ெகாேரானாைவரஸ்
(ேகாவ�ட்-19) பர�வைதஎப்ப�
நி�த்�வ�
உங்கைள�ம் மற்றவர்கைள�ம் பா�காக்க�ம்
ெகாேரானாைவரஸ் ெதாற்�ம் (ேகாவ�ட்-19) ஆபத்ைத�ம் அதைன
மற்றவர்க�க்�ப் பரப்�ம் ஆபத்ைத�ம் �ைறக்�ம் �யற்சிய�ல்
அைனவ�க்�ம் உத�ம்வைகய�ல் இந்த வழிகாட்�

1

அைமந்�ள்ள�.இதில் உள்ள வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்�வதன்
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�லம் ந�ங்கள்உங்கைள�ம்உங்கள் அன்�க்��யவர்கைள�ம் ,
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..உங்கள் ச�கத்தவைர�ம் பா�காக்க ���ம்

ேகாவ�ட்-19 ைவரஸ் எவ்வ�த அறி�றிக�மின்றி

ஆெளா�வ�க்�த்

ெதாற்றலாம். உங்கள�டம் இேலசான அறி�றிகள் இ�ந்தா�ம்

19

அைவ இல்லாவ�ட்டா�ங் �ட உங்களால்

n

���ம் .

ெதாற்ைறப்பரப்ப

aw

ெதாற்�ள்ள ஆெளா�வ�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்� ைவத்தி�ப்ப�

dr

ேகாவ�ட்-19 பர�வதற்கான �க்கிய வழியா�ம் ேகாவ�ட்-19 ஆல்

ith

ப��க்கப்பட்�ள்ள ஆெளா�வர் �வாசிக்�ம்ேபா� ,ேப�ம்ேபா� ,
இ��ம்ேபா� அல்ல� �ம்�ம்ேபா� அவர் ேகாவ�ட்-19 ெதாற்ைற

W

ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ்கள்-ெகாண்ட �கள்கைள (�ள�கள் மற்�ம்
ஏேராேசால்ஸ் எனப்ப�ம் சித� �ண்�ள�கள்) ெவள�ய��கிறார் .
இந்தத் �கள்கைள ேவெறா�வர்

�வாசிக்கலாம்.

ெதாற்� உள்ளவர்கள் இ��ம்ேபா� அல்ல� �ம்�ம்ேபா�
அல்ல� ெதா�ம்ேபா��ட அ�கில் உள்ள உைடைமகள�ன்
ேமற்�றங்கள் ேகாவ�ட்-19 ஆல் மா�ப�த்தப்பதலாம்..
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 ஏற்பட்��க்�ம் நிைலய�ல் ,தளபாடங்கள் ,
வாங்�கள் அல்ல� கத� ைகப்ப��கள் ேபான்ற ேமற்பரப்�க�க்�
அ�பர�ம்

ந�ங்கள் அவற்ைறத் ெதாடாதேபாதி�ம் ஏற்படலாம் .

அத்�டன் அந்தேமற்பரப்�கைளத் ெதா�ம் அ�த்த ஆள் ெதாற்�க்�
ஆளாகலாம் .
ந�ங்கள் மற்றவர்கைளத் தவ�ர்க்க ெவற்றிகரமாக �யன்றா�ம் ,
உங்க�க்� ைவரஸுடன் ெதாடர்� ஏற்படமாட்டா� என்பதற்�
உத்தரவாதம் இல்ைல. ந�ங்கள் �கேதகியாக இ�ப்பதாக
உண�ம்ேபாதி�ம் ,இந்த வழிகாட்�ய�ல் உள்ள அைனத்�
வழி�ைறகைள�ம் , சதாேநர�ம் ப�ன்பற்றி நடந்தால் ,ேகாவ�ட்-19
பரவைலத் த�க்க அ� உத�ம் .ந�ங்கள்மிக எள�தில் ஊ�பாட்�க்�
உள்ளாகக்��ய ஒ�வ�டன் வசிப்பவரானால் இ� மிக �க்கியம்.
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�ாரஇைடெவள�ையப் ேபண�ம்

மற்றவர்கள் ெசல்�ம் இடங்க�க்�ப் ேபாவதற்� �ன் அல்ல� ,
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உங்க�டன் வசிக்காத ஆட்கைளச் சந்திக்க�ன் ேகாவ�ட்-19,
ெதாற்றால்ப��க்கப்ப�ம் அல்ல� அதைனப் பரப்�ம் .
ஆபத்� அற்ற �ழல் எ��ம் இல்ைல

ஆபத்� ்◌

.பற்றிச் சிந்திக்கேவண்�ம்

19

என்றேபாதி�ம்,ேகாவ�ட்-19-ஐ பரப்�ம் ஆபத்ைதக்
�ைறக்க�ம்,��ம்ப உ�ப்ப�னர்கள் மற்�ம் நண்பர்க�டன் நிக�ம

aw

n

சந்திப்�க்கைளப் பா�காப்� மிக்கதாக்க�ம் ந�ங்கள் கீ ழ்க்கணடவா�

உங்க�டன் வசிக்காத அல்ல� உங்கள் ெந�ங்கிய வட்டத்ைதச்

ith

•

dr

நடந்�ெகாள்ளேவண்�ம்:

