
 

 

 

 
 

 
 

 ނޫސް ބަޔާން 

ންދާ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް އައުޓްބްރޭކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށް ފެތުރެމު
ޞިއްޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސަރން )ޕީއެޗްއީއައިސީ(  ޢާންމު

އެއް ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މިކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ 
ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ. ޕީއެޗްއީއައިސީ އަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެތުރިދާނެކަމުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ތެކެވެ. ބިރު އޮތް ބަލިމަޑުކަމެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން ސަމާލުކަންދީގެން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ ޙާލަ
ޤައުމެއްގައި މިބަލި ފެތުރި  72އާ ހަމައަށް  2022ޖުލައި  20ން ފެށިގެން  2022ޖެނުއަރީ  1ޕޮކްސްގެ މި އައުޓްބްރޭކްގައި މަންކީ

 މަރު މިހާތަނަށް ވަނީ ރިޕޯރޓްކޮށްފައެވެ. 5އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނި މިބަލީގައި  14,000

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލީގެ  ބަލީގެ ޙާލަތު މިވަގުތު އޮތްގޮތަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށްފަހު
ގައި ނުރައްކާތެރިކަން މިވަގުތު އޮތީ މެދުމިނުގެ ރިސްކްގައި ކަމަށާއި، ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑަށް އޮތީ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ކަމު 

ފެންނަ މި ބަލި އަލަށް ، ޤައުމުތަކުގައި ބަލި ފެންނަގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބަލި ކުރިން ފެތުރިފައިވާހާމަ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މި ބަލި ޢާންމުގޮތެއްގައި ގިނައިން ފެތުރިފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ  ގޮތް ތަފާތުކަމަށް ވަނީ ޤައުމުތަކުގައި ބަލި ފެތުރެމުންދާ 

 މީހުންގެ މެދުގައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައިވެސް މެދުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެއްޖިންސުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގާ 
  ފެނިފައިވެއެވެ. ވަނީ  މި ބަލި މަދު މިންވަރަކަށް

 އަދި މަންކީޕޮކްސް ބަލި އަލަށް ފެންނަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައި މި ބަލި ފެންނަމުންދަނީ ވަކި ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ މެދުގައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
 ގައި ޙާލުދެރަވާ މިންވަރު ކުޑަ ނަމަވެސް ބަލި ފެތުރޭ ގޮތް ތަފާތުވުމާއި، ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި މި ބަލި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ބަލީ

 ޔަށް ދިއުމަކީ ނުހަނު ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. މިވަގުތު މިބައް
މަދެވެ.  ޓެސްޓުކުރެވޭނެގޮތާއި ބައްޔަށް ފަރުވާކުރާނެ ބޭހާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ދެވޭނެ ވެކްސިން ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ދުނިޔޭގައި ވަރަށް

 އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން މިއީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވެ.

 

 ދުނިޔޭގައި މިބަލި ފެތުރެން ފެށުމާއެކު އެޗްޕީއޭއިން މިދަނީ ދުނިޔޭގައި މި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް މި ބައްޔާ ގުޅިގެން 
 ޞިއްޙީ ރާއްޖެއިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާ ދޭންޖެހޭ އިޖާބަ ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މި ބައްޔަށް 

މީގެ އިތުރުން ސާރވެއިލެންސް  މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދެއެވެ. މުގެޚިދުމަތްތެރިން އަހުލުވެރިކުރުމާއި ޓެސްޓު ކުރެވޭނެގޮތް ޤާއިމުކުރު
 ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިންތައް ކަނޑައެޅުންފަދަ މަސައްކަތްތަކާއެކު، ވެކްސިނާއި ބޭސް 

 ބޭނެ ގޮތްތައް މިދަނީ ބަލަމުންނެވެ.ލި

-ޑްދުނިޔޭގައި މަންކީޕޮކްސް ބަލި ފެންނަމުންދާ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށްވެސް މި ބަލި އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ކޮވި
އެކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައިކަމަށްވުމުން، ފަދަ ބައްޔަކާ އަޅާބަލާއިރު މިފަދަ ބައްޔެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ ވަރަށް ގައިގޯޅިކޮށް  19

ރިއަކަށް މި ބަލި ފެތުރޭ ގޮތާއި މިންވަރު ތަފާތުވާނެއެވެ. މަންކީޕޮކްސް ބަލީގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެ 



 

 

 

 
 

 
 

ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ވުމުން ދުރުވެ އެކަހެރިވުމަކީ ދެއްކުމަށާއި، ބަލި ކަށަވަރު ކުރެވެންދެންވެސް ވަގުތުން އެހެންމީހުންނާ ގައިގޯޅި 
 ވަރަށް މުހިންމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑަށް އޮތް ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން 

ރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެންވެސް އަޅައިގެން އުޅުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރައްކާތެ
ޅުމާއި ދަންނަވަމެވެ. ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބަންދުތަންތަނުގައި، މާސްކް އަޅައިގެން އު

 ލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.ގިނަމީހުން އެއްވާތަންތަނަށް ނުދިއުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަމާ

 2022ޖުލައި  24

 އިތުރު މައުލޫމާތު:

 :މަންކީ ޕޮކްސް އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ފެތުރޭ ގޮތް 

 ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން: ގިނަ ވަގުތު ގާތުން ކޮންޓެކްޓް ވުމުން  -
 ދިޔައިގައި ޖެހުމުން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ހަމުގައި ހުންނަ ބިހިތަކުގައި ނުވަތަ އެއިން ނުކުންނަ  -
 ބަލި މީހާގެ ހެދުމާއި ތުވާލި އަދި ބެޑްޝީޓް ފަދަ ތަކެތީގައި ޖެހުމުން  -
 މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަލި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. -

 

 :މަންކީޕޮކްސްގެ އަލާމާތްތައް 

 ގޮށްލުން ހުންއައުން، ގައިގައި ރިއްސުން، ވަރުބަލިވުން،  -
ހަމުގައި ބިހި ނެގުން. މި އައުޓްބްރޭކްގައި ގިނައިން ފެންނަނީ ކުރިމަތިފަރާތާއި ފުރަގަސްފަރާތް އަދި އަނގައިގެ ވަށައިގެން  -

 ބިހިނެގުން.
 ބިހިތައް ފުރަތަމަ ނަގާއިރު ހުންނަނީ ފަތިކޮށްނެވެ. އެއަށްފަހު ފެން ފޮޅަށްވެ، ފޮޅު ފަޅައިގެންގޮސް ކުރަލައެވެ.  -
ންފަދަ އަލާމާތްތަކުން ފެށިގެންގޮސް ބިހި ނަގާ، ކުރަލާ، އަދި ކުރައިގެ ދަށުން އާ ހަން އުފެދި ކުރަ ވެއްޓެންދެން ހުން އައު -

 ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.
 

   

 


