
SARS-CoV2 வைரஸ்ஸின் சர்ைதேச பரைலில் வை சுத்ேிைரிப்பானின் பயன். 

COVID 19 ற்கு காரணமான வைரஸ் முக்கியமாக இரண்டு ைழிகளில் ததாற்றுகின்றன. திரைத்துளிகள் 
மூலமாகவைா அல்லது வேரடி மற்றும் மவறமுகமான ததாடர்பு மூலமாக, எங்களுவடய வககள் 
எங்கள் சுைாச சுரப்புகளால் மாசுபடப்பட்டு, மற்றைர்களுக்கு இந்த வோய் பரை காரணமாகலாம். வமலும் 
பிற மூலங்களில்   இருந்து எங்கள் வககளால், எங்கள் ைாய், கண் மற்றும் மூக்வக ததாடுைதன் மூலம் 
ோங்கள் எங்கவளவய ததாற்றுக்கு உள்ளாக்கமுடியும். 

த ாய் எங்ைளில் இருந்து மற்றைர்ைளுக்கும், மற்றைர்ைளில் இருந்து எங்ைளுக்கும் பரவுைவே 
ைட்டுப்படுத்ே வைச்சுைாோரம் உேவுைின்றது. 

• வககவள தண்ணரீும் சைர்க்காரமும் தகாண்டு கழுவுதல்: ேவடமுவறக்கு சாத்தியமான 
வேரங்களில் வககவள தண்ணரீும் சைர்க்காரமும் தகாண்டு கழுவுதல் ைிரும்பப்படுகிறது. 
ஏதனனில் இது வகயில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் நுண்ணங்கிகள் சக அதன் ைித்துக்கவளயும் 
அகற்ற கூடியது. 

• 60% - 80% (தபாதுைாக 70%) ஆல்கஹால் தகாண்ட வக சுத்திகரிப்பாவன பாைித்தல்: வக 
சுத்திகரிப்பாவன பாைிக்கும் வபாது ேிவனைில் தகாள்ள வைண்டியவை. 

o தண்ணரீும் சைர்காரமும் தகாண்டு வககவள கழுை முடியா வேரத்தில் 
பயன்படுத்தப்பட வைண்டியவை. (உதா:- தபாது வபாக்குைரத்வத பயன்படுத்தும் வபாது) 

o அடிக்கடி ஆல்கஹாவல பாைிப்பது வகயின் ேீரிழப்ப்பிற்கு ஏதுைாக அவமயும். 
o இவத தடுக்கும் முகைர்கள் வக சுத்திகரிப்பான் சூத்திரங்களில் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். 
o வக அழுக்காக இருக்கும் வேரங்களில் வக சுத்திகரிப்பான் பயனளிக்காது. 

வைவய சுத்ேிைரிப்பேில் மற்வறய ைிருமி ாசினிைளின் பங்கு. 

பலதரப்பட்ட கிருமிோசினிகள் (உயிருள்ள வமற்பரப்பில் சுத்திகர்ப்பிற்காக பயன்படுத்தக்கூடியவை) 
இருப்பினும், அவை எதுவும் பல்வைறு காரணங்களுக்காக தற்தபாழுது வகவய சுத்திகரிப்பதற்காக 
பரிந்துவர தசய்யப்படைில்வல. 

• அவை வைரஸிற்கு எதிராக பயனற்றவையாக இருக்கக்கூடும். 
• அவை ேச்சுத்தன்வம தகாண்டவையாகவைா அல்லது வதால் எரிச்சவல 

ஏற்படுத்தக்கூடியவையாகவைா அவமயக்கூடும். 
• அந்த தயாரிப்பு மாசுபடுதல். (சரியாக தயாரிக்கப்படாைிட்டாவலா அல்லது தபாதி 

தசய்யப்படாைிட்டாவலா அவை பக்டீரியாைால் மாசுபடலாம்) 
• SARS-CoV2 ற்கு எதிராக பயன்படுத்தலாம் என பல புதிய வக சுத்திகரிப்பான்கள் இலங்வகயில் 

ைிளம்பரப்படுத்தப்பட்டு ைிற்கப்பட்டும் ைருகின்றன. 
o அைற்றில் என்ன அடங்கியிருக்கின்றன என வசாதிக்கவும். 
o SARS-CoV2 ற்கு எதிராக அது பயனுள்ளதா என வசாதிக்கவும். (அதன் மூலப்தபாருட்கள் 

வைரஸிற்கு எதிராக ஆய்ைகங்களில் தசயல்பட்டிருந்தாலும், பாைவனயில் 
இறுதித்தயாரிப்பின் தசயல்திறன் மற்றும், மனித பாைவனயின் பாதுகாப்பு பற்றிய 
ஆய்வுகள் ேவடதபற்றுள்ளனைா என ஆராய்க) 

மிைவும் முக்ைியமாை, பாைவனயாளர்ைள் ேம்முவைய வைைள் சுத்ேமாை இல்லாே த ரத்ேில் அவை 
சுத்ேமாை உள்ளது என  ிவனக்ைக்கூடும். 

ேற்தபாவேய பரிந்துவரப்புைள். 

வைைவள ேண்ணரீ் மற்றும் சைர்க்ைாரம் கைாண்டு அல்லது குவறந்ேது 60% ஆல்ைஹால் கைாண்ை 
ைலவை கைான்டு ைழுவுை. 
சமூைைவலத்ேளங்ைள் மற்றும் ஊைைங்ைளில் கைளிைரும் புேிய ேயாரிப்புைவள பார்த்து 
ஏமாந்துைிை தைண்ைாம் என கபாதுமக்ைவள தைட்டுக்கைாள்ைிதறாம். 
எப்கபாழுதும் ேயாரிப்பின் உள்ளைக்ைத்வே அறிய தைண்டுங்ைள். அேற்கு தேசிய மருந்துைள் 
ஒழுங்குமுவற அேிைாரசவபயின் அங்ைீைாரம் ைிவைக்ைப்பட்டுள்ளோ என அறிை. 
 

குறிப்புகள்  

Who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19. Available from 

https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-

onobligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf  

CDC - Show Me the Science – When & How to Use Hand Sanitizer in Community Settings. Available from  

https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html 
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