ேசராத ஆட்கள�டம் இ�ந்� �ைறந்த� ம� ட்டர் �ார 2
•

W

இைடெவள�ையப் ேபண�ம்
ந�ங்கள் ெந�ங்கிப் பழ�ம் ஆட்கள் எத்தைனஎவ்வள� ேநரம்

,

அவ்வா� பழ�கிற�ர்கள் என்பைத �ைறத்�க்ெகாள்ள�ம்
•

ச�க இைடெவள�ையக் கைடப்ப��க்கக் க�னமான ஆள் சந்த�
��ய ப�திகள�ல் ெசலவ��ம் ேநரத்ைதக் �ைறக்க�ம்

•

உங்க�டன் வசிக்காத ஆட்க�டன் ேநர�த் ெதாடர்பாடைல�ம் ,
�கத்�க்� �கத் ெதாடர்ைப�ம் தவ�ர்க்க�ம்

•

உங்கள் வட்�க்�
�
ெதாழில் நிமித்தம் வ�ம் �த்திக�ப்பாளர்
அல்ல� அவசிய ேவைல ெசய்�ம் ெதாழில்சார் ஊழியர் ேபான்ற
எவ�ட�ம் �ைறந்த� ம� ட்டர் இைடெவள�ையப் 2 ேபண�ம்

ந�ங்கள் நண்பர்கைள�ம் ��ம்பத்தவர்கைள�ம் சந்தித்�
வ�வதானால் , ந�ங்கள் �கேதகியாக இ�ப்பதாக உணர்ந்தா�ம் ,
உங்கள�டம் இேலசான அறி�றிகள் மட்�ேம இ�ந்தா�ம் ந�ங்கள்
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்ைறப் பரப்�ம் சாத்தியம் உண்� .
ஒ� சிலர் மற்றவர்கைளவ�ட ேகாவ�ட்-19-ஆல்

க�ம்

�கவனத்�க்�
�
மிக எள�தில் ஆளா�ம் ஊ�பாட்ைடக்
ெகாண்�ள்ளார்கள் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம்
அவர்க�டன்ெந�ங்கிய ெதாடர்� எ��ம் ைவப்ப� அவர்க�க்�
��தல் ஆபத்தாக அைம�ம் .உதாரணமாக ,மிக எள�தில்
ஊ�பாட்�க்� உள்ளாகக்��யவர்கள் அல்ல� த�ப்�சி ஏற்றிக்
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ெகாள்ளபதவர்கள்.

நண்பர்கைள�ம் ��ம்பத்தினைர�ம் சந்தித்தல் பற்றிய ேமலதிக

19
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வழிகாட்�தல் இந்த இைணப்ப�ல் கிைடக்�ம்.

பா�காப்பான �ாரஇைடெவள�ையப் ேப�தல் ஏன்

aw

n

�க்கியம்

dr

ேகாவ�ட்-19 ெப�ம்பா�ம் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல்

ith

உள்ளவர்கள�ைடேய (2 ம� ட்டர்க�க்�க்�ள்) பர�கிற�. ெந�ங்கிய

W

ந�ண்டகாலத் ெதாடர்� ஆபத்ைத அதிக�க்�ம் ஆனால் .ேகாவ�ட்-19
��கியகாலத் ெதாடர்�டன் �டப் பரவலாம் .
மற்றவர்கள�டம் இ�ந்� எவ்வள� �ாரம் வ�லகி, எவ்வள�
�ைறவாக அவர்க�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்� ெகாள்ள உங்களால்
��கிறேதாஅவ்வள�க்� உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 ெதாற்�
ஏற்ப�வ�ம் அதைன மற்றவர்க�க்�ப் பரப்�வ�ம்
அசாத்தியமா�ம ,கட்� அைணத்தல் உட்படெந�க்கமாகத் ெதாடர்�
ெகாள்வ� ேகாவ�ட்-19 பர�ம் ஆபத்ைத அதிக�க்�ம்.

அ�ப்பைடச் �காதார உண்ைமகைள நிைனவ�ல்
ெகாள்ள�ம்
ந�ங்கள் எங்கி�ந்தா�ம் ச� என்ன ,ெ◌ய்தா�ம் ச� ,அ�ப்பைடச்
�காதார வ�திகைளப் ப�ன்பற்�வ� உங்கைள�ம் மற்றவர்கைள�ம் ,
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்றிலி�ந்� பா�காக்க

உத�ம் .அவ்வ�திகளாவன:

•

உங்கள் ைககைளக் க��தல்

•

உங்கள் �ற்றாடைலச் �த்தப்ப�த்தல்

•

ந�ங்கள் இ��ம்ேபா�ம் �ம்�ம்ேபா�ம் உங்கள் நாசிைய�ம்

உங்கள் ைககைளக் க�வ�ம்

20
2

1

வாைய�ம் மைறத்தல்
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நாள் ��வ�ம் ஒ�ங்காக உங்கள் ைககைளச் சவர்க்கார�ம்
தண்ண ��ம் ெகாண்� க�வ�ம் அல்ல� சன�ட்ைடஸர் எ�ம் ைகச்
�த்திக�ப்� ம�ந்ைத பயன்ப�த்த�ம் ..ந�ங்கள் இ�மியப�ன்ன�ம் ,

19

�ம்மியப�ன்ன�ம் �க்ைகச் சிந்தியப�ன்ன�ம்

,அத்�டன் உண�

n

அ�ந்�வதற்� �ன்�ம் அல்ல� உணைவக் ைகயா�வதற்�

aw

�ன்�ம் உங்கள் ைககைளக் க�வேவண்�ம்ேவ� பலர் ெதாட்ட

.

