
உங்கைளச ் ற் ள்ள தளங்கைள எவ்வா  
த்தம் ெசய்வ ?

எந்த ஒ  ேநா ன் பரவைலக் கட் ப்ப த்த ம்  ய  த்தத்ேதா   
ற் ச் ழல்  த்தத் ற் ம்  றப் க் கவனம் ெச த் ேறாம்.   

ேகா ட் 19 பரவ ம் அதற்   லக்கானதல்ல. ெகாேராேனா 
ைவரசான  ெவவ்ேவ  வைகயான ேமற்பரப் களில் ெவவ்ேவ  
அள லான ேநரம்  ரியத் டன் இ க் ற . எனேவ இந்த 
ேமற்பரப் களின்  லமாக  ைவர ன் பரவைலக் கட் ப்ப த் வ  
அவ யமா ற .. எந்த வைகயான ேமற்பரப் கைள  த்தம் 
ெசய்ய ேவண் ம்? எவ்வள  கால இைடெவளி ல் மற் ம் எந்த
 வைகயான  ய்ைமயாக் கள் (ேசாப் ) மற் ம்  க் 
ெகால் கைளப் பயன்ப த்   த்தம் ெசய்யேவண் ெமன 
அ ந்தால் நாம் ஆசச்ரியப்ப ேவாம். இங்ேக அதற்கான  ல 
வ ைறகள்.
 
ேமற்பரப் கைள ம் இடங்கைள ம் ஏன்  த்தம் ெசய்யேவண் ம்?
 பல்ேவ  ேமற்பரப் கைள  நீங்கள் ெதா ம்ேபா   உங்கள் 
ைககளின்  லமாக ைவரசான  ெதாற்றா  நீங்கள் உங்கள்
க் , வாையத் ெதா ம்ேபா  உங்கைளத் ெதாற் க் ள்ளாக்கலாம். 

இந்த வாய்ப் ன்  லமாக ைவர ன் பரவைலக்  ைறப்பதற்காக 
 ேமற்பரப் கள்  ப்பாகப் பல ம்   ழங் ம் இடங்களில்  ப் ட்ட இைடெவளிகளில்  த்தம் 
ெசய்யப்படேவண் ம்.  ெபா வாகேவ நாம் எந்த இடத் ன் ேமற்பரப் கைள ம் 
ெதா வைத ம்,  கத் ைனத் ெதா வைத ம் த ரக்்க ேவண் ம். .உங்கள் ைககைள ேசாப் ம் 
நீ ம் ெகாண்  க வைத வழக்கமாகக் ெகாள்வ  நலம்.
 
ைவரசான  ெவவ்ேவ  வைகயான ேமற்பரப் களில் ெவவ்ேவ  வைகயான கால 
அள களில் ெதாற் க் ள்ளாக் ம் நிைல ல் உள்ள
 உ ேரா க் ம் ெசல்களிலல்லா  ேவ  எங் ம் ைவரசால் 
பல் ப்ெப க இயலா . ெவவ்ேவ  வைகயான ைவரஸ்க ம்
 ெவவ்ேவ  வைகயான கால அள களில் இந்த ெசல்கைள  ட்  
ெவளி ல் ெதாற் க் ள்ளாக் வதாக இ க் ம்.  சாரஸ்் ேகா ட் 2
 ( மற் ம் அத டன் ெந ங் ய ெதாடர் ைடய சாரஸ்் ேகா ட் 1) 
மற்ற ைவரஸ்கைள  ட ஒப் ட்டள ல்  ைறவான கால அள ல் 
இயற்ைகயாகேவ அ ந் ன்றன.   ஆனால் ெகாேராேனா
 ைவரசான  ெசாரெசாரப்பாக உள்ள கா தம் மற் ம் 
அட்ைடகைள  ட  க னமான பரப் களான   ளாஸ் க்,
  ப் க்காத இ ம்  ேபான்றவற் ல் அ க ேநரம் ெதாற் க் ள்ளாக் வதாக ஆய் கள் 
ெவளிப்ப த் ள்ளன.
 
த்தம் ெசய்வ ம்  நீக்கம் ெசய்வ ம் ஒன்றா?

