COVID-19 உட்பட
சுவாச
ந ாய் த்ததாற் றின்
அறிகுறிகள்
உள் ளவர்கள்
நாம் க ார ானா வை ஸுடன் (க ாவிட் -19)
பாது ாப் பா ைாழ நாம் ற் று ் க ாள் ளும் ரபாது,
க ாவிட் -19 ஐப் மற் றை ் ளு ்கு ப ைாமல் தடு ் மற் றும்
அபாயத்வத ் குவற ் நாம் அவனைரும் எடு ்
்கூடிய
நடைடி ்வ
ள் உள் ளன. இந் த நடைடி ்வ
ள் மற் ற
சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளின் ப ைவல ் குவற ்
உதவும் . COVID-19 மற் றும் ாய் ச்சல் ரபான் ற பிற சுைாச
ரநாய் த்கதாற் று ள் எளிதில் ப வி சிலரு ்கு டுவமயான
ரநாவய ஏற் படுத்தும் .
COVID-19 இலிருந்து டுவமயான ரநாவயத் தடுப் பதில்
தடுப் பூசி ள் மி வும் பயனுள் ளதா இரு ்கும் ,
இருப் பினும் நீ ங் ள் தடுப் பூசி ரபாட்டாலும் கூட, நீ ங் ள்
COVID-19 அல் லது மற் கறாரு சுைாச ரநாய் த்கதாற் வற
மற் றை ் ளு ்கு ப ை ைாய் ப்பு உள் ளது.

எவருக்காக இ ் த வழிகாட்டி
COVID-19 ் ான இலைச ப ிரசாதவனவய கபரும் பாலான
ம ் ள் இனி அணு முடியாது. இந்த ைழி ாட்டுதல் 2
பகுதி ளா உள் ளது:
1. COVID-19 உள் ளிட்ட சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளின்
அறிகுறி ளுடன் நீ ங் ள் உடல் நிவல ச ியில் லாமல்
இருந்தால் , ரமலும் நீ ங் ள் COVID-19
ப ிரசாதவனவய ரமற் க ாள் ளவில் வல என் றால்
மற் றை ் வளப் பாது ா ் நீ ங் ள் எடு ்
்கூடிய
நடைடி ்வ
ள் .
2. COVID-19 ப ிரசாதவன கசய் து ரந ம
் வறயான
ரசாதவன முடிவைப் கபற் றை ் ளு ் ான
ஆரலாசவன.
தீவி மா உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இரு ்கும் மற் றும்
புதிய COVID-19 சிகிச்வச ளு ்குத் தகுதியுவடயை ் ள்
அதி ஆபத்தில் இருப் பதா NHS மூலம்
கத ிவி ் ப் பட்டை ் ளு ்குத் தனி ைழி ாட்டுதல் உள் ளது.
சு ாதா ம் மற் றும் சமூ ப ாம ிப் பு அவமப்பு ளில்
பணிபு ிபை ் ளு ்கும் கூடுதல் ைழி ாட்டுதல் உள் ளது.

COVID-19 உட்பட சுவாச
ந ாய் த்ததாற் றால் தீவிரமாக
உடல் ிலல சரியில் லாமல்
இருப் பதற் கான அதிக ஆபத்தில்
உள் ளவர்கள்
COVID-19 மற் றும் பிற சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளால் அதி
ஆபத்தில் உள் ளை ் ள் :
•
•

ையது கூடிரயா ்
ப
் ் பம் த ித்ரதா ்

•
•

•

தடுப் பூசி ஏற் றாரதா ்
எந்த ையதினரும் ரநாகயதி ப
் ்பு அவமப் பு என் றால்
அை ் ள் தீவி ரநாய் ் ான அதி ஆபத்தில்
உள் ளன ்
எந்த ையதின ானாலும் , சிற் சில நீ ண்ட- ால
ரநாய் ளு ்கு உள் ளானை ் ள்

கபரும் பாலான குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ளு ்கு
COVID-19 மற் றும் பிற சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளிலிருந்து
தீவி மா உடல் நிவல ச ியில் லாமல் ரபாகும் ஆபத்து
மி
் குவறவு.
2 ையது ்குட்பட்ட சில குழந்வத ள் , குறிப் பா இதய
ரநாயால் பாதி ் ப் பட்டை ் ள் அல் லது முன் கூட்டிரய
பிறந்தை ் ள் , அரத ரபால் மி ச் சிறிய குழந்வத ள் ,
மூலம் மருத்துைமவனயில் அனுமதி ் ப்படும் அபாயம்
அதி ம் . சுைாச ஒத்திவசவு வை ஸ் (RSV).
நீ ங் ள் உங் ள் வீட்டு ்கு கைளிரய கதாட பு
் க ாள் ளும்
ஒருை ் டும் சு வீனத்து ்குள் ளாகும் உய ் ஆபத்தில்
உள் ளை ா என் று நீ ங் ள் எப் ரபாதும்
கத ிந்துக ாண்டிரு ் இயலாது. அை ் ள்
அந்நிய ் ளா இரு ் லாம் (உதா ணமா , கபாதுப்
ரபா ்குை த்தில் நீ ங் ள் அருகில் அம ந
் ்திருப் பை ் ள் )
அல் லது நீ ங் ள் கதாட ந
் ்து கதாட பு
் வைத்திரு ்கும்
நப ் ளா இரு ் லாம் (உதா ணமா , நண்ப ் ள்
மற் றும் பணிபு ியும் ச ஊழிய ் ள் ). ரநாய் த்கதாற் றின்
ப ைவல ் குவற ் வும் மற் றை ் வளப் பாது ாப் பா
வைத்திரு ் வும் இந்த ைழி ாட்டுதலில் உள் ள
அறிவுவ
வளப் பின் பற் றுைது மு ்கியம் .

