
தா.வி.ெவ�கேட�வர�: 
கேரானா கி�மி�� கணித��  
 
இ�வைர உலக� ��வ�� கேரானா ைவர� தா��தலி� ம��தவ�களி� எ�ணி�ைக 9,840.  சீனாவி� 
சாைல விப�தி� ஒ�ெவா� நா�� 700 ேப� ம�கிறா�க�. இ�தியாவி� ஆ��ேதா�� பா���க��� 
ம��� மரணி�பவ�க� �மா� ஐ�பதாயிர�. 
 
அ�ப� எ�றா� ஏ� கேரானா ைவர� �றி�� உலகளாவிய பீதி? 
 
இ�மினா��களி� சதி, ச�ைத மா�ெக� சரி� ெச�ய சீன ெபா�ளதார ��த�, தன� ெபா�ளாதார 
ேதா�விைய மைற�க ேதைவய�ற பீதிைய அர� ெச�கிற�, இய�ைகைய மனித� வ���� ெச�வத�� 
�மி த�� த�டைன எ�ெற�லா� பித�ற�க� - ச�க வைல�தள� ��வ��.  ெம� தா� எ�ன? 
 
’நாவ� கேரானா’ ெதா��கி�மி ��றி� ெவ�� 1.4% தா� உயிைர �����ள�. ம�ற ேநா�கி�மிகைள� 
பா����ேபா� ெகா�ச� சா�வான கி�மி தா�. ’நாவ� கேரானா’ ைவரைஸ விட ப�மட�� ஆ�ெகா�லி 
கி�மிக� உ�ளன. 
 
உ�ளப�ேய ம���வ�க��, மனிதாபிமான� உ�ளவ�க�� ஏ� கேரானாைவ க�� அ��கி�றன�? 
இைத விள�கி�ெகா�ள ெகா�ச� கணித� ேதைவ. 
 
ெபா� ம���வ க�டைம�� 
 
ெச�ைனயி� ம�க� ெதாைக �மா� ஒ� ேகா�.  ெச�ைனயி� உ�ள அர� ம���வமைனகளி� உ�ள 
ப��ைகக� 12522. தனியா� �ைற ம���வமைன ப��ைகக� 8411. ஆக ெமா�த� 21000 என 
ைவ���ெகா�ேவா�. 
 
ஒ� ஆ��� ெச�ைனயி� சாைலவிப�தி� இற�பவ�க� �மா� 15000; அதாவ� ஒ� நாைள�� சராசரி 
45 நப�க�. சராசரியாக ஐ�� சாைல விப�தி� ஒ�வ��� மரண�.  அதாவ� நாைள�� சாைல விப�தி� 
ம���வமைன�� வ�� ேநாயாளிக� எ�ணி�ைக �மா� 250.  இ�த எ�ணி�ைகயி� ம���வ 
மைனகைள நா��ேபா� ம���வ வசதி, டா�ட� ம��� எ�லா� சி�க� இ�ைல. 
 
  
 
தீ�� எ�� ஒேர நாளி� ஒ� ஆ��� நட�க ேவ��ய ெமா�த விப��� நட�� வி�கிற� என� 
ெகா�ேவா�. அ�ப� நிக��தா� அ�த ஒ�நாளி� ம��� ம���வமைனயி� வ�� �விேவா� 
எ�ணி�ைக 75000. இதி� பல��� சி� காய� தா� ஏ�ப�� இ����. காய�ைத ��த� ெச�� க�� 
ேபா�டா� ேபா��. சில��� சி� அ�ைவ சிகி�ைச ேதைவ�படலா�. சில��� �ைள அ�ைவ சிகி�ைச 
வைர ேதைவ�ப��. �ைற�த ப�ச� ஐ�பதாயிர� ேபைரயாவ� ம���வ மைனயி� அ�மதி�� சிகி�ைச 
தர ேவ��வ��. ஆனா� அர� தனியா� ம���வமைனகளி� ைகவச� உ�ள ெமா�த இட� ெவ�� 
21000. 
 
இதி� பல ப��ைகக� ஏ�கனேவ சிகி�ைச ெப�� ேநாயாளிகளி� வச� இ����. எ�லா டா�ட�க�� 
விப�� பிரி��� சிகி�ைச அளி�க ��யா�. விப�� நட�தா� ேபாட ேவ��ய ம���� க�� 



ெபா��க��� த��பா� வ��வி��. அதாவ� இ���� ம���வ க�டைம�� தா�க ��யாம� 
ேபா�வி��. பல�� சிகி�ைச தர வழியி�றி ம��� ேபாவ�க�. இவ�களி� பலைர எளிதாக கா�பா�றி 
இ��க����. 
 