ைகப்ப��கள் மா�ப்ப�க் ைகப்ப��கள் மின்�வ�ட்�கள் மற்�ம்

dr

பகிர்ந்�ெகாள்�ம் இடங்களான சைமயலைறகள்மற்�ம்

ith

�ள�யலைறகைளத் ெதாட்டப�ன்ன�ம் உங்கள் ைககைளக்

W

க�வ�ம்உங்கள் வட்ைடவ�ட்�
�
ெவள�ேய .ற ேநர்ந்தால்வ�
�

,

.தி�ம்ப�ய�ம் ைககைளக் க�வ�ம்
இய�மானவ�டத்�

உங்கள் கண்கைள�ம் நாசிைய�ம் வாைய�ம் ,

ெதா�வைதத் தவ�ர்க்க�ம் ,உங்கள் �கத்ைதத் ெதாடேந�மானால்
(உதாரணமாகஉங்கள் �கக் கவசத்ைத அண�வதற்� அல்ல� ,
ந�க்�வதற்�), �ன்ன�ம் ப�ன்ன�ம் உங்கள் ைககைளக் க�வ�ம்
அல்ல� சன�ட்ைடஸ் ெசய்ய�ம்.

ைககைளக் க��தல் ஏன் �க்கியம்
ைககள்பலேமற்பரப்�கைளத்ெதா�கின்றனமற்�ம்ைவரஸ்களால்மா�
ப�கின்றன. அ�த்தமான�ம், ைககள்உங்கள்கண்கள்,
�க்�அல்ல�வாய்க்�ைவரஸ்கள் பர�கின்றன .அங்கி�ந்�,
ைவரஸ்கள்உங்கள்உடலில்�ைழந்�உங்கைளப் பாதிக்கலாம்.
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 ெதாற்றினால்ந�ங்கள் அந்த ைவரைஸ

,

உங்கள் நாசி மற்�ம் வாய் வழியாக (இ��ம்ேபா� அல்ல�
ேப�ம்ேபா�) உங்கள் ைகக�க்� மாற்றிந�ங்கள் ெதா�ம்

,
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ேமற்பரப்�கைள ைவரஸ் ெதாற்�க்� உள்ளாக்கலாம் .

உங்கள் ைககைளக் க��வதால் அல்ல� சன�ட்ைடஸ் ெசய்வதால்
ைவரஸ்க�ம் ேவ� கி�மிக�ம் அகன்�வ��ம்உங்கள்

,அதனால் .

Ju
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�கத்ைத ெதா�வதால் உங்க�க்�த் ெதாற்� ஏற்ப�ம் சாத்தியம்
.இல்ைலசவர்க்காரம் மற்�ம் தண்ண �ைரப் பயன்ப�த்�வ� உங்கள்
சவர்க்கார�ம் தண்ண ��ம்

19

ைககைளச் �த்தப்ப�த்�ம் மிகச்சிறந்த வழியா�ம் �றிப்பாக

-

.அைவ அ�க்காக இ�ந்தால்

aw

n

.சன�ட்ைடஸைரப் பயன்ப�த்தலாம் ,திைடக்காதேபா�

dr

உங்கள் �ற்றாடைலச் �த்தமாக்க�ம்

ith

ெப�ம்பா�ம்ேமற்பரப்�கைள�த்தம்ெசய்�ங்கள். ைகப்ப��கள்,

W

ஒள��வ�ட்�கள்,

பண�ேமற்பரப்�கள்மற்�ம்மின்ன�சாதனங்கள்ேபான்றஅ�க்க�ெதா�
ம்ேமற்பரப்�க�க்��றிப்பாகக்கவனம்ெச�த்�ங்கள்.
க�னமான

ேமற்�றங்கள் ,தளங்கள் ,நாற்காலிகள் கத�க்

ைகப்ப��கள், �தலியவற்ைறச் ,மற்�ம் �காதார ெபா�த்�தல்கள் ,
�த்திக�க்க வசக்��ய
�
�ண�கள் ,காகித ேறால்கள் , மற்�ம்
வசக்��ய�ைடப்பங்கைளப்
�
பயன்ப�த்த�ம்–ம .,‘ஒ� தளம் ஒ�
�ைடப்�

ஒேர திைசய�ல் , என்� சிந்தி�ங்கள்பயன்ப�த்தப்பட்ட

காகித ேறால்கள் அல்ல�

� ,�ண�கள்ைடப்பங்கைள உங்கள்

வழக்கமான வட்�க்
�
கழி�க�டன் ேசர்த்� அகற்றலாம்.

