
ൈക��റകൾ: എ�് െകാ�്, ആര്,
എേ�ാൾ ധരി�ണം?

 ൈകയുറകൾ നി�െള എ�ിെന ൈവറസിൽ നി�ും പരിര� േനടാൻ സഹായി�ും?
ൈവറസുകൾ നി�ള�െട ഉ�ിൽ കട�ാതിരി�ാനു� ഏ�വും ഫല�പദമായ മാർഗം ദിവസം പല �പാവശ�ം
ൈകകൾ കഴുകുക എ�താണ്. നി�ൾ വീടിനു പുറ�ു േപാകു�ുെ��ിൽ, പുറ�ായിരി�ുേ�ാൾ
സ്പർശി�ു� ഉപരിതല�ൾ കഴിവതും കുറയ്�ുക, എ�് മാ�തമ�, പുറ�ു നി�് തിരിെ��ിയാലുടെന
േസാ��പേയാഗി�� ൈകകൾ  കഴുകാൻ (കഴിയുെമ�ിൽ കുളി�ാൻ) ഓർമി�ുക. ചില ആൾ�ാർ (ഉദാ: കട
ഉടമകൾ, സാധന�ൾ എ�ി�� െകാടു�ു�വർ) േജാലി�ിടയിൽ കൂെട�ൂെട ൈകകൾ
കഴുേക�താണ്.പരിശീലനം ലഭി�ി�ി�ാ�വർ െപാതു ഇട�ളിൽ ൈക��റകൾ ഉപേയാഗി�ണെമ�്
േഡാക്ടർമാർ ഉപേദശി�ു�ി�. നി�ൾ ൈകയുറകൾ ധരി�ണെമ�ു തീരുമാനി�ാൽ, ൈകയുറകൾ�ു
ൈവറസുകൾ നി�ള�െട ൈകയുെട െതാലി��റേമ എ�ു�ത് തടയാൻ മാ�തേമ സാധി�ൂ
എേ�ാർേ��തു�്. ഒരു പെ� ൈവറസുകള�� ൈകയുറ ഉപേയാഗി�് നി�ൾ മുഖ�്
സ്പർശി�ാനിടയായാൽ, അവയ്�് ൈവറസുകൾ നി�ള�െട ഉ�ിൽ എ�ു�ത് തടയാനാവി�.
 
ആരാണ് ൈകയുറകൾ ധരിേ��ത് (എേ�ാൾ)?
നി�ൾ ക�ാറൈ�നിേലാ ആള�കളിൽ നി�ും അകലം പാലിേ��േതാ ആയ ഒരാെള പരിര�ിേ��ി
വ�ാൽ, അവരുമായി അടു�് ഇടപഴകുേ�ാേഴാ, അവർ സ്പർശി�ിരി�ാവു� �പതല�ൾ
വൃ�ിയാ�ുേ�ാേഴാ, അെ��ിൽ അവരുെട വസ്�ത�േളാ കിട�വിരിേയാ ൈകകാര�ം െച��േ�ാേഴാ,
ൈക��റകൾ ഉപേയാഗി�ാവു�താണ് .

ആമുഖം:
 െപാതുെവ, ൈകകള�െട  ശുചിത�ം നിർണായകമാണ്. നി�ൾ പതിവായി
ൈകകൾ കഴുകു�ു എ�ും  ൈകകൾ കഴുകു�ത ്വെര  മുഖ�്
സ്പർശി�ു�ി� എ�ും ഉറ�� വരു�ു� പ�ം  ൈക��റകള�െട
ആവശ�മി�. ൈക��റകൾ ധരി�� ൈവറസു�  �പതല�ൾ
സ്പർശി�ുകയും തുടർ�് മുഖ�് സ്പർശി�ുകയും
െച���ുെവ�ിൽ, ൈക��റകൾ െകാ�് വലിയ കാര�െമാ�ുമി�.
ആേരാഗ� പരിര�ണ സാഹചര��ൾ േപാെല  ഉയർ�
അപകടസാധ�തയു�ിട�ു  മാ�തം  ൈക��റകൾ
ഉപേയാഗി�ു�താണു�മം.



