Coronavirus disease
(COVID-19)

க ோவிட்-19 (COVID-19) – அடிக் டி
க ட் ப்படும் க ள்வி ள்

க ோக ோனோ வவ ஸ் மற்றும் COVID-19 என்றோல் என்ன?
க ோக ோனோ வவ ஸ் சுவோசக்

ிருமித்தோக் ங் வை ஏற்படுத்து ின்ற ஒரு கபரிய

அைவிலோன வவ ஸ் ைின் குடும்பத்வதச் கசர்ந்தது என்பதோ
அறியப்பட்டிருக் ிறது. இவவ சோதோ ணமோன தடுமனிலிருந்து
சுவோச க ோய்த்கதோகுப்பு (சோர்ஸ் - SARS) மற்றும் மத்திய

டுவமயோன தீவி

ிழக்கு சுவோச

க ோய்த்கதோகுப்பு (கமர்ஸ் - MERS) கபோன்ற போ தூ மோன க ோய் ள் வவ யிலும்
பல்வவ ப்பட்டவவயோகும். இப்புதிய க ோக ோனோ வவ ஸோனது சீ னோவில் ஹூகப
மோ ோணத்தில் உருவோ ியிருக் ிறது; இந்த வவ ஸினோல் ஏற்படுத்தப்படும்
க ோயோனது COVID-19 எனப் கபயரிடப்பட்டுள்ைது.

இந்த க ோக ோனோ வவ ஸ் எவ்வோறு ப வு ிறது?
COVID-19 கபரும்போலும் ஒருவரிடமிருந்து மற்கறோருவருக்கு
மூலமோ


ீ ழ் ோணும் வழி ைின்

ப வக் கூடும்:
ிருமித்தோக் த்கதோடு ஒருவர் இருந்து க ோண்டுள்ை

ிவலயிகலோ அல்லது

அவர் ளுக்கு க ோயின் அறிகுறி ள் கதோன்றுவதற்கு 24 மணி க


முன்னதோ கவோ, அந் பருடன் க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருத்தல்
ிருமித்தோக் ம் உறுதிகசய்யப்பட்டு இருமிக்க ோண்கடோ அல்லது
தும்மிக்க ோண்கடோ இருக்கும் ஒரு



ம்

பருடன் க ருக் மோன அணுக் த்தில்

இருத்தல்.
ிருமித்தோக் ம் உறுதிகசய்யப்பட்ட ஒரு

பரின் இருமல் அல்லது தும்மலில்

இருந்து மோசுபட்ட கமற்ப ப்பு வைத் ( தவுக் வ ப்பிடி ள் அல்லது
கமவச ள் கபோன்ற) கதோட்டுவிட்டு அதன்பின் உங் ள் வோய் அல்லது
மு த்வத கதோடுதல்.

COVID-19க் ோன க ோய் அறிகுறி ள் என்ன?
COVID-19ன் அறிகுறி ைோனவவ ஏவனய தடுமன் மற்றும் அழற்சிக்
கபோன்றதோ கவ இருக்கும். மற்றும்

ோய்ச்சல்(ஃப்ளு)

ீ ழ் ோணும் க ோய் அறிகுறி வையும்

உள்ைடக்கும்:


ோய்ச்சல்



கதோண்வட வலி



இருமல்




வைப்பு
சுவோசிப்பதில் சி மம்
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COVID-19

வவலயைிப்பதோ

இருந்து க ோண்டிருந்தோலும், இந்த க ோய்

அறிகுறி வைத் கதன்படுத்திக்க ோண்டிருக்கும் அக
இத

மோகனோர் COVID-19 அல்லோத

தடிமன் அல்லது மற்ற சுவோச க ோய்த்தன்வம ஆ ியவற்றோல்

அவதிப்படு ிறோர் ள் என்பதற்குத்தோன் கபரும்போலும் வோய்ப்பிருக்குகமகயோழிய
க ோக ோனோ வவ ஸ் அல்ல என்பவத

ிவனவில் வவத்துக்க ோள்வது

முக் ியமோகும்.

எனக்கு க ோய் அறிகுறி ள் ஏற்பட்டோல்
கவண்டும்?

ீங் ள் ஆஸ்திக லியோவில் வந்தவடந்த 14
கசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன் இறுதியோ

ோன் என்ன கசய்ய

ோட் ளுக்குள் அல்லது க ோய் உறுதி

அணுக் த்த்திலிருந்த சமயத்திலிருந்து 14

ோட் ளுக்குள் உங் ளுக்கு க ோய் அறிகுறி ள் கதோன்றினோல், ஓர் அவச
மதிப்பீட்டுக் ோ

உங் ள் மருத்துவவ க்

ோண

ீங் ள் ஏற்போடு கசய்தோ

கவண்டும்.
மருத்துவ

ிவலயம் அல்லது மருத்துவமவனக்கு

முன்னதோ

கதோவலகபசியில் அவழத்ததோ

ீங் ள் வருவ தருவதற்கு

கவண்டும் என்பகதோடு, அவர் ைிடம்

உங் ள் பி யோண வ லோறு பற்றிகயோ அல்லது ஓர் உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோக ோனோ
வவ ஸ் க ோயோைியுடன் அணுக் த்தில் இருந்துள்ை ீர் ள் என்பதவனத்
கதரிவித்தோ

கவண்டும். கபோது சு ோதோ

டவடிக்வ
வவ யில்,

ளுக்கு திரும்பிட

அதி ோரி ள் உங் ள் வழவமயோன

ீங் ள் போது ோப்போ

உள்ை ீர் ள் என்று அறிவிக்கும்

ீங் ள் உங் ள் இல்லம், விடுதி அல்லது ஆக ோக் ிய ப ோமரிப்பு

ிவலயத்தில்

ண்டிப்போ

COVID-19க் ோ
ீங் ள் கசோதிக் ப்பட்டோ

தனிவமப்படுத்தி இருந்திடல் கவண்டும்.