 ெபா வாக  த்தம் ெசய்வ  என்ப   கைள ம் அ க் கைள ம் அ த்தங்கைள ம் 
ய்ைம ெசய்வதா ம். இவ்வைகயான  த்தம் ெசய்த ல்,  தளங்களின்  ைல  க் கைள 
த்தம் ெசய்வ ல் இ ந் , ெபரிய ெபரிய, ெகாள்கலன்கைள ம்  த்தம் ெசய்வ  வைர 

அடங் ம்.
ய்ைமயாக் ம் ேவ ப்ெபா ள்களில் ஒ வைகயானதாக ேசாப் க ம் அடங் ம். 

இவ்வைக ல் பாத் ரம் ேதய்க் ம்  ஷ்கைள  த்தப்ப த் ம் ேசாப் கள் மற் ம்  ணிகைளச ்
த்தம் ெசய் ம் ேசாப் க ம் அடங் ம்.  ேசாப் களில் இ வைகயான தன்ைமகள் உள்ளன. 

இவற் ல்  ஒன்  தண்ணீைர  ம் ம் (அதன் பரப் இ ைசைய அ கரிக் ம்). மற்ெறான்  
எண்ெணய் வைககைள உட் ர க் ம் அதாவ  தண்ணீைர த ரக்் ம் தன்ைமேய ஆ ம். 
ேசாப் டன் இைணந் ள்ள தண்ணீைரத் த ரக்் ம் ப யான   ப் ட்ட பரப் ள்ள 
எண்ெணய் மற் ம்  ப் ள்ள  க் கைளப்  த் க்ெகாண்  அவற்ைற 
ெவளிேயற் ற . தண்ணீைர  ம் ம் ப யான  தண்ணீரின் பரப்  இ ைசைய 
அ கரித்  இந்த எண்ெணய் மற் ம்  ப் த் தன்ைமைய ெவளிேயற் ற .

  ேகா ட்‐19: இந் ய  ஞ்ஞானிகளின் ப ல் 
  https://indscicov.in/



நீக்கம் என்ப  ெபா வாக பாக் ரியா, ைவரஸ் ேபான்ற  கைளக் ெகான்  
அ ப்பதா ம்.  இவ்வைகயான  கள் ம த் வமைனகளில்  தலாக இ க் ம். 
ேம ம்  ெபா ப்பரப் களான  ளியல்/க வைறகளில்  ேநாய்கைள அ கமாக  
உ வாக் ம் தன்ைம டன், ெதாற் க் ள்ளாக் ம்  நிைல ல் இ க் ம்.  களில் 
பயன்ப த்தப்ப ம்  ளசீ் ங் மற் ம் ெபா வான  நீக் களான 
இேசா ேராஃைபல், ஆல்கஹால், மற் ம் ைஹட்ரஜன் ெபாராக்ைச  ஆ யைவ 
இவ்வைகயான  ெகால் களில்  அடங் ம்.
 
ெகாேரானா பா ப் ந்   ள,  த்தம் (clean) ெசய்வதா?   நீக்கம் (disinfect) 
ெசய்வதா?
 ெகாேரானா ைவர ன் ெவளிப் றப்ப யான , ேசாப்பான  எப்ப   தண்ணீைர 

ம் ம் மற் ம் ெவ க் ம் (அதாவ  எண்ெணய் மற் ம்  ப் ப் 
ெபா டக்ைளக்கவ ம்)  லக் களால் ஆ ள்ளேதா அவ்வாேற உள்ள .  
இந்நிைல ல் ேசாப்   லக் களான  ெகாேரானா ைவர ள்ள அேத ேபான்ற 
அைமப் டன் இைணந்    ராக கட்டைமக்கப்பட் ள்ள ைவர ன் அைமப்ைப 
இைட  ெசய்   ைதக் ற . 
 
இந்நிைல ல் ெகாேரானா ைவரைச அ ப்பதற்  ேசாப்ைப ம் தண்ணீைர ம் 
பயன்ப த் வேத  றந்த வ யா ம். ேமற்பரப்ைப ேசாப் ன் உத டன்  ரண்  
த்தம் ெசய்வ  ெகாேரானா ைவரைச அ க் ற . அேதேநரத் ல் க வதான  
த ள்ள ைவரஸ்  கள்கைளக் க க்கைள ற . எனேவ  ஒ  ேமற்பரப் ைன 

ேசாப் ன் உத டன்  த்தம் ெசய் ம்ேபா  நாம்  நீக்க ம் ெசய் ேறாம்.
 