COVID-19 உட்பட சுவாச
ந ாய் த்ததாற் றுகளின் அறிகுறிகள்
சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ள் ம ் ளிவடரய எளிதில் ப வும் .
அறிகுறி வளப் பற் றி எச்ச ி ்வ யா இருப் பது

மு ்கியம் , எனரை உங் ள் கதாற் று மற் றை ் ளு ்கு
ப வும் அபாயத்வத ் குவற ் நீ ங் ள் நடைடி ்வ
எடு ் லாம் .
COVID-19 மற் றும் பிற சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளின்
அறிகுறி ள் மி வும் ஒத்தவை. அறிகுறி ளின்
அடிப் பவடயில் மட்டும் உங் ளு ்கு COVID-19, ாய் ச்சல்
அல் லது ரைறு சுைாச கதாற் று உள் ளதா என் று கசால் ல
முடியாது. COVID-19 மற் றும் பிற சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ள்
உள் ள கபரும் பாலான ம ் ள் , குறிப் பா தடுப் பூசி
ரபாடப் பட்டிருந்தால் , ஒப் பீட்டளவில் ரலசான ரநாவய ்
க ாண்டிருப்பா ் ள் .
உங் ளு ்கு COVID-19 ரபான் ற சுைாச ரநாய் த்கதாற் றின்
அறிகுறி ள் இருந்தால் , மற் றும் உங் ளு ்கு அதி
கைப் பநிவல இருந்தால் அல் லது ரைவல ்குச் கசல் லரைா
அல் லது சாதா ண கசயல் வளச் கசய் யரைா உங் ளு ்கு
உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இருந்தால் , வீட்டிரலரய இரு ்
முயற் சி கசய் து மற் ற நப ் ளுடன் கதாட ்வபத்
தவி ் ் வும் .
COVID-19, ாய் ச்சல் மற் றும் கபாதுைான சுைாச
ரநாய் த்கதாற் று ளின் அறிகுறி ள் :
•

கதாட ்ச்சியான இருமல்

•

அதி

•

கைப் பநிவல,

உங் ளின் இயல் பான சுவை அல் லது ைாசவனயின்
இழப் பு அல் லது மாற் றம்

•

மூச்சு திணறல்

•

விை ி ்

•

•
•

ாய் ச்சல் அல் லது குளி ்

முடியாத ரசா ்வு, ஆற் றல் இல் லாவம

உடற் பயிற் சி ா ணமா
அல் லது தவச பிடிப் பு

இல் லாத தவச ைலி ள்

சாப் பிட விரும் பவில் வல அல் லது பசி இல் வல
அசாதா ணமான அல் லது ைழ ் த்வத விட நீ ண்ட
ரந ம் நீ டி ்கும் தவலைலி

•

கதாண்வட புண், அவடப் பு அல் லது மூ ்கு ஒழுகுதல்

•

ையிற் றுப் ரபா ்கு, உடம் பு ச ியில் வல

இந்த அறிகுறி ளுடன் நீ ங் ள் உடல் நிவல ச ியில் லாமல்
இருந்தால் , நீ ங் ள் நிவறய ஓய் கைடு ் ரைண்டும்
மற் றும் நீ ர ற் றமா இரு ் தண்ணீ ் குடி ் ரைண்டும் .
உங் ள் அறிகுறி ளு ்கு உதை பா ாசிட்டமால் ரபான் ற
மருந்து வள நீ ங் ள் பயன் படுத்தலாம் . வை ஸ் சுைாச
ரநாய் த்கதாற் று ளு ்கு நுண்ணுயி ் எதி ப
் ்பி ள்
ப ிந்துவ
் ப்படுைதில் வல, ஏகனனில் அவை உங் ள்
அறிகுறி வள ் குவற ் ாது அல் லது உங் ள் மீட்சிவய
விவ வுபடுத்தாது.
சில சமயங் ளில் , நீ ங் ள் கதாட ந
் ்து இருமல் இரு ் லாம்
அல் லது உங் ள் மற் ற அறிகுறி ள் ரமம் பட்ட பிறகு
ரசா ்ைா உண லாம் , ஆனால் நீ ங் ள் இன் னும்
கதாற் றுரநாயா இரு ்கிறீ ் ள் என் று அ ்த்தம் இல் வல.
இந்த அறிகுறி வளப் பற் றிய த ைவல NHS
இவணயதளத்தில் ாணலாம் .
உங் ள் அறிகுறி வளப் பற் றி நீ ங் ள் ைவலப் பட்டாரலா
அல் லது அவை ரமாசமாகிவிட்டாரலா, NHS 111ஐத்
கதாட பு
் க ாண்டு மருத்துை ஆரலாசவனவயப் கபறவும் .
அைச நிவல ஏற் பட்டால் , 999 என் ற இல ் த்வத
அவழ ் வும் .