ோன் கசோதிக் ப்பட்டோ

கவண்டுமோ?

கவண்டுமோ என்பவத உங் ள் மருத்துவர் கூறுவோர்.

இந்த கசோதவனவய அவர் ள் ஏற்போடு கசய்திடுவர்.
இப்பரிகசோதவன கசய்வதற் ோன கதவவப்போடு வை
என்று உங் ள் மருத்துவர் தீர்மோனித்தோல் மட்டுகம




ீங் ள் பூர்த்தி கசய்துள்ை ீர் ள்
ீங் ள் கசோதிக் ப்படுவர்ீ ள்:

ீங் ள் கவைி ோட்டிலிருந்து 14

ோட் ளுக்குள் திரும்பி வந்தகதோடு

ோய்ச்சகலோடு கூடிய அல்லது

ோய்ச்சல் இல்லோத சுவோச க ோய்த்தன்வம

உங் ளுக்கு ஏற்பட்டோல்
ஒரு COVID-19 உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன்

டந்த 14

க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருந்துள்ை ீர் ள் என்பகதோடு,
கூடிய அல்லது

ோட் ைில்

ோய்ச்சகலோடு

ோய்ச்சல் இல்லோத சுவோச க ோய்த்தன்வம உங் ளுக்கு

ஏற்பட்டோல்


ீங் ள் சமூ த்தினூடோ

வரித்துக்க ோண்ட

(ந்யுகமோனியோ) உள்ைவ ோ

டுவமயோன நுவ யீ ல் அழற்சி

இருப்பகதோடு, இந்க ோய் ஏற்பட கதைிவோன

ோ ணம் இல்லோதிருத்தல்
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க ோயோைி ளுடன் க

டித்கதோடர்பில் பணிகசய் ின்ற ஒரு சு ோதோ ப்

ப ோமரிப்புப் பணியோை ோ

இருந்து க ோண்டு

க ோய்த்தன்வம கபற்றிருப்பகதோடு
இந்தத் கதவவப்போடு ைில் எவதகயனும்
COVID-19க் ோ

ோய்ச்சலுடன் கூடிய சுவோச

ோய்ச்சலும் க ோண்டிருத்தல்
ீங் ள் பூர்த்தி கசய்திருந்தோல்,

கசோதிக் ப்பட கவண்டும் என்று உங் ள் மருத்துவர் க ோ

ீங் ள்
முடியும்.

COVID-19 கபோன்கற கதோன்றும் க ோய் அறிகுறி வைக் க ோண்டிருக்கும் பலர் இந்த
வவ வஸக் க ோண்டிருக்
முக் ியமோகும்.

மோட்டோர் ள் என்பவத

ிவனவில் வவத்துக்க ோள்வது

மது பரிகசோதவனக்கூடங் ள், கதவவ வை சமோைிக்

இயலுமோறு

இருந்திடவல உறுதிகசய்யும் கபோருட்டு, சந்கத த்துக்குரிய க ோயோைி ள் மட்டுகம
கசோதிக் ப்படு ிறோர் ள். தோங் ள்

லமோ

உள்ைதோ

உணரும் மற்றும்

கமற்குறிப்பிட்ட கதவவப்போடு வை பூர்த்தி கசய்யோத

பர் வை கசோதிக்

கவண்டிய அவசியம் இல்வல.

யோருக்கு தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும் கதவவ இருக் ிறது?
2020ஆம் ஆண்டு மோர்ச் மோதம் 15ஆம் தி தி

ள்ைி விலிருந்து ஆஸ்திக லியோ

வந்தவடந்த, அல்லது க ோக ோனோ வவ ஸ் க ோய் உறுதி கசய்யப்பட ஒரு
க ோயோைியுடன் தங் ள் க ருக் மோன அணுக் த்தில் இருந்திருக் க்கூடுகமன
எண்ணு ின்ற அவனத்து மக் ளும் 14

ோட் ளுக்கு சுயமோ

தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும் அவசியத்தில் உள்ைோர் ள்.

என்கனோடு கசர்ந்து வசிக்கும் ஒருவர் COVID-19க் ோ
கசோதிக் ப்பட்டுக்க ோண்டிருக் ிறோர்.

ோன் சுயமோ

தனிவமப்படுத்திக்க ோள்வகதோடு க ோய்ச் கசோதவனயும்
கசய்தோ

கவண்டுமோ?