ஆ����வ�� சீராக இேத அள� விப�� நட�தேபா� சி�க� இ��கவி�ைல. அ�வ�ேபா� ச�ேற 
ெபரிய சாைலவிப�� ஏ�படலா� எ�றா�� ஒ� ஆ��� ஏ�ப�� அள� விப�� ஒேர நாளி� நட��விடா�. 
சாைல விப�� ெதா�றி பரவா�. பா���க� ெதா�றிபரவா� ஆனா� ெபய��� ஏ�ப ெதா��ேநா� 
ஒ�வரிடமி��� ம�றவ��� ெதா�றி பர��. இ� தா� ெதா��ேநாயி� சி�க�. 
 
ெதா�� பர� விகித� 
 
ஒ�ெவா� ெதா��ேநா� கி�மி��� ��கியமாக இர�� �ண�க� உ��. �தலாவ� ெதா�� பர� 
விகித� என�ப�� R0 (ஆ� நா� என உ�சரி�பா�க�). கி�மி ெதா�� உ�ள ஒ�வ� இய�பாக சராசரியாக 
எ�வள� ேப��� இ�த கி�மி ெதா�ைற தர வா��� உ�ள� எ�பேத ெதா�� பர� விகித�. 
 
நாவ� கேரானா ைவர� கி�மி ெதா�� உ�ளவரிடமி��� ெவ�� ஆ� அ� ெதாைல� தா� ெச�ல 
����. எனேவ தா� பல� ஒ�� �� ச�தி�க ேவ��ய அவசிய� ஏ�ப�டா��, கேரானா ைவர� பரவாம� 
இ��க ஒ�வ��� ஒ�வ� இைடயிலான இைடெவளி �மாராக ஒ� மீ�ட� இ��க ேவ��� என 
��கிறா�க�. கா�றி� பர�� த�டைம �� மீ�ட� வைர பர��. இர�டாவதாக, எ�வள� ேநர� 
ஒ��யி��� ெவளிேய அ�த ைவர� சிைதயாம� ெசய�ப�� த�ைம ெகா�� இ����. த�டைம பல 
மணிேநர� உயி���ட� இ����. ஆனா� கேரானா ைவர� கா�றி� ெவ�� ��� மணிேநர� ம��ேம 
ெசய��க��ட� இ����. எனேவ இர�� த�ைமைய�� ேச��� பா����ேபா� கேரானா ைவரைச 
விட த�டைம பர� விகித� ��தலாக இ���� என� �ற�ேதைவயி�ைல. 
 
இ� சராசரி எ�பைத நிைனவி� ெகா�க. சில� மிக பர�ப�க� (��ப� ச�பிெர�ட�க�) என 
அைழ�க�ப�கி�றன�. ெத�ெகாரியாவி� மத நி�வன�ைத சா��த ஒ� தனி ெப� ம��ேம 37 ேப��� 
நாவ� கேரானா ைவரைச ெதா�� ெச���ளா�. சராசரிையவிட ��த� மனித�க�ட� அ�� பழ�� 
வா��� உ�ளவ�க� ��த� நப�க��� கி�மிைய பர��வ�க�. இைவெய�லா� விதிவில��. 
 
ஆ�ெகா�லி திற� 
 
ஒ�ெவா� கி�மி�� ேநாைய ஏ�ப��தினா�� ேநா� க�டவ�க� அைனவ�� ம��� விடமா�டா�க�. 
சில கி�மிக� ��த� அள� உயி�கைள �����. ஆ��ேதா�� ப�வ கள�தி� ஏ�ப�� ஃ�� ேபா�ற 
ெதா�� கி�மிக� மிக மிக �ைறவான உயி�கைள தா� கா� ெகா���. இதைன ஆ�ெகா�லி திற� 
எ�பா�க�. அ�த கி�மி பரவி அத� வழியாக ஏ�ப�� மரண விகித�. எ�த வித சிகி�ைச�� இ�றி 
வி��வி�டா� ஒ� கி�மியி� ஆ�ெகா�லி திற� ���. ம���வ க��பி��� சிகி�ைச �தலியவ�றி� 
ெதாட��சியாக பல கி�மி ேநா�களி� ஆ�ெகா�லி திறைன �ைற�� விடலா�. ேபா�மான ம���வ 
வசதி அைனவ���� கிைட�கவி�ைல எ�றா� இற�� விகித� ��� எ�பைத �ற� ேதைவயி�ைல. 
 
