ரல் இட்ஷட 

ப க் சம் அிந்து வசல்னஶண்டும் 

   வ ரஶரணர ஷமறன் புற 

   ஷ  ள்எப்தடி உபேர றநது 

   வரிபர? டுப்பூசற ள் புற  

      ஷஸ் ஷப டுக் றநர? 
 

      உன ம் பழுதும் அறஷ 
ஏற்தடுத்தும் SARS-COV-2 ஷமறன் 
 டுஷரண திநழ்வு பரல் உன ம் 
ஶதறஷ சந்றத்துக் வ ரண்டு 

இபேக் றநது. இங் றனரந்றன் வ ன்ட் 
 ரில் ஶரன்நறர க் கூநப்தடும் றரிபு 
பல் இந்றரில்  ண்டுதிடிக் ப்தட்ட 
ற வும்  டுஷரண இட்ஷட ி ரரி 
ஷஸ் ஷ, COVID ஷமறன் 
திநழ்வு ள் றஷந அறஷ 
ஏற்தடுத்து றன்நண. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேத்து ல்லுணர் பின் கூற்றுப்தடி, 
இந் புற திநழ்வு ள் 
ஆதத்ரணஷர  இல்னரிட்டரலும் 
கூட இது வ ரஶரணரிற்கு எறரண 
ஶதரரின் படில்ன. உண்ஷில், 
தத்ஷ தப்தக்கூடி இன்னும் தன 
ஷ  ள் இபேக் னரம். சீதத்றல் கூட 
ிட்ரறல் புற ஷ  வ ரஶரணர 
ஷஸ்  ண்டநறப்தட்டுள்பது. இந் 
புற திநழ்வு பில் இபேந்தும் டுப்பூசற 
தரது ரக்குர என்தது அஷணரின் 
ணறலும் எழும் ஶ ள்ிர  உள்பது. 
 
 

 

 

 

 

டுப்பூசற ள் 

ரடர்ணர ற்றும் ஃஷதசர் ஶதரன்ந 
றறுணங் பினறபேந்து எம்.ஆர்.என்.ஏ 
டுப்பூசற உபேரக்கும் ஶத்றல் இந் 
வசய்ற ந்துள்பது. எவ்ரநரினும், 
ற்ஶதரஷ டுப்பூசற ள் டுக் க்கூடி 
தரது ரப்ஷத 'பே அபிற்கு' ட்டுஶ 
ங் க்கூடும் என்தது ீண்ட ரனர  
ிரறக் ப்தட்டு பே றநது, ஶலும் 
வரற்று அதரங் பினறபேந்து 
ணிதர் ஷப பழுஷர ப் தரது ரக்  
பூஸ்டர் ரட் ள் ஶஷப்தடனரம். 
ஆணரல் இந் திநழ்வு பில் இபேந்து 
டுப்பூசற ள் க்கு எவ்பவு தரது ரப்பு 
அபிக்கும்? 
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ஷஸ் திநழ்வு எவ்ரறு 
ஏற்தடு றநது? 

ிஞ்ஞரண ஆரய்ச்சறின் தடி, 
ஷமறன் ி ரத்றன் திநழ்வு 
அல்னது தணு குநறடீ்டில் ரற்நம் 
ஏற்தடும் ஶதரவல்னரம் பே 
ஷமறன் ரறுதரடு ள் பேம். 
இற்ஷ ரல், ஷஸ் ள் ற்றும் 
தன ஶரய்க் றபேற ள் திநழ்ந்து 
ரறு றன்நண. இபேப்தினும், 
ஷமளடன் இபேப்தது ஶதரன்நது, 
சறன ஷ  ள் தணு ரீறர  
ஶறுதடு றன்நண, ஶலும் இஷ 
அற  ீித்ஷ ஏற்தடுத்தும். SARS-

COV-2 ஶதரன்ந ஆர்.என்.ஏ ஷஸ் ள் 
ற்ந ஷஸ் ஷப ிட அடிக் டி 
உபேரறும்.  