.

உங்கள் வட்�
�
�த்திக�ப்�க்� உங்கள் வழைமயான இரசாயன
திரவம் அல்ல� �ாைளப் பயன்ப�த்�வ� ஏற்�ைடய� .இ�
பற்றிய தகவல்கள் இல்கிைடக்�ம்.
உங்கள் �ற்றாடைலச் �த்தப்ப�த்�வ� ஏன் �க்கியம்
ேகாவ�ட்-19, சிறியந�ர்த்�ள�கள், சித� �ண்�ள�கள்

மற்�ம்ேநர�த்

ெதாடர்��லம்பர�கிற�.
ேநாய்த்ெதாற்�உள்ளவர்கள்அவற்ைறத்ெதா�ம்ேபா�அல்ல�இ�மிப்,
ேப�ம்ேபா�அல்ல�அதன்ேமல்�வாசிக்�ம்ேபா�ேமற்பரப்�கள்மற்�

1

ம்உடைமகள் ேகாவ�ட்-19 ஆல்மா�ப�த்தப்ப�ம்

20
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ேவெறா�வர் அந்த ேமற்�றங்கைளத் ெதாட்�வ�ட்� தங்கள்
கண்கள்நாசி மற்�ம் வாையத் ெதாட்டால் அவர்கைள ,

Ju
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ேமற்�றங்கள�ல் ப��ம் ைவரஸ்கள் ெதாற்றிக்ெகாள்�ம்

.

ேமற்�றங்கைளச் �த்தம் ெசய்வதால் மா�ப�தல் அள� �ைறந்� ,

19

பரவல் ஆபத்�த் தண��ம்.

ந�ங்கள் அல்ல� மற்ெறா�வர் அவற்ைறத் ெதா�வதற்��ன்னர்

n

ந�ங்கள் எவ்வள� அதிகம் �த்தம் ெசய்கிற�ர்கேளாஅவ்வள� ,க்�

aw

பாதிக்கப்பட்ட ேமற்�றங்கள�ல் ப��ம் ெதாற்� ைவரஸ்கைள

dr

அகற்�வதற்கா்ன வாய்ப்� அதிகமா�ம்

.

ith

ந� ங்கள் இ��ம்ேபா�ம் �ம்�ம்ேபா�ம் உங்கள் நாசி

W

மற்�ம் வாைய மைறக்க�ம்
ந�ங்கள் இ��ம்ேபா� அல்ல�

�ம்�ம்ேபா� உங்கள் வாய்

மற்�ம் நாசிைய அகற்றக்��ய தி�க்களால் மைறக்க�ம் .
உங்கள் வசம் காகித தி� இல்லாவ�ட்டால்உங்கள் �ழங்ைக

,

.உங்கள் ைகக்�ள் அல்ல ,இைடக்�ள் இ�ம�ம் அல்ல� �ம்ம�ம்
அகற்றக்��ய தி�க்கைள கழி�ப் ைப ஒன்றில் இட்� அகற்றிவ�ட்�
உடேன உங்கள் ைககைளக் க�வ�ம்.

ந� ங்கள் இ��ைகய��ம் �ம்�ைகய��ம் உங்கள் நாசி மற்�ம்
வாைய மைறத்தல் ஏன் �க்கியம்
இ��ம்ேபா�ம்

�ம்�ம்ேபா�ம் , ஆெளா�வர் ெவள�வ��ம் சி�

�ள�கள் மற்�ம் சித� �ண்�ள�கள�ன் எண்ண�க்ைக அைவ
காற்றில் ெசல்�ம் �ரம்ந��க்�ம் ேநரம் ஆகியவற்ைற

,

அதிக�க்�ம்.
ெதாற்�ள்ள ஒ�வர� இ�மல் அல்ல� �ம்மல்
மைறக்கப்படாவ�ட்டால்அவைரச் �ழ�ள்ேளா�க்� ெதாற்�

,

.ஏற்ப�ம் ஆபத்� கண�சமான அள� அதிக�க்கிற�

1

உங்கள் நாசிைய�ம் வாைய�ம் மைறப்பதால்ைவரைஸக் கா�ம்

20
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சி� �ள�கள் மற்�ம் சித� �ண்�ள�கள�ன் பரவைலக் �ைறத்�க்

Ju
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.ெகாள்வர்கள்
�

உங்கள் வட்�ல்
�
ேகாவ�ட்-19ஆல் ஏற்ப�ம் ஆபத்�க்கைளக் -

19

�ைறக்�ம் ேம�ம் ஆேலாசைனகைள இங்ேக ந�ங்கள் பார்க்கலாம்
(GermDefence).

aw

n

�கக் கவசம் ஒன்ைற அண�ய�ம்
ந�ங்கள் சட்டப்ப� �கக் கவசம் அண�ந்தி�க்க ேவண்�ய இடங்கள்

ith

dr

உள்ளன.