கி�மி ெதா�� உ�ள� என உ�தியாக ெதரி�தவ�க� எ�ணி�ைக; அ�த கி�மி ெதா�றி� காரணமா 
ஏ�ப�� மரண� இர��� விகித� -ஆ�ெகா�லி விகித� - case fatality rate- CFR எ�� 
அைழ�க�ப��. 
 



  
 
கி�மிகளி� ஒ�பீ�: 
 
ஒ�சில ெதா�� கி�மிகளி� �ண�கைள இ�ேக ஒ�பி�� பா��ேபா�. 
 
நாவ� காரேனா ைவர�  R0 2.6  CFR 1.4 
சி�ற�ைம R0 3.5–6 CFR 0.003 
ேபாலிேயா R0 5–7 CFR 5% 
ெபரிய�ைம R0 3-4  CFR 30% 
த�ட�ைம R0 12–18  CFR 1·3% 
ேம�� கேரானா ைவர� R0 0.3–0.8 CFR 34.4% 
சா�� கேரானா ைவர� R0 2–5 CFR 11% 
எேபாலா R0 1.5–2.5 CFR 90% 
�பானி� ஃ�� R0 1.4–2.8   CFR 2.5% 
ப�வ கால ஃ�� R0 1.3  CFR 0.1% 
 
ேமேல உ�ள எ�ணி�ைகக� எ�லா� ச�ேறற��ைறய மதி�பீ�க�.  
 
ெதா�� பர� ேவக� 
 
எ�த வித க���ப�� இ�ைல எ�றா� கேரானா ைவர� சராசரியாக 2.6 ேப��� பர��. அ�த �திய கி�மி 
ஏ�திக� அ��� பர���ேபா� ��றா� பரவலி�  6.76 ேப��� பர�� ( 1x 2.6 x  2.6). நா�கா� பரவலி� 
17.576 (1x 2.6 x 2.6 x 2.6). பர�� ேவக�ைத பா��க�. ப�னிெர�டா� பரவலி� 95428 ேப� அதாவ� 
�மா� ஒ� ல�ச� ேப��� பரவி வி��. ஒ�ெவா� பரவலி� ேபா�� �திதாக உ�வா�� கி�மி தீ��ய 
நப�களி� எ�ணி�ைக:- 
 
1 
2.6 
6.76 
17.576 
45.6976 
118.81376 
308.915776 
803.1810176 
2088.27064576 
5429.503678976 
14116.7095653376 
36703.44486987776 
95428.956661682176 
 
ப�னிெர�டா� பரவ� வைர கி�மி பரவியவ�களி� ���� ெதாைக ெமா�த� 1,55,070 எ�� ஆ��. 
1,55,070 எ�ப� ெச�ைனயி� ெமா�த ம�க� ெதாைகயி� �மா� ஒ�றைர சதவிகித�.  கி�மி 



பரவியவ�களி� �மா� 80% சதவிகி�தின� ஜலேதாஷ� ேபா�ற வியாதி ம��ேம ஏ�ப��. இவ�க��� 
ம���வ மைனயி� சிகி�ைச ேதைவயி�ைல. ஆனா� ம�ற 20% ம���வ மைனயி� ேச��க ேவ���. 
1,55,070 ேபரி� இ�ப� சதவிகித� எ�ப� 31014. இவ�க� அைனவ���� ேபாதிய ப��ைக வசதி �ட 
ம���வமைனகளி� இ��கா�. இதி� �மா� 7,288 ேப� சி�க� மி��த சிகி�ைச ேதைவ�ப�பவ�களாக 
இ��பா�க�. 
 
இதைன�தா� அதிேவகமான  ப�ம� ெப��க� அ�ல� எச�ெபான�ஷிய� ெப��க� எ�பா�க�. 
 
இ�த கி�மி ஏ�ப���� ேநா� ஒ��� நம�� அ�வள� �திய� அ�ல. ெப��பா�� நிேமானியா ம��� 
க�� நிேமானியா, �வாச ேகாளா� ேநா�க� தா�. எனேவ ஏேதா நம� க�ைண க��வி�ட ேநா� அ�ல. 
ஆயி�� கி�கி�ெவன ேநாயாளிக� எ�ணி�ைக அதிகரி�தா� ம���வ மைனக� �த�பி�� வி��. 
இ� தா� சி�க�. 
 