ஒரு வட்டுத்கதோகுப்பின்
ீ
உறுப்பினக ோருவர் சந்கத த்துக்குரிய க ோயோைியோ
இருப்பின்,

ீங் ள் தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ை கவண்டிய கதவவ இருக் லோம். இது

ஒவ்கவோரு தனி பர் தன்வமயிவனப் கபோறுத்து உங் ள் கபோது சு ோதோ
அல ினோல் தீர்மோனிக் ப்படும்.

ீங் ள் தனிவமப்படுத்திக்க ோள்ளும்

கதவவயிருப்பின் உங் ள் கபோது சு ோதோ
கமலதி

அலகு உங் வைத் கதோடர்பு க ோள்ளும்.

த வல் ளுக்கு இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் எனும் எமது

கமய்ப்கபோருள் கதோகுப்வபப் படித்திடு .

உங் ள் இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் என்றோல்
என்ன?

ீங் ள் COVID-19 க ோண்டிருப்பவக ன க ோய் ிர்ணயம் கசய்யப்பட்டிருந்தோல்,
இந்க ோய் மற்ற மக் ளுக்கு ப வுவவதத் தடுக்கும் கபோருட்டு
இல்லத்திகலகய தங் ியிருக்

ீங் ள்

கவண்டும். இந்த வவ ஸின் போதிப்புக்கு

ண்டிப்போ
ீங் ள்

ஒருகவவை உள்ைோ ியிருக் லோம் என்றோலும் இல்லத்திகலகய தங் ியிருக்குமோறு
ீங் ள் க ட்டுக்க ோள்ைப்படலோம்.
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இல்லத்திகலகய தங் ியிருப்பதன் கபோருள்,


ீங் ள்:

பணியிடம், பள்ைி, அங் ோடி வமயங் ள், பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம்
அல்லது பல் வலக் ழ ம் கபோன்றதோன கபோதுவிடங் ளுக்கு கசல்லோதீர் ள்.



உணவு மற்றும் பிற அத்தியோவசியமோனவற்வற உங் ளுக் ோ
கவகறோருவவ

கபற்று வருமோறு க ட்டுக்க ோள்ளுவகதோடு, அவற்வற

உங் ள் முன்வோசல்


விருந்தினவ
வசிக் ின்ற

உங் ள் இல்லத்தில்

தவிடத்து விட்டுச்கசல்லுமோறும் க ட்டுkக ோள் .

உள்கை வ

விடோதீர் ள் - வழவமயோ

உங் கைோடு

பர் ள் மட்டுகம உங் ள் இல்லத்தில் இருந்திடலோம்.
ீங் ள் மு க் வசம் அணிய கவண்டிய அவசியமில்வல.

ஒருகவவை மருத்துவ

வனிப்பு கபறும் க ோக் த்திற் ோ

ீங் ள் கவைியில்

கசல்லும் அவசியம் ஏற்படின், பிறவ ப் போது ோக்கும் கபோருட்டு அறுவவ சி ிச்வச
மு க் வசம் (உங் ைிடம் இருந்தோல்) அணியுங் ள்.
உங் ள் குடும்பத்தினக ோடும்

ண்பர் ளுடனும் கதோடர்பில் இருப்பவத

கதோவலகபசி மற்றும் இவணயத்தின் மூலமோ

கசய்ய கவண்டும். கமலதி

த வல் ளுக்கு இல்லத்தில் தனிவமப்படுத்திக் க ோள்தல் எனும் எமது
கமய்ப்கபோருள் கதோகுப்வபப் படித்திடு .

சமூ த்தில் தள்ைியிருத்தல் என்றோல் என்ன?
சமூ த்தில் தள்ைியிருப்பகதன்பது COVID-19 கபோன்றதோன வவ ஸ் ள் ப வுதலின்
கவ த்வதக் குவறப்பதற்கு உதவும் ஒரு வழியோகும். சமூ த்தில் தள்ைியிருந்து
க ோள்வது -

ீங் ள் க ோயுற்றிருந்தோல் இல்லத்திகலகய தங் ியிருந்து க ோள்வது,

அவசியமற்ற அதி

ஆட் ள் கூடு ின்ற கபோது

ி ழ்வு வைத் தவிர்த்துக்க ோள்வது,

சோத்தியப்படும் கபோகதல்லோம் உங் ளுக்கும் மற்றவர் ளுக்குமிவடயில் 1.5 மீ ட்டர்
இவடகவைி கபணிக்க ோள்வது, அத்கதோடு வயதுமுதிர்ந்த மக் ள் மற்றும்
ஏற் னகவ க ோய் ிவலவம ள் உள்ை மக் ள் கபோன்ற போ தூ மோன அறிகுறி வை
கபற்றுவிடுவதில் அதி ைவிலோன ஆபத்திலிருக்கும் மக் ளுடன் வ குலுக்குதல்
கபோன்றதோன உடல்ரீதியோன அணுக் த்வதக் குவறத்துக்க ோள்ளுதல் ஆ ியவற்வற உள்ைடக்கு ிறது.
உங் ைது அன்றோட வழவமமுவற வை மோற்றிக்க ோள்வதற்கு அவசியமில்வல.
ஆனோல் இவ்வோறோன சமூ த்தில் தள்ைியிருந்துக ோள்ளும் முன்கனச்கசரிக்வ ச்
கசயல் வை

வடபிடிப்பது

ம் சமூ த்திலுள்ை ஆ க்கூடிய ஆபத்திலிருக்கும்

மக் வை போது ோத்திட உதவிட முடியும்.

