
ெகாேரானா ைவரைஸ
 எண்ணி அஞ்சும் ேடவ்

 என்கின்ற நாய்
ெசவிலியர் டாட்டி

ேதான்றும் ஒரு புத்தகம் 



ஒரு ஊரிேல, ஓர் ஆந்ைதயார் இருந்தார். அவருைடய 
ெபயர் டாட்டி. அந்த ஆந்ைத ஒரு ெசவிலியராகப் 
பணியாற்றினார், அவருைடய சீருைடயில் பல 

புள்ளிகள் இருந்தன. 



மைலேமலிருந்த ஒரு மருத்துவமைனயில் அவர் 
பணிபுரிந்தார், உடல்நலம் சரியில்லாத குழந்ைதகள் 

அைனவைரயும் அவர் கவனித்துக்ெகாண்டார். 



டாட்டிக்குப் பக்கத்தில் ேடவ் என்ற ஒரு நாயும் 
வாழ்ந்து வந்தார். ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயிலும் ேடவ் 

டாட்டி-க்கு ைகயைசத்து வழியனுப்பி ைவப்பார். 



ஆனால், இன்று காைல, ேடவ் முகத்தில் 
வழக்கமானபுன்சிரிப்ைபக் காணமுடியவில்ைல. 

காரணம், ஒரு விஷயம் அவருக்கு மிகவும் கவைல 
தந்தது. 



ெகாேரானாைவரஸ் எங்கும் பரவிக்ெகாண்டிருக்கிறது 
என்று மக்கள் ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள். இைதக் ேகட்ட 

ேடவுக்கு மிகவும் அச்சம். 



ெதாைலக்காட்சியில், வீட்டில், பள்ளியில்… 
நாள்ேதாறும் எல்ேலாரும் இைதத்தான் ேபசுகிறார்கள். 

இதனால் ெபரிய பிரச்சைன ஏதும் வந்துவிடுேமா 
என்று ேடவ் கவைல ெகாண்டார். 



ேடவுக்குப் பதற்றம் வந்துவிட்டது. இைதச் ெசவிலியர் 
டாட்டி கண்டார். ஆகேவ, அவர் ேடவுடன் அைதப்பற்றி 

ேபசலாம் என்று தீர்மானித்தார். 



பலவிதமான அச்சுறுத்துகிற விஷயங்கைள மக்கள் 
ேபசுகிறார்கள். ஆனால், அைவெயல்லாம் உண்ைம 

இல்ைல. ேடவுக்கு இதுபற்றிய உண்ைமகைளத் 
ெதரியப்படுத்த விரும்பினார் ெசவிலியர் டாட்டி.



‘ெகாேரானாைவரஸ் என்ற ேநாய் சிலருக்கு வரலாம், 
ஆனால், அது எல்ேலாைரயும் மிகவும் துன்புறுத்தாது’ 

என்று ேடவுக்குச் ெசான்னார் ெசவிலியர் டாட்டி.



குளிர் அதிகமாகும்ேபாது சளி அல்லது ஃப்ளூ காய்ச்சல் 
வருகிறதல்லவா, ெபரும்பாலாேனாருக்கு வருகிற 
ெகாேரானாைவரஸ் பிரச்சைனயும் அப்படித்தான் 

இருக்கும். ஆனால், நாம் கவனமாக இருக்கேவண்டும், 
நம்ைமப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளேவண்டும், உடல்நலம் 

சரியில்லாதவர்கைளயும், முதியவர்கைளயும் 
பாதுகாக்கேவண்டும். 



‘ஒருவர் மிகவும் இருமினால் அவர்களுக்குக் 
ெகாேரானாைவரஸ் வந்துவிட்டதாகப் ெபாருளா?’ என்று 

ேகட்டார் ேடவ். ‘இருமுவது ெகாேரானாைவரஸின் 
அறிகுறிதான்; ஆனால், இருமுகிற எல்ேலாருக்கும் 

ெகாேரானாைவரஸ் வந்திருப்பதாகப் ெபாருள் இல்ைல’ 
என்றார் ெசவிலியர் டாட்டி. 



ெகாேரானாைவரஸ் ெகாண்டவர்களுக்குக் காய்ச்சல் 
வரலாம், மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம், ஆனால், 

இைவயும் சளி அல்லது ஃப்ளூ காய்ச்சலின் 
அறிகுறிகள்தான்.



ேடவ் ெசய்யேவண்டிய மிக முக்கியமான ேவைல, 
ைககைளக் கழுவுவதுதான் என்று விளக்கினார் 

ெசவிலியர் டாட்டி. அதிலும் குறிப்பாக, 20 
விநாடிகளுக்காவது ைக கழுவேவண்டும்; அல்லது, 

‘இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்’ ஆங்கிலப் பாடைல 
இரண்டுமுைற பாடுகிற ேநரத்துக்காவது ைக 

கழுவேவண்டும் என்றார். 



இதனால், ேடவ் தனக்குக் ெகாேரானாைவரஸ் 
வருவைதத் தடுக்கலாம்; இதன்மூலம் பிறைரப் 

பாதுகாக்கவும் அவர் உதவலாம்.



ஒருேவைள, ேடவுக்கு உடல்நலம் சரியில்லாவிட்டால், 
அவர் வீட்டில் தங்கியிருக்கேவண்டும். ஆனால், 

அவருைடய குடும்பம் அவருடன் இருக்கும், ஆகேவ, 
அவர் தனியாக இருக்கமாட்டார்.