வழ�க�ைதவிட ��தலாக �வி�த ேநாயாளிக��� சிகி�ைச அளி�க தா� ப�ேத நாளி� ஆயிர� 
ஆயிர� ப��ைக வசதிக� ெகா�ட நவீன கேரானா ம���வமைனகைள சீனாவி� �ஹா� நகரி� க�� 
எ��பினா�க�. 
 
ஒ�ெவா� ஆ��� ஏ�ப�� ஒ� ெதா�� ேநா� ப�வ கால ஃ��. இதி�� மரண� ச�பவி���.  அத� 
பர� விகித� 1.3. ப�னிர�� பரவ� ஏறப��ேபா� கி�மி பரவியவ�களி� ெமா�த ��� ெதாைக 
எ�வள� ெதரியமா? ெவ�� 96 ேப�! 
 
எனேவ தா� ஆ�� ேதா�� ஏ�ப�டா�� ஃ�� ஒ� ெபரிய ெபா��காதார சவா� இ�ைல. 
 
  
 
ச�கிலிைய உைட பர�� ேவக�ைத �ைற 
 
கி�மிெதா�� உ�ளவ� ம�றவ�கைள பதினா� நா�க�  தனிேய இ��� ம�றவ�கைள ச�தி�� 
பர�பவி�ைல எ�றா� அவரா� அத� பி�ன� கி�மி பர�ப ��யா�. அ�வைர ம��ேம அவர� உடலி� 
கி�மி இ����. அத� பி�ன� ஒழி��வி��. அத��� பி�ன� அவைர�� அ�த கி�மி அ�ட��யா�. 
 
அ��ததாக கி�மி ெதா�றதவ�க� ெவளிேய வ�� கி�மி ெதா��� வா��ைப ஏ�ப��தி�ெகா��காம� 
தனிைமைய கைடபி��தா� ேதா�ற ஆளி�லாம� ேவக� �ைற�� வி��. 
 
இதனா� தா� தனிைமைய கைடபி��� ச�க வில�க� ெச�� ெகா�வ� உசித�. உ�களிட� ஏ�கனேவ 
கி�மிெதா�� இ��தா��, இ�லாவி�டா�� ெவளிேய வராம� இ��தா� பர�� ேவக�ைத 
க���ப��தலா�. 
 
ேம�� ெவளிேய ெச�ல ேவ��வ�தா� ம�றவ�களிடமி��� "பா�கா�பான" �ர�, அதாவ� ஒ�மீ�ட� 
ச�க ெதாைல� ைகயா�வ� எ�பன �ல� ச�கிலிைய உைட�கலா�. ச�கிலி உைடப�டா� கி�மி பர�� 
ேவக� ெவ�வாக ம���ப��. ஒ�ெவா� நா�� வ�� ேநாயாளிக� எ�ணி�ைக சமாளி��� அளவாக 
இ���� ம���வ�க� ெப��பாலான ேநாயாளிகைள கா�பா�றி விடலா�. இ�த ைவர� ஏ�ப���� ேநா� 



நிேமானியா ேபா�ற �வாச ேநா�. எனேவ அ�வள� க�னமான விஷய� இ�ைல. ஒ�சில� ம��ேம தீவிர 
ெந��க� நிைல�� ெச�வா�க�. 
 
ஊ� �� ேத� இ��த� தா� ெவ�றி 
 
1918 இ� ஏ�ப�ட �பானி� ஃ�� கா��சலி� இ�தியாவி� ம��� ஒ�ேகா�ேய எ�ப� ல�ச� ேப� 
ம��தா�க� எ�கிற� வரலா�. கா���தீ ேபால பர�� ெதா�� ேநாயி� ச�கிலிைய உைடகாததா� 
விைள�. இ�� நம�� ெதா�� ேநா� �றி�� ��த� அறி� உ�ள�. அறிேவா� ெசய�ப�வ� 
அவசிய�.  
 
மனித உட��� ெவளிேய இ�த கி�மி�� ஆ�� இ�ைல. சில நா�களி� ம��� வி��. பதினா�� 
நா�க� தா� ஒ� மனிதனி� இ��க ����. எனேவ இ�த கி�மி ஒ�ெவா� நா�� �திய �திய நப�கைள 
ெதா�றி�ெகா�ள ேத��. எனேவ  இ�த கி�மிைய ெவ�ல ேவ��� எனி� ேபாரிைன ம���வ 
மைனகளி� அ�ல நம� வீ���� ேரா���� நட�த ேவ���. ம���வ�க� ம���வ பணியாள�க� 
ம��ம�ல நீ�க�� நா�� �ட ேபாரி� ��கிய க�னி. நா� கி�மிைய பர��� ஆளாக��, கி�மிைய 
ஏ��� ஆளாக�� இ�லாம� இ��க ெச��வி�டாேல ேபா��. 
 