COVID-19 உட்பட சுவாச
ந ாய் த்ததாற் றின் அறிகுறிகள்
உங் களிடம் இரு ் தால் மற் றும் நகாவிட19 பரிநசாதலனலய
நமற் தகாள் ளவில் லல என்றால் என்ன
தசய் வது

வீட்டிநலநய இருக்க முயற் சி தசய் யுங் கள் ,
மற் றவர்களுடன் ததாடர்லபத் தவிர்க்கவும்
உங் ளு ்கு COVID-19 ரபான் ற சுைாச ரநாய் த்கதாற் றின்
அறிகுறி ள் இருந்தால் , உங் ளு ்கு அதி கைப் பநிவல
இருந்தால் அல் லது ரைவல ்குச் கசல் ல அல் லது சாதா ண
கசயல் வளச் கசய் ய ரபாதுமான உடல் நிவல
ச ியில் லாமல் இருந்தால் , வீட்டிரலரய இரு ் முயற் சி
கசய் யுங் ள் , மற் றை ் ளுடன் கதாட பு
் க ாள் ைவதத்
தவி ் ் வும் . உங் ளு ்கு அதி கைப் பநிவல இரு ் ாது
(உங் ளு ்கு ஒன் று இருந்தால் ) அல் லது நீ ங் ள் இனி
உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இரு ்கும் ைவ .
COVID-19 மற் றும் பிற சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளால்
பாதி ் ப் பட்டிருந்தால் , குறிப்பா ரநாய் எதி ப
் ் புச் ச ்தி
க ாண்டை ் ள் , அை ் ள் உடல் நிவல ச ியில் லாமல்
ரபாகும் அபாயம் அதி ம் என் று உங் ளு ்குத்
கத ிந்தை ் ளுடன் கநருங் கிய கதாட ்வபத் தவி ப
் ் பது
மு ்கியம் . தடுப் பூசி ரபாட்டாலும் தீவி ரநாய் ் ான
அதி ஆபத்து.
உங் ளால் முடிந்தால் வீட்டிலிருந்து ரைவல கசய் ய
முயற் சி கசய் யுங் ள் . உங் ளால் வீட்டிலிருந்து ரைவல
கசய் ய முடியாவிட்டால் , உங் ளு ்கு இரு ்கும்
விருப் பங் வளப் பற் றி உங் ள் முதலாளியிடம் ரபசுங் ள் .
மருத்துை அல் லது பல் மருத்துை சந்திப் பில் ரந ில்
லந்துக ாள் ளும் படி உங் ளிடம் ர ட் ப் பட்டிருந்தால் ,
உங் ள் சு ாதா ைழங் குநவ த் கதாட பு
் க ாண்டு
உங் ள் அறிகுறி வளப் பற் றி அை ் ளு ்குத்
கத ியப் படுத்துங் ள் .
உங் ளு ் ான உணவு மற் றும் பிற அத்தியாைசியப்
கபாருட் வளப் கபற நண்ப ் ள் , குடும் பத்தின ் அல் லது
அண்வட வீட்டாவ நீ ங் ள் ர ட் விரும் பலாம் .

ீ ங் கள் உங் கள் வீட்லட விட்டு
தவளிநயறினால்
உங் ளு ்கு சுைாச ரநாய் த்கதாற் றின் அறிகுறி ள்
இரு ்கும் ரபாது உங் ள் வீட்வட விட்டு கைளிரயறினால் ,
உங் ளு ்கு அதி கைப் பநிவல அல் லது உடல் நிவல
ச ியில் லாமல் இருந்தால் , உங் ளு ்குத் கத ிந்த
எைருடனும் கநருங் கிய கதாட ்வபத் தவி ் ் வும் ,
குறிப் பா அை ் ளு ்கு உடல் நிவல ச ியில் வல.
ரநாகயதி ப
் ்பு அவமப் பு என் பது, தடுப் பூசி ரபாட்டாலும் ,
அை ் ளு ்கு டுவமயான ரநாய் ஏற் படும் அபாயம்
அதி ம் என் று அ ்த்தம் .
பின் ைரும் கசயல் ள் உங் ள் கதாற் றுரநாவய
மற் றை ் ளு ்கு டத்தும் ைாய் ப் வப ் குவற ்கும் :
•

•

•

•

பல அடு ்கு ள் அல் லது அறுவைசிகிச்வச
மு மூடியுடன் கசய் யப் பட்ட நன் கு கபாருத்தப் பட்ட
மு
ைசம் அணிந்துக ாள் ைது
கபாதுப் ரபா ்குை த்து, கப ிய சமூ
் கூட்டங் ள்
அல் லது மூடப் பட்ட அல் லது ாற் ரறாட்டம் இல் லாத
இடங் ள் ரபான் ற கந ிசலான இடங் வளத்
தவி ்த்தல்
நீ ங் ள் மற் றை ் ளுடன் கநருங் கிய கதாட பு
்
இல் லாத இடங் ளில் கைளியில் எந்த
உடற் பயிற் சிவயயும் ரமற் க ாள் ைது
நீ ங் ள் இருமல் அல் லது தும் மும் ரபாது உங் ள் ைாய்
மற் றும் மூ ்வ மூடுதல் ; 20 விநாடி ள் ரசாப் பு
மற் றும் தண்ணீருடன் உங் ள் வ
வள அடி ் டி
ழுைவும் அல் லது இருமல் , தும் மல் மற் றும் உங் ள்
மூ ்வ ஊதுைதற் குப் பிறகு மற் றும் நீ ங் ள்
உணவை சாப்பிடுைதற் கு அல் லது வ யாளுைதற் கு
முன் வ சுத்தி
ிப் பாளவ ப் பயன் படுத்தவும் ;
உங் ள் மு த்வதத் கதாடுைவதத் தவி ் ் வும்

