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కరోనా వైరస్ నుంచి రక్షణ 

నల్ల, ఆసియా మరియు అల్ప సుంఖ్యా క జాతీయ వరా్గల్ 

వారికి ఐదు మారదారశ న సూత్రాలు  

 

పరిశోధకుల్ త్రపకారుం, మీరు నల్ల, ఆసియా లేదా అల్ప సుంఖ్యా క 

జాతి వారైనట్లలతే, మీకు కోవిడ్-19 సుంత్రకముంచే మరియు దాని 

వల్న తీత్రవ అనారోగా్య నికి గురయా్య  మరియు చనిపోయ్య 

త్రపమాదుం ఎకుు వగ్య ఉుంటుంది. 

 

మమమ ల్ని  మరియు మీ కుటుంబానిి  కోవిడ్-19 నుంచి 

రక్షుంచుకోవడానికి మీరు మరియు ఇతరులు చేయగల్నగిన కొనిి  

విషయాల్న త్రకిుంద పేర్కు నిా ము  

 

1. అపాయాల్ గురిుంచి తెలుసుకుండి 

• మహిళల్ కుంటే పురుషుల్కి కోవిడ్-19 వల్ల మరణుంచే 

అవకాశుం ఎకుు వ ఉుంది  

• శ్వే తజాతీయుల్ కుంటే ఆత్రికా, బాుంగ్యలదేశ్, భారతదేశుం 

మరియు పాకిసా్తన్ వారసతే ుం వారికి కోవిడ్-19 వల్ల 

మరణుంచే అవకాశుం ఎకుు వ ఉుంది 

• శ్వే తజాతీయ మహిళల్ కుంటే నల్లజాతీయ మహిళల్కు 

కోవిడ్-19 వల్న మరణుంచే అవకాశుం ఎకుు వ ఉుంది  

• మీ వయస్సు  65 ఏళల కుంటే ఎకుు వైతే, మీకు కరోనా సోకే 

త్రపమాదుం ఎకుు వగ్య ఉుంటుంది, అలాగే 85 కుంటే 

ఎకుు వైతే, ఈ త్రపమాదుం మరిుంత ఎకుు వగ్య ఉుంటుంది  

• హైబీపీ, మధుమేహుం వుంటి జబ్బు లు ఉని  వాళళ కి  

కోవిడ్-19 సోకే త్రపమాదుం మరిుంత ఎకుు వగ్య ఉుంటుంది 

• ఈ అుంశాలు మమమ ల్ని  మరియు మీ కుటుంబానిి  ఎలా 

త్రపభావితుం చేసా్తయో అరథుంచేస్సకోుండి. 



కరోనా వైరస్ నుంచి రక్షణ 

నల్ల, ఆసియా మరియు అల్ప సుంఖ్యా క జాతీయ వరా్గల్ వారికి ఐదు మారదారశ న సూత్రాలు 
  2 

 

Telugu: Coronavirus advice for BAME 
people  
 

 

2. పరిశుత్రరత పాటుంచుండి  

• చేతులు తరచూ కడుకోు ుండి 

• తుమమ నపుప డు లేదా దగినాపుప డు డిసోప సేబ్బల్ టిశా్య న 

అడుు పెటుకోుండి  

• వాడేసిన టిశా్య ల్న పారేయుండి 

• టిష్యా  లేకపోతే, చొకాు  చెయ్యా ని వాడుండి 

• కళ్ళళ , ముకుు  నోరుని స్తధా మైనుంతవరకు ాకకుండి 

• వుంట్లల  బాగలేని వారిని స్తధా మైనుంతవరకు కల్వకుండి 

 

3. మిమమ ల్ని  మరియు ఇతరుల్ని  రక్షుంచుకుండి 

• స్తధా మైనుంత వరకు 2 మీటరల లేదా కనీసుం 1 మీటర్ 

భౌతిక దూర్గనిి  పాటిుంచుండి  

• ముఖ్యనికి మాస్సు  ధరిుంచుండి; త్రపతేా కిుంచి త్రపజా రవాణా 

వాహనాల్లల  మరియు అుంగళ్ళ లో.  ఇతరుల్న 

కలుస్సకొనేటపుప డు ముఖ్యనిి  మాస్సు తో కపప ుండి. 

• కుటుంబ లేదా స్తమాజిక కారా త్రకమాల్ల్ల జాత్రగత 

వహిుంచుండి  

• సమూహుంల్ల మీ కుంటే దురు ల్ుంగ్య మరియు కరోనా సోకే 

త్రపమాదుం ఎకుు వగ్య ఉని  వారి గురిుంచి ఆల్లచిుంచుండి  

• మీకు కోవిడ్-19 ఉుందని అనమానుంగ్య ఉుంటే, ఇుంట్లలనే 

ఉుండుండి మరియు పరీక్ష చేయ్యుంచుకోుండి. 

 

4. మీ ఆుందోళ్నలు పుంచుకుండి 

• మీకు ల్క్షణాలు ఉని టు అనిపిసే,ా మీ GP తో 

మాట్లలడుండి లేదా 111 కి ఫోన్ చేయుండి 
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• మీకు పనికి తిరిగి వెళళ డుం గురిుంచి చిుంతగ్య ఉుంటే, మీ 

యాజమానా ుంతో మాట్లలడుండి 

• మీకు యాజమానా ుంతో మాట్లలడడుం గురిుంచి చిుంతగ్య 

ఉుంటే, మీ కారిమ క సుంఘుం లేదా Health and Safety 

Executive తో మాట్లలడుండి 

• మీకు మానసిక ధైరా ుం అవసరమైతే NHS Every Mind 

Matters చూడుండి.  

 

5. ఆరోగా ుంగా ఉుండుండి 

• మీ ఆరోగా  విషయాలు 

• ఆరోగా ుంగ్య ఉుండడుం వల్న అనారోగా్య నికి గురయ్యా  

అవకాశుం తగుాతుుంది 

• ఆరోగా్య నికి ఐదు సూత్రాల్న పాటిుంచుండి: 

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-

depression/improve-mental-wellbeing/. 

 

పరిశోధన మూలాలు: ONS Coronavirus (COVID-19) related deaths by 

ethnic group, England and Wales: 2 March 2020 to 15 May 2020  
Public Health England: COVID-19: Review of disparities in risks and 
outcomes 
Public Health England: Beyond the data: Understanding the impact 
of COVID-19 on BAME groups 

 

మరిుంత సమాచారుం: gov.uk/coronavirus 
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