நம� உட���� கி�மி�� எதிரான ேபா� நட���. �ெச�க� என�ப�� ேநாெயதி��� ெச�க� கி�மிைய 
ஒழி�க ேபாரி��. ஊ�ட ச�� மி��த உண�, ஓ�� �தலிய ேபா��. ெவ� சில��� ேவ��ேலட� உதவி 
வைர ம���வ� ேதைவ�படலா�. ஆயி�� இ�த கி�மி�� எதிரான ேபா� ச�க� சா��த�. இ�த 
கி�மிைய ெவ�றி ெகா�ள ேவ��� எ�றா� ஊ� �� தா� ேத� இ��க ேவ���. 
 
கி�மி பர�� ேவக� தா� ��கிய ஆப��. எனேவ அத� ேவக�ைத க���ப��த ேவ���. அதாவ� 
ெசய�ைகயாக ெதா�� பர� விகித�ைத �ைற�க ேவ���. இய�ைகயாக பர�� விகித� 2.6 எ�பைத 
ஒ����� �ைறவாக ெகா�� வ�� வி�டா� இ�த கி�மி உலகிலி��� அ�ேயா� அழி�� வி��. 
இ�ேவ இ�த கி�மி�� எதிரான ேபாைர ெவ��� ���ம�. 
 
கேரானா ைவர� கி�மி பர�� ெதாைல� ெவ�� ஆ� அ� ெதாைல� தா�. எனேவ �� ெந��கி 
�வியாம� ஒ�வ��� ஒ�வ� இைடய இைடெவளிைய ஏ�ப��தி� ெகா�டா� கி�மி ெதா�� ேவக�ைத 
�ைற�� விடலா�. பல� வீ��ேலேய இ��தா� அவ�க��� கி�மி பர�� வா��� �ைற��. ச�கிலி 
அ�ப��. ���தவைர வீ��� இ��தா� ெகா�சமாவ� பர�� ேவக� தணி��. அ��க� ைகைய க�வி 
��த� ெச��ெகா�டா� கி�மி ந��� ��� வா��ைப ம���ப��தலா�. இ�ம� ��ம� வழி பரவ 
வா��� உ�ள�. எனேவ இ�ம� ��ம� ேபா� வாைய ��ைக ைக���ைட ெகா�� ���ெகா�டா� 
ம�றவ�க��� ைவர� ேபாவைத த��க ����. 
 
இ�த கி�மி தா�கி க�� ேநா� ஏ�ப�பவ�க� ெப��பா�� வய� �தி��தவ�க� ேநாெயதி��� ஆ�ற� 
�ைறவாக உ�ளவ�களாக இ��பா�க�. ஏைழகளிட� ெபா�ேவ ஊ�ட ச�� �ைற� இ���� எ�பதா� 
��த� க�� விைள�கைள ஏ�ப����. ச�க�தி� அ��த�� ம�களி� வா�ைவ �றி�� ��த� 
கவைல ெகா�டவ� எனி� இ�த கி�மி ெதா�� ேநா� பரவ� �றி�� அதிக கவைல ெகா�ளவ� 
அவசிய�.  
 
லதா ேமட�க��, பிரபல�க�� இ�த ேநா�கி�மி �றி�� பர��� ேபாலி ம�க� ந�வா���கான இ�த 
ச�க ேபாரி� பி�னைட� தா� ஏ�ப��. ைகத��னா� கி�மி ெச��வி�� ேபா�ற ேபாலி ெச�திக� 



அவ�ைற ந��பவ�க� இைடய �யதி��தி மன�பா�ைமைய ஏ�ப��தி வர�ேபா�� ச�கட�க� ப�றி ஏ�� 
கவைலய�ற ேபா�கி� எ�சரி�ைகயி�றி ெசய�பட ����. இத� காரணமாக கி�மி பரவ� ேவக� 
ெப��. கி�மி�� ேபாரி� ெவ�றி கி���. 
 
அறிவிய� ��வமான தகவ�க��, அறிவிய� பா�ைவ��, ஒ��ெமா�த ச�க திர�ட�ேம கேரானா 
கி�மி�� எதிரான ேபாரி� நம� ஆ�த�க�.  
 
ேபாலிகைள பர�பாதீ�க�, அறிவியைல ேப��க�. ம�க� உயி�கைள கா�பா���க�. கி�மி பர�� 
ச�கிலியி� உைட�� ஏ�ப����க�. 