உங் கள் வீட்டில் ததாற் று பரவுவலத
குலறக்கவும்
நீ ங் ள் உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இரு ்கும் ரபாது
உங் ள் வீட்டில் உள் ள மற் றை ் ளு ்கு உங் ள் கதாற் று
ப வும் அபாயம் அதி ம் . இவை ப ைவலத் தடு ் நீ ங் ள்
கசய் ய ்கூடிய எளிய விஷயங் ள் :
•

•

•

•

•

•

நீ ங் ள் ைசி ்கும் நப ் ளிடமிருந்து உங்
வைத்திரு ் முயற் சி கசய் யுங் ள்

ள் தூ த்வத

பகி ப் பட்ட பகுதி ளில் , பல அடு ்கு ள் அல் லது
அறுவைசிகிச்வச மு மூடியுடன் கசய் யப் பட்ட நன் கு
கபாருந்திய மு மூடிவய அணியுங் ள் , குறிப் பா
நீ ங் ள் ரநாய் எதி ப
் ் பு ச ்தி க ாண்டை ் ளுடன்
ைாழ் ந்தால் , அை ் ள் தீவி அபாயத்தில் உள் ளன .்
ரநாய் , தடுப் பூசி ரபாட்டாலும்
நீ ங் ள் அவறவய விட்டு கைளிரயறிய பிறகு
குவறந்தபட்சம் 10 நிமிடங் ளு ்கு ஜன் னல் வளத்
திறந்து அைற் வறத் திறந்து விடுைதன் மூலம் நீ ங் ள்
இருந்த அவற வள ாற் ரறாட்டம் கசய் யுங் ள்
உங் ள் வ
வள தைறாமல் ழுைவும் மற் றும்
இருமல் அல் லது தும் மலின் ரபாது உங் ள் ைாய்
மற் றும் மூ ்வ மூடவும்
அடி ் டி கதாடப் படும் தவுப்பிடி ள் மற் றும்
ிரமாட் க ான் ரறால் ள் ரபான் ற ரமற் ப ப்பு ் ள் ,
அத்துடன் பகி ப் படும் பகுதி ளான சவமயலவற ள்
மற் றும் குளியலவற வள ஒழுங் ா ச்
சுத்தப் படுத்தவும் .
உங் ள் வீட்டிற் கு ை ரைண்டியை ் ள் உங் ளு ்கு
அறிகுறி ள் இருப் பதா அறிவுறுத்துங் ள் , எனரை
அை ் ள் தங் வளத் தற் ாத்து ் க ாள் ள
முன் கனச்ச ி ்வ நடைடி ்வ
வள எடு ் லாம் .

GermDefence என் பது COVID-19 மற் றும் பிற
வை ஸ் ளிலிருந்து உங் வளயும் உங் ள் வீட்டில் உள் ள

மற் றை ் வளயும் பாது ாப்பதற் ான எளிய ைழி வள ்
ண்டறிய உதவும் இவணயதளமாகும் . கஜ ம
் ்
டிஃகபன் வஸப் பயன் படுத்துபை ் ளு ்கு ாய் ச்சல்
மற் றும் பிற ரநாய் த்கதாற் று ள் ஏற் படுைதற் ான
ைாய் ப் பு ள் குவறவு ரமலும் அவை வீட்டில் ப வும்
ைாய் ப் பு குவறவு.
COVID-19 உட்பட சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளுடன்
பாது ாப் பா ைாழ் ைதில் உங் வளயும் மற் றை ் வளயும்
பாது ாப் பதில் ரமலும் ைழி ாட்டுதல் உள் ளது.

COVID-19 உட்பட சுவாச
ந ாய் த்ததாற் றின் அறிகுறிகலளக்
தகாண்ட குழ ் லதகள் மற் றும்
இலளஞர்கள் (18 வயது மற் றும்
அதற் குக் குலறவானவர்கள் )
குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ளிவடரய, குறிப் பா
குளி ் ால மாதங் ளில் சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ள்
கபாதுைானவை. ஜலரதாஷம் , COVID-19 மற் றும் ஆ ்எஸ்வி
உள் ளிட்ட பல சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ளால் அறிகுறி ள்
ஏற் படலாம் .
கபரும் பாலான குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ளு ்கு,
இந்த ரநாய் ள் தீவி மா இரு ் ாது, ரமலும் அை ் ள்
ஓய் வு மற் றும் ஏ ாளமான தி ைங் வளத் கதாட ந
் ்து
விவ வில் குணமவடைா ் ள் .
சுைாச ரநாய் த்கதாற் று ள் உள் ள மி ச் சில குழந்வத ள்
மற் றும் இவளஞ ் ள் தீவி மா உடல் நிவல
ச ியில் லாமல் இரு ்கிறா ் ள் . நீ ண்ட ால
நிவலவம வள ் க ாண்ட குழந்வத ள் மற் றும்
இவளஞ ் ளு ்கும் இது கபாருந்தும் . 2 ையதிற் குட்பட்ட
சில குழந்வத ள் , குறிப் பா முன் கூட்டிய முன்
பிறந்தை ் ள் அல் லது இதய ரநாயால்

பாதி ் ப் பட்டை ் ள் , RSV இலிருந்து மி வும் ரமாசமா
உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இரு ் லாம் .
குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ளின்
ஆர ா ்கியத்திற் கும் அை ் ளின் எதி ் ாலத்திற் கும்
ல் வியில் ரசருைது மி வும் மு ்கியமானது.