W

ச�க இைடெவள�ையப் ேப�வதற்� இைட�றாக இ�க்�ம் ,
ந�ங்கள் வழைமயாகச் சந்திக்காத ஆட்க�டன் ெதாடர்� ஏற்ப�ம்
உள்ளரங்�கள் மற்�ம் இடங்கள�ம் ந�ங்கள் �கக் கவசம்
அண�யேவண்�ம் .
ஒவ்ெவா� �ழ்நிைலய��ம் ஒ�வரால் �கக் கவசம் ஒன்ைற
அண�ய இயலாதி�க்கக்��ம்.வ.சில�க்� அண�வதில்இ�ந்�
வ�திவ�லக்� அள�க்கப்பட்��க்�ம். தய� ெசய்� இவ்வாறான
�ழ்நிைலகைள அ�ச�த்� மதித்� நடந்�ெகாள்ள�ம்.

,

�கக் கவசம் அண�வ� ஏன் �க்கியம்
ேகாவ�ட்-19 ,ெதாற்�ள்ள ஒ�வர் �வாசிக்�ம்ேபா� ,ேப�ம்ேபா� ,
இ��ம்ேபா� அல்ல� �ம்�ம்ேபா� அத்�டன் நாசி மற்�ம்
வாய் வழியாக ஒ�வர் ெவள�ேயற்�ம் சி� �ள�கள் மற்�ம் சித�
�ண்�ள�கள் �லம் காற்� வழியாகப் பர�கிற�.
கிைடக்�ம் மிகச் சிறந்த அறிவ�யல் சார்ந்த சான்றின்ப��கக்

,

,கவசத்ைத ச�யாக அண��ம்ேபா�அ�சி� �ள�கள் பர�வைதக்
�ைறத்� .மற்றவர்கள�ன் பா�காப்�க்� உத�கிற� ,�கக் கவசம் ,
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்� அறி�றிகள் இல்லாதவர்கள் மத்திய��ம்
�ைறப்பதன் �லம்

தண�க்கிற�

20
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ெவள�ேய�ம் ைவரைஸக்

1

ெதாற்� பர�வைதஅவர்கள் ேப�ம்ேபா�ம்�வாசிக்�ம்ேபா�ம்

,
.

Ju
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�கக் கவசங்கள் அவற்ைறப் பயன்ப�த்�பவர்கைளப்

பா�காப்பைதவ�ட மற்றவர்கைள ேகாவ�ட்-19–இல் இ�ந்�
பா�காக்�ம் ேநாக்கம் ெகாண்டைவஅைவ ச�க

..

19

இைடெவள�ையப் ேப�த�க்�ம் அ�க்க� ஒ�ங்காக ,

n

ைகக��தற்�ம் மாற்ற�டாகமாட்டா

dr

aw

�த்தமான காற்� உள்வர வ�ட�ம் (காற்ேறாட்ட வசதி)

ith

உங்கள் வட்�ல்
�
உள்ள காற்ேறாட்டத்� �வாரங்கைள�ம் ,
,கத�கைள�ம் சாளரங்கைள�ம் ஒ� ��கியேநரத்�க்ேக�ம்

W

திறந்� வட்��ள்
�
நல்ல காற்ேறாட்டம் ஏற்ப�வைத
.உ�திப்ப�த்த�ம் காற்ைற ெவள�ேயற்�ம் வ�சிறி
ஒன்�(உதாரணமாக உங்கள் �ள�யலைறய�ல்

அல்ல�சைமயலைறய�ல்),இ�ந்தால் அதைன ஒ�வர்
பயன்ப�த்தியப�ன் கதைவ ��வ�ட்� வ�சிறிைய வழக்கத்ைதவ�ட
��தல் ேநரம் ஓடவ�ட�ம்.
வட்�ல்
�
எவேர�ம் �ய ,தன�ைமப்ப�த்தலில் ஈ�பட்��ந்தால்அவர�அைறய�ன் சாளரம் ஒன்ைறத் திறந்�வ�ட்� ,மா�பட்ட
காற்� வட்�ன்
�
இதர ப�திக�க்�ச் ெசல்லாவண்ணம் அைறக்
கதைவ ��வ�ட�ம்.ெதாழில்சார் ஊழியர் வட்�ல்
�
இ�ந்�
ெவள�ேயறிய�ம் சாளரங்கைள நன்றாகத் திறந்�வ�ட�ம்.

பா�காப்�அல்ல�ெவப்பச்ெசல�கள்�றித்�ந�ங்கள்கவைலப்ப�கிற�ர்க
ள்என்றால், ��கியகாலத்திற்� சாளரங்கைளத்
திறப்ப�ைவரஸ்பர�ம்அபாயத்ைதக்�ைறக்கஉத�ம்.
�டானஉைடகள்அல்ல���தல்அ�க்�கைளஅண�வ��டாகஇ�க்க
உத�ம். திறந்தசாளரங்கள்
அல்ல�கத�கள�லி�ந்��ள�ர்வர�க�க்�அ�கில்ந�ங்கள்அமரக்�
டா�என்பதற்காகஉங்கள்அைறய�ன்தளவைமப்ைபந�ங்கள்மாற்றலாம்

1

காற்ேறாட்ட வசதி ஏன் �க்கியம்.