த்தமான  ேமற்பரப் களில்   க் ெகால் களான  ெதளிக்கப்ப ன்றன. இதன் 

ேநாக்கம்  ய்ைமப்ப த் வ  அல்ல. ேமற்பரப் களான   ய்ைமயாக இ ந்தால் 
நீக் கைள பயன்ப த்தலாம். அ  ேபாலேவ ெபா ெவளியாக 

பயன்ப த்தப்ப ம்  ளியலைற மற் ம் க வைறகளில் வழக்கமாகப் 
பயன்ப த்தப்ப ம் இதர  வைகயான  க் ெகால் கைள பயன்ப த்த 
ேவண் ம்..இதன்  லம் இதர ேநாய்கைள பரப் ம்  கள் அ த்ெதா க்கப்ப ம். 
ளசீ,் இேசா ெராஃைபல் மற் ம் 

ஆல்கஹால் ேபான்றைவ ம் ெகாேரானா ைவரைச  றப்பான
  ைற ல் அ த்ெதா க் ன்றன. இதரவைகயானைவ பற்  
இன் ம் நமக்  இன் ம் ெதரிய ல்ைல. 
எந்ெதந்த ேமற்பரப் கைள  த்தப்ப த்   நீக்கம் 
ெசய்ய ேவண் ம்?
  ட் க் ள் ம், ட் க்  ெவளிேய ம் ெபா வாக  பல ம் 
ழங் ம்,ப ரந்்  பயன்ப த் ம்  இடங்கைள ம் 
ேமற்பரப் கைள ம்  த ல் கண்ட ய ேவண் ம்.
 
ட் க் ள்ளி க் ம் இடங்க க்  உதாரணங்களாக:

கத க் ைகப் கள்,தாழ்ப்பாள்கள், சன்னல் ைகப் கள் 
மற் ம் தாழ்ப்பாள்கள்
அைழப்  மணி ஸ் ட்  மற் ம் இதர ஸ் ட் கள்
சைமயலைற ேமைட  ழாய்கள் மற் ம் அ ப்
ளியலைற மற் ம் க வைற ( ழாய்கள், ெதாட் , 
ளஷ் ெசய் ம் ைகப் கள், க வைறப் ேப னின் அம ம்

 பரப் கள்,  ணிகள் ெதாங்க ம் கம் கள்,ைகப் கள்
 மற் ம் தாழ்ப்பாள்கள்,
ேமைச ன் ேமற்பரப் கள் மற் ம் ெதாைலக்காட்  
ரிேமாடக்ள் ெதாைலேப கள் ( ஸ்மாரட்் ேபான்கள், 
தைரவ  ேப ன்  கள்  மற் ம் பாகங்கள்,
ேலப்டாப்மற் ம் 
கணினி ன் ெமளஸ் க
 
ட் க்  ெவளிேய பல ம் ப ரந்்  பயன்ப த் ம் பரப் கள் :

 ப களின் ைகப் களின் ேமற்பரப் கள், வா ற்கத கள், 
 ைகப் கள் மற் ம் அதன் தாழ்ப்பாள்கள்.
பல ம் பயன்ப த் ம்  ழாய்கள் மற் ம் அ பம் கள்
பல ம் ப ரந்்  பயன்ப த் ம்  ளியலைறகள்  ( ழாய்கள்,  ணி உலரத்் ம் 
கம் கள், ெகாக் கள், கத ப் கள், தாழ்ப்பாள்கள் மற் ம் ஸ் ட் கள்)
ப ரந்்  பயன்ப த் ம் க வைறகளில் ( ளஷ்  ெசய் ம்  கள்,  ழாய்கள், 
ெதாட் கள், ைகப் கள், தாழ்ப்பாள்கள் மற் ம் ஸ் ட் கள்)



ெகாேராேனா ைவரைச  நீக்கம் ெசய்வ ல் எவ்வைகயான   நீக் கள் சக்  
வாய்ந்ததாகச ்ெசயல்ப ன்றன?
  ளியல் ேசாப் கள், பாத் ரம்  த்தம் ெசய் ம் ேசாப் கள்  மற் ம் 
ணி  ைவக்க உத ம் ேசாப் கள் ேபான்றைவகேள 

ெகாேராேனா ைவரைச  நீக்கம் ெசய்யப்பயன்ப பைவகளில் 
சக்  வாய்ந்தைவயாக உள்ளன.
 