அறிகுறிகள் உள் ள குழ ் லதகள் மற் றும்
இலளஞர்கள் எப் நபாது வீட்டில் இருக்க
நவண்டும் மற் றும் அவர்கள் எப் நபாது
கல் விக்குத் திரும் ப முடியும்
மூ ்கு ஒழுகுதல் , கதாண்வட புண் அல் லது ரலசான
இருமல் ரபான் ற ரலசான அறிகுறி வள ் க ாண்ட
குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ள் , இல் வலகயனில்
நன் றா இரு ்கும் , அை ் ள் ல் வி அவமப் பில்
கதாட ந
் ்து லந்து க ாள் ளலாம் .
உடல் நிவல ச ியில் லாத மற் றும் அதி கைப் பநிவல
உள் ள குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ள் வீட்டிரலரய
இரு ் ரைண்டும் மற் றும் மற் றை ் ளுடன் கதாட பு
்
க ாள் ைவதத் தவி ் ் வும் . அை ் ள் மீண்டும் பள் ளி,
ல் லூ ி அல் லது குழந்வதப் ப ாம ிப்பு ்குச் கசல் லலாம் ,
ரமலும் அை ் ளு ்கு அதி கைப் பநிவல இல் லாதரபாது,
அை ் ள் லந்துக ாள் ைதற் கு ரபாதுமானதா இரு ்கும்
ரபாது, ைழ ் மான கசயல் பாடு வள மீண்டும்
கதாடங் லாம் .
சுைாச ரநாய் அறிகுறி ள் உள் ள அவனத்து குழந்வத ள்
மற் றும் இவளஞ ் ள் இருமல் மற் றும் /அல் லது தும் மலின்
ரபாது தங் ள் ைாய் மற் றும் மூ ்வ ஒரு டிஸ்ரபாஸ்பிள்
திசுைால் மூடவும் , திசு ் வளப் பயன் படுத்திய பின்
அல் லது அப் புறப் படுத்திய பின் வ
வள ழுைவும்
ஊ ்குவி ் ப் பட ரைண்டும் .

உங் ள் பிள் வள உடல் நிவல ச ியில் லாமல் இருந்தால் ,
எப் ரபாது உதவிவய நாடுைது என் பவத அறிைது
டினமா இரு ்கும் . உங் ள் குழந்வதவயப் பற் றி நீ ங் ள்
ைவலப் படுகிறீ ் ள் என் றால் , குறிப் பா அை ் ள் 2
ையது ்குட்பட்டை ் ளா இருந்தால் , நீ ங் ள் மருத்துை
உதவிவய நாட ரைண்டும் .

COVID-19 நசாதலன முடிவு
ந ர்மலறயானதாக இரு ் தால் என்ன
தசய் வது
வீட்டிநலநய இருக்க முயற் சி தசய் யுங் கள் ,
மற் றவர்களுடன் ததாடர்லபத் தவிர்க்கவும்
உங் ளிடம் COVID-19 ப ிரசாதவன முடிவு ரந ம
் வறயா
இருந்தால் , உங் ளு ்கு எந்த அறிகுறி ளும்
இல் லாவிட்டாலும் கூட, உங் ளு ்கு COVID-19
இருப் பதற் ான ைாய் ப் பு ள் அதி ம் . உங் ளு ்கு
அறிகுறி ள் இல் லாவிட்டாலும் , நீ ங் ள் கதாற் றுரநாவய
மற் றை ் ளு ்கு அனுப் பலாம் .
COVID-19 உள் ள பலரு ்கு 5 நாட் ளு ்குப் பிறகு
மற் றை ் ளு ்கு கதாற் று ஏற் படாது. உங் ளிடம் COVID-19
ரசாதவன முடிவு ரந ம
் வறயானதா இருந்தால் , நீ ங் ள்
ப ிரசாதவன கசய் த நாளிலிருந்து 5 நாட் ளு ்கு
வீட்டிரலரய இரு ் வும் , மற் றை ் ளுடன் கதாட பு
்
க ாள் ைவதத் தவி ் ் வும் . 18 ையது ்குட்பட்ட
குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ளு ்கு கைை் ரைறு
ஆரலாசவன ள் உள் ளன.
இந்த ் ால ட்டத்தில் , மற் றை ் ளு ்கு COVID-19 ப வும்
அபாயத்வத ் குவற ் நீ ங் ள் எடு ்
்கூடிய
நடைடி ்வ
ள் உள் ளன.