20
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ேகாவ�ட்-19 ெதாற்றால் ப��க்கப்பட்ட ஆெளா�வர் இ��ம்ேபா� ,
ேப�ம்ேபா� அல்ல� �வாசிக்�ம்ேபா� அவர் சி� �ள�கைள�ம்
ேவெறா�வர் அவற்ைற . .சித� �ண்�ள�கைள�ம் ெவள�வ��கிறார்

Ju
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உள்வாங்கி �வாசிக்கிறார் ,ெப�ய �ள�கள் தைரய�ல் உடேன வ�ழ
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்� காரணமான ைவரைஸத் தாங்�ம் சி�

19

�ள�க�ம் சித� �ண்�ள�க�ம் உள்வட்�ல்
�
ஓரள� ேநரம்

n

காற்றில் மிதக்கலாம்.அ��ம் காற்ேறாட்ட வசதி இல்லாவ��ல் ,

aw

இந்தப் பகிரப்ப�ம் காற்�க்� மாற்றாக ெவள�ய�ல் இ�ந்� �திய
காற்ைற உள்வாங்�ம் ெசயன்�ைறேய காற்ேறாட்ட வசதியா�ம்.

dr

எந்தப் பரப்ப�ல் காற்ேறாட்டம் ��தலாக இ�க்கிறேதா ,அந்தப்

ith

பரப்ப�ல் �வாசிப்பதற்� நல்ல காற்� ��தலாக இ�க்�ம் .

W

அத்�டன் ஆெளா�வர் ெதாற்�த் �கள்கைள உள்வாங்கிச்
�வாசிக்�ம் சாத்திய�ம் ��தலாக அற்�ப் ேபா�ம்.

உங்கள�டம் அறி�றிகள் இ�ந்தால் ப�ேசாதைனக்�ச்
ெசல்ல�ம்
ப�ேசாதைனைய எப்ப� ேமற்ெகாள்வ�
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்றிய��ப்பதற்கான அதி�க்கிய அறி�றிகள்
வ�மா�:
•

�திதாக�ம் ெதாடர்ச்சியாக�ம் ஏற்ப�ம் இ�மல்

•

க�ம் காய்ச்சல்

•

உங்கள் வழைமயான �ைவ அல்ல� வாசைன உணர்�
அற்�ப்ேபாதல் அல்ல� மாற்றம் அைடதல் (anosmia)

உங்க�க்� இந்த அறி�றிகள�ல் ஏ�ம் ஒன்� காணப்பட்டால் ,
இங்ேக ெசல்ல�ம் get a free NHS test அல்ல� இலவச ேகாவ�ட்-19
ப�ேசாதைனக்� ஏற்பா� ெசய்ய NHS 119-ஐ அைழக்க�ம் .ேகாவ�ட்19. ெதாற்�க்� எதிராக உங்க�க்� �ன்னர் த�ப்�சி
ஏற்றப்பட்டா�ம் உங்க�க்� �ன்னர் ேகாவ�ட்-19 ,
ஏற்பட்��ந்தா�ம் ந�ங்கள் ப�ேசாதைன ஒன்�க்� ஏற்பா�

20
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ப�ேசாதைன ெசய்வ� ஏன் �க்கியம்

1

ெசய்யேவண்�ம்.

ந�ங்கள் வட்�ல்
�
�யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்தா�ம் மற்றவர்க�க்� -

Ju
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ெதாற்� பரவா� பார்த்�க் ெகாள்வதற்காகஉங்க�க்� ேகாவ�ட்-19
உண்டா என்� அறிந்�ெகாள்வ� �க்கியம்.

19

ப�ேசாதைனய�ல் அறி�றிகள் உ�திப்ப�த்தப்பட்டால்அதன்

,

எவைர�ம் தடயங்கள் வழியாக இனம் கண்�

aw

ெபற்றி�க்கக்��ய

n

அர்த்தம் உங்கள�டம் இ�ந்� ஏற்கனேவ ெதாற்ைறப்
(ந�ங்கள் ெதாடர்� ெகாண்��ந்தி�க்கக்��ய ஆட்கைளத் ெதாடர்�

dr

ெகாண்�) �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்ய ஆேலாசைன

ith

வழங்�வதா�ம்.இ� ேகாவ�ட்-19-பரவைலத் த�த்�

நி�த்�ம்

W

�க்கிய ெசயற்பாடா�ம்.
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்� அல்ல� த�ப்�சி ஏற்றைலத் ெதாடர்ந்�
ச�யாக எவ்வள� காலத்�க்� பா�காப்� ந��க்�ம் என்பைத
நாங்கள் அறிேயாம் ஆகேவ அறி�றிகள் ேதான்�ம் எவ�ம் .
.ப�ேசாதைனக்� ஏற்பா� ெசய்வ� �க்கியம்.