மற்ற  த்தப்ப த் கள் மற் ம்  க் ெகால் களான 
இஸ்ஃப்ேராைபல் ஆல்கஹால் மற் ம் ைஹட்ரஹன் ெபாராக்ைச
 ேபான்றைவகைள உள்ளடக் ய தயாரிப் க ம் ெகாேரானா 
ைவர ற்  எ ராக சக் வாய்ந்ததாகக் க தப்ப ன்றன. ஆனால்
 மற்ற  நீக் களின் ெசயல்பாட் த்  றன்  த்  நமக்  
அவ்வளவாகத் ெதரிய ல்ைல.   
ெபா வாகேவ இந்த  க் ெகால் கைள ெச த் ட் ,
 ைவரைசக் ெகால் ம் அள க்   ப் ட்ட அள லான நீண்ட
 ேநரம்  இ க்க ட ேவண் ம்.  ழந்ைதகேளா வளரப்்  

கங்கேளா இ ந்தால் அவரக்ைள இவ்வாறான  க் 
ெகால்  ெச த் ம் ேநரங்களில் சற்  தள்ளி இ க் ம் ஏற்பாட்ைட 
ெசய் ெகாள் ங்கள். இந்த  க் ெகால்  நன்  காய்ந்  
அதன் வாசைன மைற ம் ேநரம் வைர அவரக்ள் தள்ளி இ க்கட் ம்.   

களில் உபேயா க்கப்ப ம்  ளசீ ் ரவம் (1%) அல்ல
  ளான  தளப்பரப் ற்  உபேயா க்கலாம்.  க ம் அ கம் 
அள லான  ளசீ ்இ ந்தால் அ  ேதா க்  பாதகமானதாக 
அைமயலாம். ேதா ல் படாதவா  இதைன பயன்ப த்த ம். ேம ம் உேலாகப் பரப் களின் 
ளசீ ்பயன்ப த் னால் அரிமானம் ஏற்ப த் ம். எனேவ இதைன ைவத்   ைடக் ம்ேபா   

கவனமாக ெசயல்ப த்தேவண் ம்.  ளசீை்ச பயன்ப த் ம்ேபா  அ   ேளாரின் வா ைவ 
ெவளி ம். 
இ  அழற்  ஏற்ப த்தலாம். ேபா மான அள  இவ்வா   த்தம் 
ெசய்யப்பட்ட  இடத் ைன  ழந்ைதகள் ( ப்பாக இதற்கான 
ஒவ்வாைம இ ப்ேபாராக இ ந்தால்)  மற் ம்  ேயார ்
பயன்ப த் ம்  ன்னால் ேபா மான அள  காற்ேறாட்டம் 
இ க் மா  பாரத்் க்ெகாள்ள ம்.
எலக்ட்ரானிக் ெபா ட்கைளப் ெபா த்தவைர 70% ஆல்கஹால்
 ெகாண் ள்ள  க் ெகால்  ெகாண்   ைடப்ப  மற் ம் 
ெதளிப்ப  ேபான்ற ெசயல்பா களின்  லம்  நீக்கம் 
ெசய் ெகாள்ளலாம். இவ்வாேற ைவரஸ்   ெதாற்  ஏற்பட 
வாய்ப் க் ம் பரப் களில் இதைனத் ெதளித் ட்  ஆ யாக்க ட ேவண் ம்.
 
எத்தைன  ைற   ய்ைம/  நீக்கம் ெசய்யேவண் ம்?
 அைனத்  ேமற்பரப் கைள ம் ஒ  நாைளக்  ஒ   ைறயாவ   ய்ைமப்ப த்  

நீக்கம் ெசய் ங்கள். இ  ஒ  நாைளக்  எத்தைன நபரக்ள் உங்கள  வளாகத்ைதப் 
ப ர் றாரக்ள் என்ற அ ப்பைட ல் அைமயட் ம். ஒ ேவைள அ கம் நபரக்ள் வந்  ெசல் ம் 
வளாகமா ந்தால் அதன் தன்ைமக்ேகற்ப அ கம்  ைற ெசய் ங்கள். ெபா வாக அைனவ ம் 
பயன்ப த்தப்ப ம்  ளியல் அைற க வைற ேபான்றைவகள் ேகா ட் 19ஆல் 
பா க்கப்பட் ப்பதாக சந்ேதகப்ப ம் ஒ வரின் ஒவ்ெவா  பயன்பாட் ற் ம்  ன்னர ்
ய்ைமப்ப த்   நீக்கம் ெசய்யப்படேவண் ம்.