உங் ளால் முடிந்தால் வீட்டிலிருந்து ரைவல கசய் ய
முயற் சி கசய் யுங் ள் . உங் ளால் வீட்டிலிருந்து ரைவல
கசய் ய முடியாவிட்டால் , உங் ளு ்கு இரு ்கும்
விருப் பங் வளப் பற் றி உங் ள் முதலாளியிடம் ரபசுங் ள் .
மருத்துை அல் லது பல் மருத்துை சந்திப் பில் ரந ில்
லந்துக ாள் ளும் படி உங் ளிடம் ர ட் ப் பட்டிருந்தால் ,
உங் ள் சு ாதா ைழங் குநவ த் கதாட பு
் க ாண்டு,
உங் ளின் ரந ம
் வறயான ரசாதவன முடிவைப் பற் றி
அை ் ளு ்குத் கத ியப் படுத்துங் ள் .
உங் ளு ் ான உணவு மற் றும் பிற அத்தியாைசியப்
கபாருட் வளப் கபற நண்ப ் ள் , குடும் பத்தின ் அல் லது
அண்வட வீட்டாவ நீ ங் ள் ர ட் விரும் பலாம் .
இந்த ால ட்டத்தின் முடிவில் , உங் ளு ்கு அதி
கைப் பநிவல இருந்தால் அல் லது உடல் நிவல
ச ியில் லாமல் இருந்தால் , ைழ ் மான கசயல் பாடு வள
மீண்டும் கதாடங் குைதற் கு ரபாதுமானதா உணரும்
ைவ இந்த ஆரலாசவனவயப் பின் பற் ற முயற் சி ் வும் .
பல ் 5 நாட் ளு ்குப் பிறகு மற் றை ் ளு ்கு
கதாற் றுரநாயா இரு ் மாட்டா ் ள் என் றாலும் , சில ்
தங் ள் ரநாய் த்கதாற் றின் கதாட ் த்திலிருந்து 10
நாட் ள் ைவ மற் றை ் ளு ்கு கதாற் றுரநாயா
இரு ் லாம் . COVID-19 ரநாயினால் அதி ஆபத்தில்
உள் ளை ் வள நீ ங் ள் சந்திப்பவதத் தவி ் ் ரைண்டும் ,
குறிப் பா தடுப் பூசி ரபாட்டாலும் , COVID-19 ரநாயினால்
டுவமயான ரநாய் ஏற் படும் அபாயம் அதி ம் என் று
ரநாகயதி ப
் ்பு அவமப் பு க ாண்டை ் ள் , நீ ங் ள் உங் ள்
ரசாதவனவய எடுத்த நாளிலிருந்து 10 நாட் ளு ்கு.

ீ ங் கள் உங் கள் வீட்லட விட்டு
தவளிநயறினால்
ரசாதவனயின் ரந ம
் வறயான முடிவு ்குப் பிறகு 5
நாட் ளு ்குள் உங் ள் வீட்வட விட்டு கைளிரயறினால் ,

பின் ைரும் படி ள் COVID-19 ஐப் பிறரு ்கு
அனுப்புைதற் ான ைாய் ப்வப ் குவற ்கும் :
•

•

•

•

பல அடு ்கு ள் அல் லது அறுவை சிகிச்வச
மு மூடியுடன் கசய் யப் பட்ட நன் கு கபாருத்தப் பட்ட
மு மூடிவய அணியுங் ள்
கபாதுப் ரபா ்குை த்து, கப ிய சமூ
் கூட்டங் ள்
அல் லது மூடப் பட்ட அல் லது ாற் ரறாட்டம் இல் லாத
இடங் ள் ரபான் ற கந ிசலான இடங் வளத்
தவி ் ் வும்
நீ ங் ள் மற் றை ் ளுடன் கநருங் கிய கதாட பு
்
இல் லாத இடங் ளில் கைளியில் எந்த
உடற் பயிற் சியும் கசய் யுங் ள்
நீ ங் ள் இருமல் அல் லது தும் மும் ரபாது உங் ள் ைாய்
மற் றும் மூ ்வ மூடி ்க ாள் ளுங் ள் 20 விநாடி ள்
ரசாப் பு மற் றும் தண்ணீருடன் உங் ள் வ
வள
அடி ் டி ழுைவும் அல் லது இருமல் , தும் மல் மற் றும்
உங் ள் மூ ்வ ஊதுைதற் குப் பிறகு மற் றும் நீ ங் ள்
உணவை சாப்பிடுைதற் கு அல் லது வ யாளுைதற் கு
முன் வ சுத்தி
ிப் பாளவ ப் பயன் படுத்தவும் ;
உங் ள் மு த்வதத் கதாடுைவதத் தவி ் ் வும்

உங் கள் வீட்டில் ததாற் று பரவுவலத
குலறக்கவும்
நீ ங் ள் கதாற் றுரநாயா இரு ்கும் ரபாது, உங் ள் வீட்டில்
உள் ள மற் றை ் ளு ்கு உங் ள் கதாற் று ப வும் அபாயம்
அதி ம் . இவை ப ைவலத் தடு ் நீ ங் ள் கசய் ய ்கூடிய
எளிய விஷயங் ள் :
•

•

நீ ங் ள் ைசி ்கும் நப ் ளிடமிருந்து உங்
வைத்திரு ் முயற் சி கசய் யுங் ள்

ள் தூ த்வத

பகி ப் பட்ட பகுதி ளில் , பல அடு ்கு ள் அல் லது
அறுவைசிகிச்வச மு மூடியுடன் கசய் யப் பட்ட நன் கு
கபாருந்திய மு மூடிவய அணியுங் ள் , குறிப் பா

நீ ங் ள் ரநாய் எதி ப
் ் பு ச ்தி க ாண்டை ் ளுடன்
ைாழ் ந்தால் , அை ் ள் தீவி அபாயத்தில் உள் ளன .்
ரநாய் , தடுப் பூசி ரபாட்டாலும்
•