ஒரு போ தூ மோன க ோயுற்றலுக்கு ஆ க்கூடிய ஆபத்தில்
யோர் உள்ைோர் ள்?

ிருமித்தோக் ம் ஏற்பட்ட மக் ைில் சிலர் முற்றிலும் க ோயுறோமகல
இருந்திடக்கூடும், சிலர் மிதமோன அறிகுறி கபறுவர் என்பகதோடு அவற்றிலிருந்து
எைிதில் குணமோ ி விடுவர், மற்றும் பிறர் மி

விவ வோ

டும் க ோய்வோய்ப்படக்

கூடும். க ோக ோனோ வவ ஸ் கைோடு இதற்கு முன்னதோன அனுபவத்திலிருந்து
போ தூ மோன

ிருமித்தோக் த்திற்கு ஆ க்கூடிய ஆபத்துவடய மக் ைோனவர் ள்:
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க ோகயதிர்ப்பு அவமப்புமுவற ள் குவலந்த

ிவலக ோண்டிருக்கும் மக் ள்

(உதோ ணம்: புற்று க ோய்)
வயதுமுதிர்ந்த மக் ள்
பூர்வ ீ க்குடிமக் ள் மற்றும் கடோக ஸ்

ீரிவண தீவின மக் ள்

(அகபோரிஜினல் மற்றும் கடோக ஸ் ஸ்ட்க ய்ட் ஐலண்டர் மக் ள்),

ோட்பட்ட

க ோய்த்தன்வம அவர் ைிடத்து கூடுதல் வி ிதம் க ோண்டிருப்பதோல்





ோட்பட்ட மருத்துவ ரீதியோன குவறபோடு ள் க ோண்டிருக்கும் மக் ள்
கூட்டோ

வசிக்கும் குடியிருப்பு அவமப்பு ைில் இருக்கும் மக் ள்

தடுப்புக் ோவல்

ிவலயங் ைில் உள்ை மக் ள்

மி வும் இைவயது பிள்வை ள் மற்றும் குழந்வத ள்*

*இப்கபோதுள்ை
பிறருக்கு

ிவலயில் பிள்வை ளுக்கும் குழந்வத ளுக்கும் இருக்கும் ஆபத்து, மற்றும் COVID-19ஐ

டத்துவதில் அவர் ள் ஆற்றும் பங்கு ஆ ியன கதைிவில்லோமல் உள்ைது. ஆயினும்

ப ந்துபட்ட மக் ள் கதோவ கயோடு ஒப்பிடுவ யில், பிள்வை ைிவடகய உறுதிகசய்யப்பட்ட COVID-19
க ோயோைி ள் இது ோறும் குவறந்த வி ிதமோ கவ இருந்து வந்துள்ைது.

இந்த வவ ஸுக்கு எவ்வோறு சி ிச்வச அைிக் ப்படு ிறது?
க ோக ோனோ வவ ஸ் ளுக்க ன்று குறிப்பிட்ட சி ிச்வச என்று எதுவுமில்வல.
நுண்ணுயிர்க ோல்லி ள் வவ ஸ் ளுக்கு எதி ோ

கசயலூட்டம் அற்றவவ.

கபரும்போலோன அறிகுறி ளுக்கு ஆத வைிக் க்கூடிய மருத்துவ

வனிப்பு மூலம்

சி ிச்வசயைித்திட முடியும்.

க ோக ோனோ வவ ஸ் ப வுதவல தடுக்

ோம் எவ்வோறு

உதவ முடியும்?
அக

மோன வவ ஸ் ளுக்கு எதி ோன ஆ ச்சிறந்த போது ோப்பு என்பது

ல்லமுவறயில்

ோய்ச்சல் மற்றும் தும்மல்/இருமல் சு ோதோ த்வதப் கபணுவவத

வழக் ப் படுத்திக்க ோள்வகதயோகும்.



ீங் ள் கசய்தோ

உணவருந்தலின் முன்னும் பின்னும் மற்றும்
பின்னும் சவர்க் ோ மும்

கவண்டியது:
ழிவவறக்கு கசன்று வந்த

ீரும் க ோண்டு உங் ள் வ

வை

ழுவுங் ள்

உங் ள் இருமவலயும் தும்மவலயும் மூடியவோறு கசய்யுங் ள்,
கமல்லிவழத்தோவை உபகயோ ித்தவுடன் எறிந்து விடுங் ள், மற்றும்
எரிசோ ோயத்வத(அல் கஹோல்) மூலப்கபோருைோ க் க ோண்டிருக்கும்



ிருமி ீக் ி வை வ

வை சுத்தமோக் ப் போவியுங் ள்

மற்றும் க ோயுற்றோல் மற்றவர் கைோடு அணுக் த்வத
தவிருங் ள்(பிறரிடமிருந்து 1.5 மீ ட்டர் கதோவலவுக்கு கமல் தள்ைி



ில்லுங் ள்).
சமூ த்தில் தள்ைியிருந்துக ோள்ளும்

டவடிக்வ

வை கசயற்படுத்திட

ீங் ள் கபோறுப்கபடுத்துக்க ோள்ளுங் ள்.