உங்கள�டம் ேகாவ�ட்-19 அறி�றிகள் ேதான்றினால்
அல்ல� ேகாவ�ட்-19 ப�ேசாதைன
உ�திப்ப�த்தப்பட்டால்

��வ�ல் ெதாற்�

�யதன�ைமப்ப�த்த�ம்-

கீ ழ்க்கண்டேபா� உடன�யாக �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்ய�ம்-:

உங்கள�டம் ேகாவ�ட்-19 அறி�றிகள்

•

ேதான்�கின்றன – ந�ங்கள்

ஏற்பா� ெசய்� ப�ேசாதைன ���க�க்� காத்தி�க்�ம்ேபா�
வட்�ல்
�
�ய

.தன�ைமப்ப�த்த�ம்-◌்

உங்கள் ப�ேசாதைனய�ல் ேகாவ�ட்-19 உ�தியாகிற�

•

உங்கள் �ய-தன�ைமப்ப�த்தல் காலத்தில் உங்கள் அறி�றிகள்
ெதாடங்கிய (அல்ல� அறி�றிகள் இல்லாத பட்சத்தில் உங்கள்
ப�ேசாதைன நடந்த நாள்), மற்�ம் அ�த்த 10�� நாட்கள்
உள்ளடங்�ம்.

1

�ய தன�ைமப்ப�த்�தல் என்ப� ந�ங்கள்எல்லா ேநரங்கள��ம்

20
2

வட்�ேலேய
�
இ�க்க ேவண்�ம், மற்றவர்க�டன்ெதாடர்� ெகாள்ளக்
�டா�, மிகக் �ைறந்த �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர, எ�த்�க்காட்டாக ம�த்�வ
உதவ�ையநா�ங்கள். உங்கள் கைடக்�ப் ெபா�ள்வாங்க ந�ங்கள்
மிக�ம் ஊ�படக்��ய

Ju
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மற்றவர்கைளக் ேகட்க ேவண்�ய��க்கலாம், ேம�ம்ந�ங்கள் தற்ேபா�
ஆள் ஒ�வ�க்� ஆதரவள�த்தால் மாற்�த்

திட்டங்கைளச் ெசய்ய ேவண்�ய��க்�ம்.

உங்கள் வ�
� அல்ல�

19

ேதாட்டத்�க்� பார்ைவயாளர்கைள அைழக்க ேவண்டாம்..

aw

n

.

அறி�றிகள் உள்ளவர்கள் அல்ல� ப�ேசாதைனய�ல்

dr

ெகாேரானாைவரஸ் உ�திப்ப�த்தப்பட்� மிக�ம் ஊ�படக்��ய

ith

அல்ல� வய�க்� ேமற்பட்ட ஒ�வ�டன் 70 வசிப்பவர்க�க்�

W

இங்ேக ேமலதிக வழிகாட்�தல்கள் உள்ளன.
ந�ங்கள் �ய தன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்யேவண்�ம் என்�அறி��த்தப்பட்டால்,

உங்கைள

ந�ங்கள் ஒ� �கேதகியாகக்

க�தினா�ம் ,உங்கள�டம் அறி�றிகள் எைவ�ம்
ேதான்றாவ�ட்டா�ம்மற்றவர்க�க்�

உங்களால் ெதாற்� பர�ம்

ஆபத்� நில�வேத அதற்� காரணம். ஆகேவஉங்கள்
வழிகாட்�தல்கைளப் ேபண� �யதன�ைமப்ப�த்தல் காலத்ைத��ைமயாகக் கைடப்ப��ப்ப� �க்கியமா�ம்.
உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 இ�ப்பதாக ப�ேசாதைனய�ல்
உ�திப்ப�த்தப்பட்டால் ந�ங்கள் உடன�யாக அ�த்த

நாட்க�க்� 10

உங்கைளச் �யதன�ைமப்ப�த்த-ேவண்�ம்ஏெனன�ல் . இ�ேவ

ைவரஸ் மற்றவர்க�க்� ��தமாகப் பரவக்��ய காலமா�ம்
(ெதாற்�க் காலம்).

ந� ங்கள் ேகாவ�ட்-19 ெதாற்�ள்ள ஒ�வ�டன் வசித்தால்
அல்ல� ெதாடர்ப�ல் இ�ந்தால் �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்ய�ம்
கீ ழ்க்கண்ட �ழ்நிைலகள�ல் உடன�யாக �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்ய�ம்:
•

ேகாவ�ட்-19 ெதாற்� இ�ப்பதாகப் ப�ேசாதைனய�ல்

1

உ�திப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� அறி�றிகள் ேதான்றி ,ப�ேசாதைன

20
2

���க�க்�க் காத்தி�க்�ம் ஒ�வ�டன் ந�ங்கள்

வசித்�வந்தால் - உங்கள் �யதன�ைமப்ப�த்தல் ந��க்�ம் காலம் ,
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உங்கள் வட்�ல்
�
�தல் ஆ�க்� அறி�றிகள் ேதான்றிய நாள்
(அல்ல� அறி�றிகள் இன்றிய நிைலய�ல் அவர் ப�ேசாதைனக்�
உள்ளாகிய நாள்) மற்�ம் அ�த்த

ேகாவ�ட்-19 ெதாற்� இ�ப்பதாக ப�ேசாதைனய�ல் உ�தி

n

•

19

உள்ளடக்�ம் .