•

•

•

நீ ங் ள் அவறவய விட்டு கைளிரயறிய பிறகு
குவறந்தபட்சம் 10 நிமிடங் ளு ்கு ஜன் னல் வளத்
திறந்து அைற் வறத் திறந்து விடுைதன் மூலம் நீ ங் ள்
இருந்த அவற வள ாற் ரறாட்டம் கசய் யுங் ள்
உங் ள் வ
வள தைறாமல் ழுைவும் மற் றும்
இருமல் அல் லது தும் மலின் ரபாது உங் ள் ைாய்
மற் றும் மூ ்வ மூடவும்
அடி ் டி கதாடப் படும் தவுப்பிடி ள் மற் றும்
ிரமாட் க ான் ரறால் ள் ரபான் ற ரமற் ப ப்பு ் ள் ,
அத்துடன் பகி ப் படும் பகுதி ளான சவமயலவற ள்
மற் றும் குளியலவற வள ஒழுங் ா ச்
சுத்தப் படுத்தவும் .
உங் ளு ்கு ரந ம
் வற ரசாதவன முடிவு இருப்பதா
உங் ள் வீட்டிற் கு ை ரைண்டிய எைரு ்கும்
அறிவுறுத்துங் ள் , எனரை அை ் ள் தங் வளத்
தற் ாத்து ் க ாள் ள முன் கனச்ச ி ்வ
நடைடி ்வ
வள எடு ் லாம் . அை ் ளின் வ
ள்
தைறாமல்

GermDefence என் பது COVID-19 மற் றும் பிற
வை ஸ் ளிலிருந்து உங் வளயும் உங் ள் வீட்டில் உள் ள
மற் றை ் வளயும் பாது ாப்பதற் ான எளிய ைழி வள ்
ண்டறிய உதவும் இவணயதளமாகும் . கஜ ம
் ்
டிஃகபன் வஸப் பயன் படுத்துபை ் ளு ்கு ாய் ச்சல்
மற் றும் பிற ரநாய் த்கதாற் று ள் ஏற் படுைதற் ான
ைாய் ப் பு ள் குவறவு ரமலும் அவை வீட்டில் ப வும்
ைாய் ப் பு குவறவு.

COVID-19 நசாதலனயில் ந ர்மலறயான
முடிவுகலளப் தபற் ற ஒருவருடன்

ீ ங் கள் த ருங் கிய ததாடர்பில்
இரு ் தால் என்ன தசய் வது
க ாவிட்-19 கதாற் றுள் ள ஒருைருடன் அரத குடியிருப் பில்
ைசி ்கும் ஆட் ளு ்கு கதாற் றுப் ப வும் ஆபத்து மி
அதி மா இரு ்கும் . ஏகனனில் அை ் ள்
கதாற் றாளருடன் நீ ண்ட கநருங் கிய கதாட பி
் ல்
இருந்திருப் பது மி வும் சாத்தியமானது க ாவிட்-19
ரநாயால் பாதி ் ப் பட்ட ஒருை ின் வீட்டில் ஒர இ வில்
தங் கியை ் ள் , அை ் ள் கதாற் றுரநாயா இருந்தரபாதும்
அதி ஆபத்தில் உள் ளன .்
நீ ங் ள் வீட்டில் இருப் பை ா ரைா அல் லது ஒர இ வில்
கதாட பு
் க ாண்டை ா ரைா இருந்தால் , COVID-19
ரசாதவனயின் முடிவு ரந ம
் வறயானதா இருந்தால் ,
உங் ள் கதாற் று ஏற் பட 10 நாட் ள் ைவ ஆ லாம் .
உங் ளு ்கு அறிகுறி ள் இல் லாவிட்டாலும் கூட, COVID-19
பிறரு ்குப் ப வுைது சாத்தியமாகும் .
பின் ைரும் நடைடி ்வ
வள ரமற் க ாள் ைதன் மூலம்
மற் றை ் ளு ்கு ஏற் படும் ஆபத்வத நீ ங் ள்
குவற ் லாம் :
•

•

உங் ளு ்குத் கத ிந்தை ் ளுடன் கதாட ்வபத்
தவி ் ் வும் , டுவமயா உடல் நிவல ச ியில் லாமல்
ரபாகும் அை ் ள் COVID-19 ரநாயால்
பாதி ் ப் பட்டிருந்தால் , குறிப்பா தடுப் பூசி
ரபாட்டாலும் , ரநாய் எதி ப
் ் பு ச ்தி க ாண்டை ் ள் ,
COVID-19 ரநாயினால் டுவமயான ரநாய்
ைருைதற் ான அதி ஆபத்தில் உள் ளன ்
உங் ள் குடியிருப் பு ்கு கைளிரய உள் ள
ஏவனயை ் ளுடன் கநரு ் மா ப் பழகுைவத,
குறிப் பா ஐனசந்தடி மி ் , அவட ் ப் பட்ட அல் லது
ாற் ரறாட்டம் குவறந்த இடங் ளில் ,
மட்டுப் படுத்தவும்

•

•

நீ ங் ள் மற் றை ் ளுடன் கநருங் கிய கதாட பு
்
க ாள் ள ரைண்டியிருந்தால் அல் லது நீ ங் ள்
கந ிசலான இடத்தில் இருந்தால் , பல அடு ்கு ள்
அல் லது அறுவைசிகிச்வச மு மூடியுடன்
கசய் யப் பட்ட நன் கு கபாருத்தப் பட்ட மு மூடிவய
அணியுங் ள் .
ரசாப் பு மற் றும் தண்ணீருடன் உங் ள் வ
வள
அடி ் டி ழுைவும் அல் லது வ சுத்தி
ிப் பாளவ ப்
பயன் படுத்தவும்