വ�ത�സ്ത തരം ൈകയുറകൾ ഏെതാെ�?
ൈകയുറകൾ പല താര�ിലു�വയു�് : റബർ (അെ��ിൽ തുണി ) ൈകയുറകള�ം െമഡി�ൽ
(ശസ്�ത�കിയ) ൈകയുറകൾ (റബര്, ൈനൈ�ടൽ )  റബര്, തുണി ൈകയുറകളിൽ ചിലവ േസാ��ം
െവ�വുമുപേയാഗി�� കഴുകിയ േശഷം പുനരുപേയാഗി�ാവു�താണ് , െമഡി�ൽ ൈകയുറകൾ
ഓേരാ ഉപേയാഗ�ിന് േശഷവും ഉേപ�ിേ��താണ്. അതിനു മുൻപ്, 1 % ഗൃേഹാപേയാഗ �ീച്
ലായനിയിൽ മു�ി വയ്�ണം. െമഡി�ൽ ൈകയുറകൾ ഉൾെ�െട വ��ിഗത സംര�ണ
ഉപകരണ�ൾ (PPE) അധികം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ, െമഡി�ൽ ൈകയുറ�ൽ
അത��ാേപ�ികമാെണ�ിൽ മാ�തം ഉപേയാഗിയ്�ുക.
 

 ൈകയുറകൾ എ�ിെന ധരി�ണം, ഉപേയാഗി�ണം, എടു�ു മാ�ണം?
നി�ൾ ൈകയുറകൾ ധരി�ാൻ തീരുമാനി�ാൽ, അവ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപേയാഗി�ിെ��ിൽ
ധരി�ു�തുെകാ�ു ഒരു �പേയാജനവും   ഇ�ാെത വേ��ാം എ�് ഓർമിേ��തു�്:
ൈകയുറകൾ ധരി�ുേ�ാൾ: നി�ൾ ൈകയുറകൾ എടു�ു ധരി�ു�തിനു മുൻപ് ൈകകൾ
കഴുകി എ�് ഉറ�� വരു�ുക.
ൈകയുറകൾ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ: വൃ�ിയു�െത�ു അറിയാവു� �പതല�ൾ
സ്പർശി�ു�തിനു മുൻപ് ൈകയുറകൾ മാ��ക.  ൈകയുറകൾ ധരി�� െകാ�് ഒരു കാരണവശാലും
നി�ള�െട മുഖ� ്സ്പർശി�ാതിരി�ുക.
ൈകയുറകൾ എടു�ു മാ��േ�ാൾ: ൈകയുറകൾ എടു�ു മാ��േ�ാൾ അതിെ� പുറം ഭാഗ�ു
നി�ള�െട ഉറ ധരി�ാ�  വിരലുകൾ െകാ�് സ്പർശി�ാെത �ശ�ി�ുക. െമഡി�ൽ ൈകയുറകൾ
എടു�ു മാ��േ�ാഴും പുറം ഭാഗ�ു സ്പർശി�രുത.് 1 % ഗൃേഹാപേയാഗ�ിനു� �ീച് ലായനിയിൽ
മു�ിയ േശഷം േവണം അത ്കളയാൻ. ൈകയുറകൾ എടു�ു മാ�ി അവ കള� േശഷം ൈകകൾ
േസാ��ം െവ�വുമുപേയാഗി�� കഴുകുക.
ൈകയുറകൾ പുനരുപേയാഗി�ുേ�ാൾ: പുനരുപേയാഗി�ാവു� ൈകയുറ�ൾ എടു�ു
മാ�ിയാലുടെന േസാ�് െവ��ിലിടുക. ന�ായി കഴുകി ഉണ�ിയ േശഷം വൃ�ിയു�,
ഈർ�മി�ാ� �ല�ു സൂ�ി�ുക.
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