Coronavirus disease (COVID-19)

5

முதிகயோர் ப ோமரிப்பு
குடும்பத்தினவ யும்
முடியுமோ?

முதிகயோர் ப ோமரிப்பு
ப வலும்

ிவலயங் ைில் உள்ை

ண்பர் வையும்

ோன் கசன்று

ிவலயங் ைில் எந்தகவோரு வவ ஸின்

ோண

ட்டவிழ்ந்த

வனத்திற்குரிய கபரும் பி ச்சவனவய உருவோக் ிடக்கூடும்.

எப்படியிருப்பினும் வயது முதிர்ந்த மக் ைின் ஆக ோக் ியத்திற்கு COVID-19 ஓர்
ஆபத்தோ கவ இருக் ிறது. வயது முதிர்ந்த மக் வை போது ோக்கும் கபோருட்டு,
ட்டுப்போடு ள் உள்ைன.
ப ோமரிப்பு



ீ ழ் ோண்பவவ உங் குக்குப் கபோருந்துமோயின் முதிகயோர்

ிவலயங் ளுக்கு கசல்லோதீர் ள்:

டந்த 14

ோட் ைில் கவைி ோட்டிலிருந்து திரும்பியிருந்தோல்

ஒரு COVID-19 உறுதிகசய்யப்பட்ட க ோயோைியுடன்

டந்த 14

ோட் ைில்

அணுக் த்தில் இருந்திருந்தோல்


ஒரு

ோய்ச்சல் அல்லது ஒரு சுவோச

ிருமித்தோக் ம்

க ோண்டிருந்தோல்(உதோ ணம்: இருமல், கதோண்வட வலி, மூச்சிவ ப்பு)
கம மோதம் முதலோம் தி தியிலிருந்து ஒரு முதிகயோர் ப ோமரிப்பு
கசல்ல கவண்டுமோயின்

ீங் ள் உங் ளுக் ோன அழற்சிக்

இன்ஃப்ளுகவன்சோ) தடுப்பூசிவய
போர்வவயோைர் வருவ

ட்டோயமோ

கபற்றிருக்

ிவலயத்துக்கு

ோய்ச்சல் (ஃப்ளு அல்லது
கவண்டும்.

வைப் கபோறுத்தமட்டில் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு

ிவலயங் ள் கமற்கூடுதலோன முன்கனச்கசரிக்வ

வை

ட்டோயமோ

எடுத்திட

கவண்டும் என்பதவனயும் அ சோங் ம் அறிவித்திருக் ிறது. இவற்றில் அடங்குவன:



வருவ

ள் குறு ிய

ோலத்திற்கு வவத்துக்க ோள்ைப்படுதவல உறுதி கசய்து

க ோள்தல்
ஒக

க

த்தில், மருத்துவர் ள் அடங் லோ , அதி பட்சம் இ ண்டு

விருந்தினர் மட்டுகம என வவத்துக்க ோள்வவத உறுதிப்படுத்தல்


இந்த வருவ
அந்த

ள் தங் ியிருப்பவரின் அவறயில், கவைிப்புறத்தில் அல்லது

ிவலயத்தினோல் ஒதுக் ப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில்

இருப்பவதயும், மற்றும் சமூ க் கூடல் பகுதி ைில் இல்லோதிருத்தவலயும்


உறுதிப்படுத்தல்
சமுதோயத் கதோழவம கசயற்போடு ள் அல்லது க ைிக்வ
அைவிலோன வருவ




ள் அல்லது சந்திப்பு ள் இருந்திடலோ ோது

எந்த அைவினதுமோன பள்ைிக் குழுக் ள் வருவ
பி த்திகய

உள்ைிட்ட கபரிய

புரிந்திடலோ ோது

விகசட சூழ் ிவல ள் இருந்தோகலோழிய 16 வயதுக்குட்பட்ட

பிள்வை ளுக்கு அனுமதி இல்வல.
உண்டுவறயும் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு

ிவலயங் ைில் உள்ை குடும்பத்தினவ யும்

ண்பர் வையும் கசன்று போர்ப்பது சோத்தியமற்றகதனின் கதோவலகபசி அல்லது
ோகணோலி அவழப்பு ள் வழியோ வும், அஞ்சலட்வட ள்,

ிழற்படங் ள் அல்லது

வலப்கபோருட் ள் அல்லது ஒைிப்படப் பதிவு ள் அனுப்பியும் கதோடர்பில்
வவத்துக்க ோள்தல் முக் ியமோனது.
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இவச

ி ழ்ச்சி மற்றும் விவையோட்டு

கபோன்றதோன கபோதுக் கூடுமிடங் ளுக்கு

ி ழ்வு ள்

ோன் கசல்ல

முடியுமோ?