நீ ங் ள் சுைாச ரநாய் த்கதாற் றின் அறிகுறி வள
உருைா ்கினால் , வீட்டிரலரய இரு ் முயற் சி
கசய் யுங் ள் மற் றும் மற் றை ் ளுடன் கதாட ்வபத்
தவி ் ் வும் மற் றும் அறிகுறி வள ்
க ாண்டை ் ளு ் ான ைழி ாட்டுதவலப் பின் பற் றவும் .
க ாவிட்-19 உள் ள ஒருை ின் கதாட ப
் ாள ா நீ ங் ள்
இருந்தரபாதிலும் , அைருடன் ைசி ் ாது, அை ்
குடியிருப் பில் மறு ாவல ைவ தங் ாது இருந்தால் ,
உங் ளு ்குத் கதாற் று ஏற் படும் ஆபத்து குவறைா ரை
இரு ்கும் . இவை COVID-19 உட்பட சுைாச
ரநாய் த்கதாற் று ளுடன் பாது ாப் பா ைாழ் ைதில்
உங் வளயும் மற் றை ் வளயும் பாது ாப்பதற் ான
ைழி ாட்டுதல் உள் ளது.

18 வயது மற் றும் அதற் குக் குலறவான
குழ ் லதகள் மற் றும் இலளஞர்கள்
ந ர்மலறயான நசாதலன முடிலவக்
தகாண்டுள் ளனர்
ஒரு சு ாதா நிபுண ின் ைழி ாட்டுதலின் றி குழந்வத ள்
மற் றும் இவளஞ ் ளு ்கு க ாவிட்-19 ப ிரசாதவன
கசய் ய ப ிந்துவ
் ப் படவில் வல.

ஒரு குழந்வத அல் லது இவளஞரு ்கு COVID-19 ரசாதவன
முடிவு ள் ரந ம
் வறயா இருந்தால் , அை ் ளால்
முடிந்தால் , அை ் ள் ப ிரசாதவன கசய் த நாளிலிருந்து 3
நாட் ளு ்கு வீட்டிரலரய இரு ் வும் , மற் றை ் ளுடன்
கதாட பு
் க ாள் ைவதத் தவி ் ் வும் முயற் சி ்
ரைண்டும் . 3 நாட் ளு ்குப் பிறகு, அை ் ள் நன் றா
உண கி
் றா ் ள் மற் றும் அதி கைப் பநிவல இல் வல
என் றால் , மற் றை ் ளு ்கு கதாற் று ப வும் ஆபத்து மி வும்
குவறவு. ஏகனன் றால் , குழந்வத ள் மற் றும் இவளஞ ் ள்
கப ியை ் வள விட குவறைான ரந த்திரலரய
மற் றை ் ளு ்கு கதாற் றுரநாயா இருப் பா ் ள் .
ைழ ் மா பள் ளி, ல் லூ ி அல் லது குழந்வதப்
ப ாம ிப்பு ்குச் கசல் லும் குழந்வத ள் மற் றும்
இவளஞ ் ள் மற் றும் COVID-19 ரசாதவனயில்
ரந ம
் வறயா இரு ்கும் ஒருைருடன் ைசிப் பை ் ள்
ைழ ் ம் ரபால் கதாட ந
் ்து லந்துக ாள் ள ரைண்டும் .

உங் களிடம் COVID-19 (இன்நபாகிராஃபிக்
தடக்ஸ்ட் மாற் று) இரு ் தால் , ீ ங் கள்
வசிக்கும் மக்களுடன் ததாற் று பரவுவலத
எவ் வாறு குலறப் பது
உங் ளிடம் COVID-19 இருந்தால் , உங் ள் வீட்டில் உள் ள
மற் றை ் ள் அவத உங் ளிடமிருந்து பிடி ்கும் அபாயம்
அதி ம் . உங் ள் வீட்டில் கதாற் றுரநாய் ப வுைவத ்
குவற ் நீ ங் ள் கசய் ய ்கூடிய பல விஷயங் ள் உள் ளன.
1. மற் றை ் ளுடன் கநருங் கிய கதாட ்வப ்
ட்டுப் படுத்துங் ள் . ைகுப் புைாத பகுதி ளில்
முடிந்தைவ சிறிது ரந ம் கசலவிடுங் ள் .
2. அடி ் டி கதாடும் ரமற் ப ப்பு ள் மற் றும்
சவமயலவற ள் மற் றும் குளியலவற ள் ரபான் ற
பகி ப் பட்ட அவற வள தைறாமல் சுத்தம்
கசய் யவும் .

3. ரசாப் பு மற் றும் தண்ணீவ ப் பயன் படுத்தி, குறிப் பா
இருமல் மற் றும் தும் மலு ்குப் பிறகு உங் ள்
வ
வள தைறாமல் ழுைவும் .
4. உங் ரளாடு ைசிப் பை ் ளிடமிருந்து முடிந்தைவ
உதவிவயப் கபறுங் ள் . ரதவையற் ற கதாட ்வபத்
தவி ் ் , சுத்தம் கசய் ைதற் கும் உணவைப்
பாது ாப் பா
் க ாண்டு ைருைதற் கும் உதவி
ர ட் வும் .
5. பகி ப் பட்ட இடங் ளில் ரந த்வதச் கசலவிட
ரைண்டுமானால் , மு
் ைசத்வதப்
பயன் படுத்தவும் .
6. அவற வள நன் கு ாற் ரறாட்டமா வைத்திருங் ள் .
7. இருமல் மற் றும் தும் மல் ரபான் றைற் வற ஒருமுவற
பயன் படுத்த ்கூடிய திசு ் ளில் பிடித்து ரந ா
கதாட்டியில் வை ் வும் .