 ச க  ழக்க இடங்களாக உள்ள ெதாட் கள், க ப்பைறகள், ெபா வான தண்ணீர ்அ ந் ம் 
இடங்கள், பால்கனி, ப க்கட் கள் ேபான்றைவ  ஒ  நாளில் இ   ைறயாவ   ய்ைமப்ப த்  

நீக்கம் ெசய்யப்படேவண் ம். ஒ  ேவைள அ கம் நபரக்ள்  ழங் ம் இடமா ந்தால் 
அதற்ேகற்ப அ கமான  ைற ெசய்யப்பட ேவண் ம். க வைற மற் ம்  ளியலைறகைள மற்ற 

களிட ந்  பா காக்க ேசாப்ைபத் த ர ேவ   க் ெகால் க ம் 
பயன்ப த்தப்படலாம். 
 
எவ்வைகயான  ய்ைமயாக் கள் மற் ம்  நீக் கள் பயன்ப த்தப்படேவண் ம்? 
அவற்ைற எங்ேக வாங்  எவ்வா  பயன்ப த்தேவண் ம்?
 சந்ைத ல் பல்ேவ  வைகயான  ய்ைமயாக் க ம்  ெகால் க ம்  ைடப்பைவயாக 
உள்ளன. அவற்ைறப் பயன்ப த் ம்  ன்னர ்அவற் ன் உள்ளடக்கமான   க க்  
எ ராக சக் வாய்ந்த  ைற ல் ெசயல்ப ம் அள லானதாக உள்ளதா என அதன் ேல ைளப் 
பாரத்்  உ  ெசய் ெகாள்ள ம்.  ல வைகயானைவ ேசாப் ைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட . 



இ  ெகாேராேனா ைவரைசக் ெகால்ல உத ம்.  ல 
தயாரிப் கள் ஆல்கஹாைல அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டைவயாக இ க் ம். இவற் ல்  லவற் ல் 
ெகாேராேனா ைவரைசக் ெகால்வதற் த் ேதைவயான  70 
சத தமான இேசா ெராஃைபல் ஆல்கஹாைலக் 
ெகாண்டதாக இல்லா க்கலாம். எனேவ கவனம் ேதைவ.

இவ்வாறான தயாரிப் கள் ஒவ்ெவான் ம் ஒவ்ெவா  
வைகயான பயன்ப த் ம்  ப் கைளக் ெகாண் க் ம். 
இைவகள் கண் ப்பாக அவ்வாேற  ன்பற்றப்படேவண் ம்.  
ரவ  ளசீக்ள்  லவைக ெபா ட்கைள (உதாராணம் 

உேலாகங்கைள) அரிமானம் ெசய்வதாக இ க்கலாம்.  ரவ 
ளசீக்ைள அ லங்கள்,அம்ேமானியா ேபான்றவற்ேறா  

கலக் ம்ேபா  நச் ப்  ைககைள உண்டாக்கலாம். எனேவ 
கவனம் ேதைவ.  ய்ைமயாக் கேளா  ெபா வாகேவ 
ளசீ ்கைள நசச்ாக பா த்  ைககளால் ைகயாள்வைத 

த ரக்்க ேவண் ம். வாய்ப் க்ைக ல் ைக ைறகைள 
அணியலாம்.
 
ெபா வாக ஆரக்ானிக் மற் ம்  ைக  ய்ைமயாக் கள் 
(உதாரணம்  னிகர,் ேத ைல மர எண்ெணய் ேபான்ற 
இயற்ைக தயாரிப் கள்) ேபான்றைவகள் ேசாப் த் 
ய்ைமயாக் கள் கலக்கப்பட்  ெகாேராேனா ைவரைசக் 

ெகால்பைவ என்  ெதரிந்தால் மட் ேம பரிந் ைரக்க 
உகந்தைவ. மற்றைவ பரிந் ைரக்க உகந்தைவ அல்ல.

அ ல் ரீ யாக எல்லா தகவல்க ம்  ல் யமாக இ க்க ேவண் ம் என  யற்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இ ப் ம் ஏேத ம் தவறாக ெதன்பட்டால் தய  ெசய்  
எங்கள் கவனத் ற்  ெகாண்  வர ம்:  indscicov@gmail.com