தற்கபோது COVID-19 ப ந்துவிரிந்ததோன சமூ த்தில்

டத்திவிடப்படுத்தல்

ஆஸ்திக லியோவில் இல்வல. இந்தப் ப வலின் கவ த்வதk குவறக்
அத்தியோவசியமற்ற கவைியிட ஒன்றுகூடல் ள் 500

உதவிட

பர் ள் வவ கயன

ட்டுப்படுத்திக்க ோள்ைகவண்டுகமன ஆஸ்திக லிய அ சோங் மோனது
அறிவுறுத்தியுள்ைது..
சு ோதோ

ப ோமரிப்பு கதோழில்

ிபுணர் ள் மற்றும் அவச

ிவல கசவவ ள்

கபோன்றதோன முக் ியப் பங்குவ ிக்கும் மற்றும் போதிப்வப ஏற்படுத்தும்
பணியோைர் ைின் கூட்டங் ள் அல்லது மோ ோடு ள் ஆ ியவற்வறயும்
ட்டுப்படுத்தியோ கவண்டும். இந்த அறிவுவ யோனது பணியிடங் ள், பள்ைி ள்,
பல் வலக் ழ ங் ள், அங் ோடி ள், கப ங் ோடி ள், கபோதுப் கபோக்குவrathuது மற்றும்
விமோன

ிவலயங் ள் ஆ ியவற்வற உள்ைடக் ோது.

எைிதில் போதிப்புக்குள்ைோ வல்ல ஆஸ்திக லியர் வைப் போது ோக்கும் கபோருட்டு
உண்டுவறயும் முதிகயோர் ப ோமரிப்பு

ிவலயங் ளுக்கும் மற்றும்

கபருந்கதோவலவிலுள்ை பூர்வ ீ க் குடிமக் ள் மற்றும் கடோக ஸ்

ீரிவண தீவு ைின்

சமூ ங் ளுக்கும் வருவ யோைர் வை குவறத்துக் க ோள்ளுமோறும் அ சோங் மோனது
அறிவுறுத்தியுள்ைது.
இந்த முன்கனச்சரிக்வ
அதிலும் குறிப்போ

டவடிக்வ

அவர் ளுக்கு

ள் 60 வயதுக்கு கமலோனவர் ளுக்கு,

ோட்பட்ட ஆக ோக் ியத்தன்வமக் குவறப்போடு

இருப்பின், மி வும் முக் ியமோனது.

உடற்பயிற்சி

ிவலயம், மதுக்கூடங் ள், திவ ய ங்கு ள்

மற்றும் உணவ ங் ள் கபோன்ற உள்ை ங்கு
குறித்ததோன

ிவல என்ன?

2020ஆம் ஆண்டு மோர்ச் மோதம் 18ஆம் தி தியிலிருந்து 100

ி ழ்வு ள்

பர் ளுக்கு கமல்

பங்குகபறும் ஒழுங்கு கசய்யப்பட்ட உள்ை ங்கு ஒன்றுகசர்தல் ளுக்கு இனிகமல்
அனுமதி

ிவடயோது. 100

பர் ளுக்குள்ைோன ஒன்றுகசர்தல் ைில்,

உள்ைிட்ட, கமற்கூடுதலோன முன்கனச்சரிக்வ

டவடிக்வ

வை

ீ ழ்க் ோண்பவவ
வடபிடித்தோ

கவண்டும்:


இடத்தினது அைவு, அதில் இருக் விருக்கும்
அதற்குள்ைோ

மக் ள் போது ோப்போ

உள்ைது ஆ ியன

பர் ைின் எண்ணிக்வ ,

டமோடுவதற்கு எவ்வைவு இடவசதி

வனத்தில் க ோள்ைப்பட கவண்டும். மக் ள்

ஒருவருக்க ோருவர் 1.5 மீ ட்டருக்கு அப்போல் இருந்துக ோள்ை
இயலக்கூடியதோ

இருந்தோ

Coronavirus disease (COVID-19)
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சவர்க் ோ ம் மற்றும்

ீர் கபோன்றதோன வ ச் சு ோதோ

கபோருத்தமோன குப்வபத் கதோட்டி ள்
இருக்


கவண்டும். இவவ

ீங் ள் க ோயுற்றிருப்பதோ

ண்டிப்போ

ண்டிப்போ

இல்லத்திகலகய

கவண்டும்.
விடுதி கபோன்றதோன அதி ைவில்

டமோட்டமும் ஊடோடல் ளும் எங்க ங்க ல்லோம்

அவ்விடத்தில் இ ண்டு மணி க

த்துக்கு கமல்

ிலவு ிறகதோ

ீங் ள் க

ம் கசலவைிக் க்

கூடோது.
வலய ங்கு ள், உணவ ங் ள், திவ ய ங்கு ள் மற்றும் விவையோட்டு
ி ழ்வு ள் கபோன்றதோன, எங்க ல்லோம் ஆள்
ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைகதோ அவ்விடத்தில்



ண்டிப்போ

அடிக் டி சுத்தம் கசய்யப்பட

உணர்ந்தோல்

மதுக்கூடம் அல்லது இ வு க ைிக்வ
ஆள்



ிவடத்திடும் வண்ணம்

கவண்டும்.
தங் ியிருக்



கபோருட் ள் மற்றும்

ீங் ள் க

டமோட்டம்

ோன்கு மணி க

த்துக்கு கமல்

ம் கசலவைிக் க் கூடோது.