10�� நாட்கைள

aw

ெசய்யப்பட்டஉங்கள் வட்�ல்
�
வசிக்காத ஒ�வ�டன் ெதாடர்ப�ல்
இ�க்கிற�ர்கள் தன�ைமப்ப�த்தல் காலம்-உங்கள் �ய - அவ�டன்

dr

கைடசியாகத் ெதாடர்� ெகாண்ட நாள் மற்�ம்

அ�த்த 10 ��

W

ith

நாட்கைள உள்ளடக்�ம்.

�ய தன�ைமப்ப�த்தலின் அர்த்தம் எல்லா ேநர�ம் ந�ங்கள் வட்�ல்
�
இ�க்கேவண்�ம் மற்�ம் ,ம�த்�வ உதவ�ைய நா�தல் ேபான்ற
மட்�ப்ப�த்தப்பட்ட�ழ்நிைலகைள தவ�ர்த்� ெவள�ேயறலாகா� .
வ�ைகயாளர்கைள உங்கள் வட்�க்ேகா
�

.என்பதா�ம்

�ற◌்றத்�க்ேகா அைழக்கேவண்டாம்.
�யதன�ைமப்ப�த்தல்- ெசய்பவர்க�க்� இங்ேக
ேம�ம்வழிகாட்�தல்கள் கிைடக்�ம்.

,

ந� ங்கள் ெகாேரானாைவரஸ் ெதாற்�ள்ள ஒ�வ�டன்
வசித்தால் அல்ல� அவ�டன் ெதாடர்� ைவத்தால் �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்வ� ஏன் �க்கியம்
ந�ங்கள் ஒ� ெதாடர்பாளராக இ�ந்தால், (அதாவ� ேகாவ�ட்-19
ெதாற்�ள்ளவராக ப�ேசாதைனய�ல் உ�திப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல�
அறி�றிகள் கண்ட ஒ�வ�டன் ந�ங்கள் சம� பத்தில் ெதாடர்�
ைவத்தி�ந்தால்), அவ�டன் ெதாடர்� ெகாண்ட நாள் ெதாட்�
அ�த்த10 நாட்க�க்� ந�ங்கள்உங்கைள �ய-தன�ைமப்ப�த்த
ேவண்�ம்.

20
2

1

உங்கைள 10 நாட்க�க்� �யதன�ைமப்ப�த்தேவண்�ய-அவசியம் ,
ெதாற்�த் ேதான்றி வளர்ச்சியைடய அவ்வள� நாட்கள் எ�க்கலாம்

Ju
ly

என்கிற கண�ப்ப�ன் ேப�ேலேயஎ�கிற� (அைடகாப்�க் காலம்).
ந�ங்கள் �யதன�ைமப்ப�த்தல் ெசய்யேவண்�ம் என்� அறி��த்தப்பட்டால் அதற்�க் காரணம் ந�ங்கள்

19

உங்கைளஉங்கள�டம் ,�கேதகியாகக் க�தினா�ம்

அறி�றிகள்

n

எைவ�ம் ேதான்றாவ�ட்டா�ம் மற்றவர்கள�ைடேய ேகாவ�ட்-19

aw

ெதாற்ைற ,பரப்�ம் உயர் ஆபத்� உங்கள�டம் நில�வதா�ம்ஆகேவ .
�ய காலத்ைத ,உங்கள் வழிகாட்�தல்கைளப் ப�ன்பற்றி -�ய
.

W

ith

�க்கியமா�ம்.

dr

தன�ைமப்ப�த்தல் காலத்ைத ��ைமயாகக் கைடப்ப��ப்ப�

த�ப்�சி ம�ந்�
தற்ேபா� ேதசிய �காதார ேசைவ(NHS) ேகாவ�ட்-19 காரணமாக
�கவனம்
�
அைட�ம் மிக உயர் ஆபத்தில் இ�ப்பவர்க�க்� ேகாவ�ட்19

த�ப்�சிகைள வழங்கிவ�கிற�.

இந்தத் த�ப்�சி ம�ந்�கள் க�ம் �கவனம்
�
ஏற்ப�ம் சாத்தியத்ைதக்
�ைறத்� வ�வதாகக் கண்டறியப்பட்�ள்ளதாய��ம் அைவ
ேகாவ�ட்-19 பர�வைத நி�த்�கின்றனவா என்� இத◌ுவைர
எங்க�க்�த் ெத�யவ�ல்ைல .

உங்க�க்� த�ப்�சி ஏற்றப்பட்டா�ம் �ட ேகாவ�ட்-19ஐ ந�ங்கள்
மற்றவர்க�க்�ப் பரப்பக்��ம்.

-

உங்கள் ��ம்பத்தினர் நண்பர்கள்

மற்�ம்ச�கத்ைதப்பா�காக்கஉதவ,
ந�ங்கள்த�ப்�சிேபாடப்பட்டா�ம்�டேமேலஉள்ளஎல்லாஆேலாசைன

W
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n
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கைள�ம்ெதாடர்ந்�ப�ன்பற்றேவண்�ம்.