 

 

 

 

 

கோபோோயின் ிழ்வு 
தி .1.351 ற்றும் தி .1.1.7 ஷ  ள், 

இங் றனரந்றல் வசப்டம்தர் 2020 இல் 
 ண்டுதிடிக் ப்தட்டண, இது 
வ ரஶரணர ஷமறன் பல் 
ஷ  பில் ன்நரகும். இந்றர 
உட்தட தன ரடு பில் வ ரஶரணர 
ஷமறன் ற  பக் ற டிம் 
என்று கூநப்தடு றநது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஷமறன் வ்வரபே திநழ்வும் 
குநறப்திட்ட தணு ரற்நங் ஷபக் 
வ ரண்டுள்பண, இது ஶலும் 
வரற்றுஶரர ஶர அல்னது 
 டுஷரணர ஶர இபேக் னரம். 
எடுத்துக் ரட்டர , B.1.1.7 ரறுதரடு 
எபிறல் தவுஷக்  ண்டநறந்து.அஶ 
ஶத்றல் இட்ஷட ி ரரி ரறுதரடு 
ற வும்  டுஷரணர க் 
 ண்டநறப்தட்டுள்பது, இணரல் தன 
சந்ர்ப்தங் பில் தஷீல் ட்டுறன்நற 
ஶறு தர ங் ஷபபம் ரக்கு றநது. சறன 
ஷ  ள் வவ்ஶறு அநறகுநற ஷப 
ஏற்தடுத்தும் ஷ ில் உடஷனத் ரக்கும். 
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திநழ்வுக் ரண பக் ற  ரம் 
பே குநறப்திட்ட திநழ்ின் 
 ண்டுதிடிப்ஷத ஶலும் 
பக் றரக்குற் ரண திரண 
 ரம், உடனறல்  டுஷரண 
ரக்குஷனத் வரடங்  அல்னது 
ஶ ர  தவுற் ரண அன் 
றநஷரகும். ஷஸ் ள் 
'புத்றசரனறத்ணர ' இபேப்தர வும், 
இற்ஷ ரண ஆன்டிதரடி பில் 
சறனற்ஷந எபிறல் றஞ்சும் என்றும் 
கூநப்தடு றநது, இணரல் அஷ 
ஶசத்ஷ ஏற்தடுத் எபிரண 
அணு ஷன அனுறக் றன்நண. 
இபேப்தினும், எல்னர ஷஸ் 
ஷ  ளும் ஆதத்ரணஷ அல்ன, 
அல்னது ீங்கு ிஷபிப்தறல்ஷன 
என்தஷ  ணத்றல் வ ரள்ப ஶண்டும். 
தணுரீறர க்  ண்டநறப்தட்டஷ 
ட்டுஶ இற்ஷ ில் ற வும் 
 டுஷரணஷ என்று கூநப்தடு றநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

டுப்பூசற ள் Vs திநழ்வு ள் 
வரற்றுஶரின் ஶலும் தஷனத் 
தூண்டும் ரறுதரடு பின் ீம், 
ம்றடம் உள்ப டுப்பூசற ள் ற வும் 
தனுள்பர  இபேக் ரது என்ந 
அச்சத்ஷ எழுப்திபள்பது. இற்கு பே 
பக் ற  ரம் ஆன்டிதரடி ஷப 
எபிறல் றஞ்சும் றநன், இது 
டுப்பூசற ஷப தணற்நர  
ரற்நக்கூடும். எணினும், அது பற்நறலும் 
உண்ஷ இல்ஷன. வ ரஶரணர ஷஸ் 
ஷ  ள் புத்றசரனறத்ணர வும் 
 டுஷரணர வும் இபேக் னரம், 
ஆணரல் ம்றடம் உள்ப டுப்பூசற ள் 
பற்நறலும் தனுள்பர  இபேக் ரது. 
ஆய்வு ள்  ரட்டிபள்பதடி, 
டுப்பூசற பரல் ஏற்நப்தட்ட ஶரவறர்ப்பு 
பனக்கூறு ள் தன உள்பண, இணரல் 
டுப்பூசற பற்நறலும் தணற்நர  
ரறுறல்ஷன. 