100 கபருக்கு கமலிருப்பின்

ி ழ்விடங் ைில் அதி பட்ச க ோள்ைைவுத்

கதவவ வை மறுபரிசீ லவன கசய்தோ

கவண்டும்.

உடற்பயிற்சி கூடங் ள், மதுக்கூடங் ள், உணவ ங் ள் மற்றும் திவ ய ங்கு ள்
இந்தத் தருணத்தில் மூடப்பட கவண்டிய அவசியமில்வல - அதோவது சமூ த்தில்
தள்ைியிருக்கும் முன்கனச்சரிக்வ
ல்ல சு ோதோ

டவடிக்வ

வை

வடப்பிடித்தும் மற்றும்

வழக் ங் வை அனுசரித்தும் இருந்து க ோள்ளும் பட்சத்தில்.

விமோனங் ள், கபரூந்து ள், கதோடர்வண்டி ள்,

ப ிர்வுச்சவோரி ள் மற்றும் வோடவ வண்டி ள் கபோன்ற
கபோதுப் கபோக்குவ த்து குறித்ததோன

ிவல என்ன?

அவனத்து ஆஸ்திக லியர் ளும் அத்தியோவசியமற்ற பயணங் வை மறுபரிசீ லவன
கசய்தோ

கவண்டும். விமோனகமோன்றில் COVID-19ஐ கதோற்றிக்க ோள்ளும்

ஆபத்தோனது குவறவு என்றிருந்தகபோதிலும், அத்தியோவசியமற்ற பயணம் சிபோரிசு
கசய்யப்படவில்வல.
அக

மோன கபோதுப் கபோக்குவ த்து அத்தியோவசியப்படுவதோ கவ

ருதப்படு ிறது.

இருப்பினும் எந்த ஒரு சமயத்திலும் கபோதுப் கபோக்குவ த்வத போவிக்கும் மக் ைின்
எண்ணிக்வ வய ஆ க் குவறவோ

வவத்துக்க ோள்ை பணிவழங்கு ர் ள்

இணக் மோன பணியோற்றிடும் ஏற்போடு வை வழங் ிட அ சோங் மோனது சிபோரிசு
கசய் ிறது. கதோவலதூ

கசவவ ள்

க ோண்டிருக் ிறது என்பகதோடு இந்தக்

ிருமித்தோக் த்துக் ோன ஆபத்வத
ோலக் ட்டத்தில் மறுபரிசீ லவன கசய்தோ

கவண்டும்.
ஸ்பிரிட் ஆஃப் டோஸ்கமனியோ கசவவயோனது ஓர் அத்தியோவசியகமன
ருதப்படு ிறது, மற்றும் கதோடர்ந்து இயங் ிவரும்.
வோடவ

வண்டி ள் மற்றும் ப ிர்வுச்சவோரி வோ னங் ைில் முடியுமோனவவ

பின்

ஆசனங் ைில் அமருங் ள்.
Coronavirus disease (COVID-19)
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சோத்தியப்படுமிடத்கதல்லோம் வகயோதிப மக் ள் உள்ைிட்ட ஆபத்தில் இருக்கும்
பர் ள் குழுவோ

கபோக்குவ த்து கசய்தவல தவிர்த்தோ

கவண்டும்.

எனது பணியிடம் 100 கபர் ளுக்குகமல் க ோண்டிருக் ிறது.
ோன் இன்னும்கூட பணிக்குச் கசல்ல முடியுமோ?

ஆம்,

ீங் ள் இன்னும்கூட பணிக்குச் கசல்லலோம். ஒழுங் வமக் ப்பட்ட,

அத்தியோவசியமற்ற ஒன்றுகசர்தல் ள் அதி

பட்சம் 100 கபர் ள் வவ கயன

ட்டுப்படுத்திக்க ோள்ை கவண்டுகமன அ சோங் மோனது தற்கபோது சிபோரிசு
கசய் ிறது.

இந்த அறிவுவ யோனது பணியிடங் ள், பள்ைி ள்,

பல் வலக் ழ ங் ள், அங் ோடி ள், கப ங் ோடி ள், கபோதுப் கபோக்குவ த்து மற்றும்
விமோன

ிவலயங் ள் ஆ ியவற்வற உள்ைடக் ோது.

மற்றவர் ளுக்கு
இருந்தோ

ிருமி ள் ப வுவவதத் தவிர்க் ,

ீங் ள் க ோயுற்றிருந்தோல்,

ீங் ள் இல்லத்திகலகய

கவண்டும்.

என் பிள்வை வை பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம் அல்லது
பள்ைியிலிருந்து விலக் ிக்க ோண்டோ
இல்வல, இந்தக்

கவண்டுமோ?

ோல ட்டத்தில் பள்ைி மற்றும் பிள்வை ப ோமரிப்பு வமயம்

உள்ைிட்ட அத்தியோவசியமோன அன்றோட கசயற்போடு வை கதோடர்ந்து கசய்ய
கவண்டுகமன அ சோங் மோனது சிபோரிசு கசய் ிறது. உங் ள் பிள்வை
க ோயுற்றிருந்தோல் அவர் ைது

ிருமி ள் பிறருக்கு ப வுவவதத் தவிர்க்

அவர் வை இல்லத்திகலகய வவத்தோ

ீங் ள்

கவண்டும்.