ஒருேவைள, உடல்நலம் சரியில்லாதவர்கள் பக்கத்தில் 
இருந்தாலும், ேடவ் தன்னுைடய வீட்டில்தான் 

இருக்கேவண்டும். ஆனால், அவர் அைதப்பற்றிக் 
கவைலப்படேவண்டியதில்ைல, நிைறயச் 

சாப்பிடலாம், மகிழ்ச்சியாக விைளயாடலாம், மற்ற 
விஷயங்கைளச் ெசய்யலாம். 



பல விஷயங்கள் ரத்து ெசய்யப்பட்டுவிட்டன, ேடவ் 
விடுமுைறக்கு ெவளியூர் ெசல்ல இயலாது, அவர் 

வழக்கமாகச் சந்திக்கிற நபர்கைளச் சந்திக்க 
இயலாது, ஏெனன்றால், அவர்கெளல்லாம் அவரவர் 

வீட்டில் இருப்பார்கள்.



ெபாதுவாகப் பள்ளிகள், கைடகளில் பல மக்கள் 
ஒன்றாக கூடுவார்கள்; இந்த சமயத்தில் அது 

பாதுகாப்பாக இருக்காது, ஆகேவ, சில பள்ளிகள், 
கைடகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இது 

தாற்காலிகம்தான், விைரவில் அைவ திறக்கப்படும். 



ேடவுக்கு ஒரு பாட்டி இருக்கிறார். அவர் சற்று 
வயதானவர் என்பது ேடவுக்குத் ெதரியும். 

முதியவர்களுக்குக் ெகாேரானாைவரஸின் ஆபத்து 
கூடுதல் என்று எல்ேலாரும் ெசால்கிறார்கள். இைத 

எண்ணி ேடவுக்குக் கவைல.



ெசவிலியர் டாட்டி ெசால்கிறார்: ேடவ், உன்ைனயும் உன் 
சேகாதரிையயும் ஒப்பிடும்ேபாது, உன் பாட்டிக்குக் 
ெகாேரானாைவரஸுைடய ஆபத்து கூடுதல்தான். 

ஆனால், அதற்காகத்தான் நாம் அவைர வீட்டில் இருக்கச் 
ெசால்கிேறாம். அவருக்கு என்ன ேவண்டுேமா அைத 

நாம் ெகாண்டுெசன்று வழங்குேவாம்.



‘ஒருேவைள எனக்குக் ெகாேரானாைவரஸ் 
வந்துவிட்டால், நான் மருத்துவமைனக்கு வந்து 

உங்கைளச் சந்திக்கேவண்டுமா?’ என்று ேகட்கிறார் 
ேடவ். ‘ேவண்டியதில்ைல’ என்று விளக்குகிறார் டாட்டி. 



ஒருவருக்கு உடல்நலம் சரியில்லாவிட்டால், அவர் 
தங்குவதற்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த இடம், அவருைடய 
வீடுதான் என்கிறார் டாட்டி. ஒருேவைள, அவருக்கு 

ஏதாவது மருத்துவ உதவி ேதைவப்பட்டால் மட்டுேம 
மருத்துவமைனக்கு வரலாம். 



ெதாைலக்காட்சியிலும் மற்ற எல்லா இடங்களிலும் 
மக்கள் பலவிதமான விஷயங்கைளச் ெசால்கிறார்கள். 

ஆனால், ‘யார் என்ன ெசான்னாலும் சரி, 
ெகாேரானாைவரைஸச் சமாளிக்க நாம் தயாராக 

உள்ேளாம்’ என்றார் ெசவிலியர் டாட்டி.



இப்ேபாது முன்ைவக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான 
காரணம், அைனவைரயும் பாதுகாப்பாகக் 

கவனித்துக்ெகாள்வதுதான். ேடவ் 
ெசய்யேவண்டியெதல்லாம், அைமதியாக 
இருக்கேவண்டும், ைககைள மறக்காமல் 

கழுவேவண்டும். 



இப்ேபாது, ேடவுக்கு உண்ைம ெதரிந்துவிட்டது. 
அவருைடய அச்சம் ஓடிவிட்டது. தன்ைன 

தயார்நிைலயில் ைவத்துக்ெகாள்ள என்ன 
ெசய்யேவண்டும் என்பது அவருக்குத் ெதரியும். 



அவ்வப்ேபாது ைககைளக் கழுவேவண்டும் என்று 
அவருக்குத் ெதரியும், உடல்நிைல சரியில்லாவிட்டால் 

வீட்டிேலேய இருக்கேவண்டும் என்று அவருக்குத் 
ெதரியும், எல்லாவற்ைறயும்விட, நம்மால் இந்த 

நிைலையச் சமாளிக்க இயலும் என்பதும் அவருக்குத் 
ெதரியும். 



ெகாேரானா ைவரைஸ எண்ணி அஞ்சும் ேடவ் என்கின்ற நாய்
ெசவிலியர் டாட்டி ேதான்றும் ஒரு புத்தகம்  
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இடங்கள், நிகழ்வுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியருைடய கற்பைனயால் 
விைளந்தைவ அல்லது ஒரு கற்பைன முைறயில் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளைவ. இந்தப் புத்தகம் ஒரு கைதப் பைடப்பாகச் 
சிந்தித்து எழுதப்பட்டது, மருத்துவ ஆேலாசைன அல்லது தகவைல 
வழங்குவது இதன் ேநாக்கம் இல்ைல. இந்தப் புத்தகத்தின் 
உள்ளடக்கத்ைதப் பற்றிய தகவல்கள் எைவேயனும் ேதைவப்பட்டால், 
கண்டிப்பாக உரிய, பதிவுெசய்த மருத்துவ வல்லுனரிடம் ெசல்லுங்கள். 
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