. 
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         னத்ீன் அவரிக்  ரடு பில் “னரம்ப்டர” என்ந புற 
ஷ  உபேரற்நம் அஷடந்  ஶரணர ஷஸ் தி 
இபேப்தர  உன  சு ரர அஷப்பு வரிித்துள்பது.  
இதுகுநறத்து உன  சு ரர அஷப்பு கூறும்ஶதரது, 
“னரம்ப்டர என்ந உபேரற்நம் அஷடந்  ஶரணர ஷஸ் 
 டந் ஆண்டு ஆ ஸ்ட் ரம் வதபேில் 
 ண்டநறப்தட்டது. இந் ஷ ரண ஷஸ் 29 
அவரிக்  ரடு பில் திபள்பது. குநறப்தர  
அர்வஜண்டிணர, சறனற ஶதரன்ந ரடு பில் இந் ஷ  
ஷஸ் திபள்பது. இந் உபேரற்நம் அஷடந் 
ஷமறன் ரக் ம்  ண் ரிக் ப்தட்டு பே றநது” என்று 
வரிிக் ப்தட்டுள்பது. 
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எவ்பவு எச்சரிக்ஷ ர  இபேக்  
ஶண்டும்? எறர் ரன ரறுதரடு ள் 
ற்றும் திநழ்வு பின் அதரங் ள் 
இபேந்ரலும் கூட, டுப்பூசற ஶதரடுது 
ற்றும் COVID- க்கு வதரபேத்ரண 
டத்ஷஷ தின்தற்றுது ஏஶனும் 
சறக் னரண அதரங் ஷபக் 
குஷநப்தற் ரண சறநந் ற பரகும். 
எணஶ அஷணத்து ணிதர் ளும் ங் பது 
COVID-19 டுப்பூசற ஷப ிஷர ப் வதந 
ஶண்டும். டுப்பூசறின் இண்டு 
ஶடரஷம வதற்றுக்வ ரண்டர் ளுக்கு 
 டுஷரண சறக் ல் ள், இநப்பு ஶதரன்ந 
ஆதத்து பில் இபேந்து ப்திக்கும் ரய்ப்பு 
அற ம் என்று ஆய்வு ள் வரிிக் றன்நண. 
எடுத்துக் ரட்டர , பூஸ்டர் ரட் ளும் 
எறர் ரன  ஷன பின் ரறுதரடு ஷபச் 
சரபிக்  அநறப ப்தடுத்ப்தடனரம். 
டுப்பூசறின் பக் றத்தும் 

 இப்ஶதரஶ டுப்பூசற ஶதரடுது எறர் ரன 
திநழ்வு பின் தஷனக் குஷநக் வும், 
அதரங் ஷபத் ிக் வும் உவும் என்று 
றபுர் ளும் கூநற உள்பணர். எணஶ 
COVID-19 டுப்பூசறக்கு பன்னுரிஷ 
அபிப்தது அசறம்.  

சப  அபினரண ஶரய் எறர்ப்பு சக்ற 
அற ரிக்கும்ஶதரது, திநழ்வு ள் 
தவுற் ரண ரய்ப்பு ள் ற க்குஷநவு. 

ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 19/இனணப்பு 2/ யந - ஆகஸ்ட் 2021 



ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 19/இனணப்பு 2 ஶ- ஆகஸ்ட் 2021 

 சர்யதச னோ திம், ஆகஸ்ட்- 12, 2021 

சர்யதச சதுப்புிம் ோள் , ஜூ - 26, 2021 

ல்ோனிபம் ஆண்டுகோக நிதனுடன் உயோடி யபேம் 
னோகளுக்கு நரினோத தபேம் யகனில் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 

12-ம் ததி னோகள் திம் கோண்டோடப்டுகிது. 

கோட்டில் இபேக்கும்  யயிங்குகளுக்கு நத்தினில் போம்ய 
சோதுயோ நிபேகம் ன்ோல், அது னோகள் தோன். அந்த னோக 
ோதுக்கோக்க அத்து ோடுகளும் ோபோடி யபேகின்ர். 
னோகள் பநோக கோட்டின் யங்கள் ோதுகோக்கப்டுகிது. 
னோகள் கோட்டின் தூண் ன்று கூட சோல்ோம். கூட்டநோக 
யோழும் னோகள் பநோக நிதர்களுக்கு அதிக தஙீ்கு இல். 