இதுவவ யிலும், உல ைோவிய முவறயில் வரும் த வல் ள் COVID-19
இயல்பு வை கவைிப்படுத்தும் பிள்வை ள் மி வும் மிதமோன அறிகுறி வைக்
க ோண்டிருப்பதோ வும் மற்றும் பிள்வை ைிவடயில் மி வும் குவறவோன
டத்திவிடுதல்தோன் ஏற்படுவதோ த் கதோன்றுவதோ வும் சுட்டிக்
உல ைோவிய COVID-19 ப வல்

ிவலயிலிருக்கும்

ோட்டு ிறது.

ோலத்தில் பிள்வை ப ோமரிப்பு

வமயங் ள் மற்றும் பள்ைி ள் இயங் ிக்க ோண்டிருக்குமோறு வவத்திருப்பதிலுள்ை
ன்வம ளுக்கு தற்கபோது சிங் ப்பூர் ஒரு வலிவமயோன எடுத்துக் ோட்டிவன
அைித்துக்க ோண்டிருக் ிறது.
பள்ைி ள் அவர் ைது சு ோதோ

பழக் முவற ள் கபோருத்தமோனதோ

மற்றும் பிள்வை ள் சமூ த்தில் தள்ைியிருத்தல் பற்றி
சோத்தியப்படுமிடத்திகலல்லோம் அவற்வற
உறுதிப் படுத்தியோ

வடபிடிக்

இருத்தவலயும்,

ற்பிக் ப்படுவவதயும்
ஊக் மைிக் ப்படுதவலயும்

கவண்டும்.
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விவையோட்டுக் ள் மற்றும் ஊக் ச்கசயற்போடு ள்
குறித்ததோன

ிவல என்ன?

அதிமுக் ியமோன விவையோட்டு
அந்த

ி ழ்வு ள் மற்றும் சமூ

ஊக் ச்கசயற்போடு ள்

ி ழ்வினது அைவு மற்றும் எதிர்போர்க் ப்பட்ட பங்குகபறுபவர் ைின்

எண்ணிக்வ
அல்லது
இந்தக்

ஆ ியவற்வறப் கபோறுத்து பிறிகதோரு

ோளுக்கு தள்ைி வவக் லோம்

த்து கசய்து விடலோம்.
ட்டத்தில் சமூ

விவையோட்டுக் வை கதோட லோம். ஆயினும்,

அவசியமோ ப் பங்குகபறுகவோர் மட்டுகம கசயற்போடு ைில்

லந்து க ோள்ை

கவண்டும். அதோவது விவையோட்டு வ ீ ர் ள், பயிற்சியோைர் ள், கபோட்டி
அதி ோரி ள், இயக் த்தில் ஈடுபட்டுள்ை பணியோைர் ளும் தன்னோர்வத்
கதோண்டர் ளும் மற்றும் பங்குகபறுகவோரின் கபற்றோர் ள்/ ோப்போைர் ள்

ோன் மு க் வசம் அணிந்தோ
ீங் ள் ஆக ோக் ியமோ

இருந்தோல்

கவண்டுமோ?

ீங் ள் ஒரு மு க் வசம் அணியத்

கதவவயில்வல. மு க் வசங் ள் பயன்படுத்துவது
க ோயோைி ைிடமிருந்து பிறருக்கு க ோய்

ிருமித்தோக் முள்ை

டத்தவிடப்படுதவலத் தடுத்திட

முடியுகமனும் கவவையில் க ோக ோனோ வவ ஸ் கபோன்ற
தடுப்பதற் ோ

கபோதுமக் ைில் ஆக ோக் ியமோயிருக்கும்

ிருமித்தோக் த்வத

பர் ள் மு க் வசங் ள்

பயன்படுத்திக்க ோள்வது தற்கபோது சிபோரிசு கசய்யப்படவில்வல.

கமலதி

த வல்

ஆ ச் சமீ பத்திய அறிவுவ , த வல் ள் மற்றும் வைங் ளுக்கு www.health.gov.au
எனும் இவணயத் தைத்துக்கு கசன்றிடு .
கதசிய க ோக ோனோ வவ ஸ் சு ோதோ

த வல் கதோவலகபசி கசவவவய 1800 020

080 என்ற எண்ணில் அவழத்திடு . இது ஒரு
வோ த்தில் ஏழு

ோளுக்கு 24 மணி க

மும்,

ோட் ளும் இயங்கு ிறது. உங் ளுக்கு கமோழிகபயர்ப்பு அல்லது

உவ கபயர்ப்பு கசவவ ள் கதவவப்பட்டோல் 131 450ஐ அவழத்திடு .
ஒவ்கவோரு மோ ில அல்லது பி ோந்திய பகுதிக்குமோன கபோது சு ோதோ

மு வமயின்

கதோவலகபசி எண்ணோனது www.health.gov.au/state-territory-contacts இவணயத்தைத்தில்
உள்ைது
உங் ைது ஆக ோக் ியம் குறித்து உங் ளுக்கு

வவல ள் இருந்தோல் ஒரு

மருத்துவரிடம் கபசுங் ள்.

Coronavirus disease (COVID-19)
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