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Covid-19 Terminology 

English-Telugu 

ఆంగ్ లము-తెలుగు 

 English తెలుగు 
n antibody యాంటీబాడీ 
adj asymptomatic లక్షణాలు లేని 
n basic reproduction number (R0) పూర్వ ాం వా్య ధిలేని ప్రదేశాంలో ఒక రోగి 

ఎాంతమాందికి వా్య ధిని వ్యా పాంరజేశాడో 

తెలిపే సగటు సాంఖా్  
n case fatality rate కేస్ ఫెటాలిటీ రేట్ 

మృతుల శాతాం 

n community spread సామాజిక వ్యా ప ి
n community transmission సామాజిక వ్యా ప ి
n contact tracing కాంటాక్ట ్ప్ేసాంగ్ 

(రోగప్గసి్తలతో సాంబాంధాంలోకి 

వచ్చి నవ్యరిని కనుగొనడాం) 
n contagion వ్యా ప ి
adj contagious అాంటు 

వ్యా పాంచే 

n containment నియాంప్తణ 

అదుపు 

n coronavirus కరోనా వైర్స్ 
n Covid-19 కోవిడ్-19 
v disinfect శుది ిచేయు 
n disinfectant ప్కిమిసాంహార్కాం 
adj disinfectant ప్కిమిసాంహార్క 
adj disinfected శుదిచిేసన 

శుప్రరర్చ్చన 

n droplet తుాంరర్లు 
n effective reproduction number (R) (వా్య ధి ఉనన  ప్రదేశాంలో ఒక రోగి 

వలన ఎాంతమాందికి సోకిాందో తెలిపే 

సగటు సాంఖ్ా ) 
n epicentre కేాంప్రాం 
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adj epidemic అాంటు 

వ్యా పాంచే 

n epidemic అాంటువా్య ధి 
n face covering ముఖ్ సాంర్క్షిణి 

(ముఖానిన  సాంర్క్షిాంచుకోవడానికి 

వ్యడే సాధనాం) 
n face mask మాస్తు  
v flatten the curve (వా్య ధి వ్యా పనిి తగి గాంచేాందుకు 

తీస్తకునే చర్ా ల మూలాంగా 

వా్య ధిప్గసి్తల సాంఖ్ా ను 

అదుపుచేయు) 
n flattening the curve (వా్య ధి వ్యా పనిి తగి గాంచేాందుకు 

తీస్తకునే చర్ా ల మూలాంగా 

వా్య ధిప్గసి్తల సాంఖ్ా ను 

అదుపుచేయడాం) 
adj frontline ప్రాంట్ లైన్  

అతా వసర్ సేవల 

n hand sanitizer శానిటైజర్ 
n herd immunity హెర్ ్ఇమాూ నిటీ 

సమూహ రోగనిరోధకత 

n hygiene పారిశుధా ాం 
n ICU ఐసయు 
adj immune రోగనిరోధక 
n immunity వా్య ధినిరోధక శకి ి

రోగనిరోధక శకి ి
v infect సోకు 
adj infected సోకిన 
n infection సాంప్కమణాం 
adj infectious అాంటు 

సాంప్కమిాంచే 

n intensive care unit ఇాంటెనిి వ్ కేర్ యూనిట్ 
v lock down లాక్ట డౌన్ అమలురరుచు 
n lockdown లాక్ట డౌన్ 
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n morbidity rate వా్య ధి ప్రబలత 
n mortality rate మర్ణాల సాంఖ్ా  
n outbreak విజృాంరణ 
adj pandemic మహమాా రి 

(ప్రరాంచమాంతా వ్యా పాంచరగ గ) 
n pandemic మహమాా రి 

(ప్రరాంచ దేశాలకు వ్యా పాంచ్చన వా్య ధి) 
n personal protective equipment పపఈ కిట్ 
n physical distancing భౌతిక దూర్ాం 
n pneumonia నిమోనియ 
n PPE పపఈ కిట్ 
n quarantine కవ ర్ాంటైన్ 

నిర్బ ాంధాం 

v quarantine కవ ర్ాంటైన్ లో ఉాంచు 

నిర్బ ాంధాంలో ఉాండు 

n R (effective reproduction number) (వా్య ధి ఉనన  ప్రదేశాంలో ఒక రోగి 

వలన ఎాంతమాందికి సోకిాందో తెలిపే 

సగటు సాంఖ్ా ) 

n R0 (basic reproduction number) (పూర్వ ాం వా్య ధిలేని ప్రదేశాంలో ఒక రోగి 

ఎాంతమాందికి వా్య ధిని వ్యా పాంరజేశాడో 

తెలిపే సగటు సాంఖా్ ) 
adj respiratory శావ స సాంబాంధిత 
v self-isolate స్వవ యనిర్బ ాంధాంలో ఉాండు 
adj self-isolated స్వవ యనిర్బ ాంధాంలో ఉనన  
adj self-isolating స్వవ యనిర్భ ాంధాంలో ఉాంటునన    
n self-isolation సెల్్ఫ  ఐసోలేషన్ 

స్వవ యనిర్బ ాంధాం 

n self-quarantine సెల్్ఫ -కవ ర్ాంటైన్ 
v self-quarantine స్వవ యనిర్బ ాంధాం పాటాంచు 

సెల్్ఫ -కవ ర్ాంటైన్ చేస్తకొను 

adj self-quarantined స్వవ యనిర్భ ాంధాం పాటాంచ్చన 

కవ ర్ాంటైన్ పాటాంచ్చన 

n social distancing సామాజిక దూర్ాం 
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n stay-at-home order ఇాంటో్లనే ఉాండాలనన  ఆదేశాం 
n swab సావ బ్ 

(నమూనాలు సేకరిాంచేాందుకు వ్యడే 

దూది) 
v swab సావ బ్ సేకరిాంచు 

(రరీక్షకోసాం రోగినుాండి నమూనాలను 

సేకరిాంచు) 
n symptom లక్షణాం 
n testing రరీక్ష 
v vaccinate టీక వేయు 

వ్యా కిి న్ ఇచుి  

n vaccine టీక 

వ్యా కిి న్ 

n ventilator వాంటలేటరు 
n virus వైర్స్ 
n WFH వర్ు  ప్రాం హాం 
n work from home ఇాంట నుాండి రని చేయడాం 

వర్ు  ప్రాం హాం 

v work from home ఇాంట నుాండి రనిచేయు 
n working from home ఇాంట నుాండి రనిచేసి్త ఉాండడాం 

 


