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உங் களுக்கு ககொவிட்-19 இருந் தொல் அல் லது இருக்கக்
கூடுகென்றொல் , வீட்டில் தனிமெப் படுத்துதல் அல் லது
தனிமெப் படுத்துவது எப் படி
தனிமெப் படுத்தல் ெற் றுெ் தனிமெப் படுத்தலில் இருந்தொல் , ெற் றவர்களுக்கு
ககொவிட்-19 பரவுவமத தடுக்க உதவுெ் . கனடொவின் கவனத்தில் இதன் திரிபுகள்
பரவுவதில் இது மிகவுெ் முக்கியெொனது. எப் பபொது எப் படி தனிமெப் படுத்துவது
அல் லது தனிமெப் படுத்தலில் இருப் பது என்பது குறித்த உங் கள் உள் ளூர் சுகொதொர
அதிகொரியின் ஆபலொசமனமயப் பின்பற் றவுெ் .
நீ ங் கள் அண்மையில் கனடாவிற் கு வெளியே பேணை் வெே் திருந்தால் , உங் கள்
தனிமைப்படுத்தல் அல் லது தனிமைப்படுத்தலில் உள் ள காலத்திற் கான ஆயலாெமன
வித்திோெைாக இருக்கலாை் . ெமீபத்திே பேணக் கட்டுப்பாடுகள் , விலக்குகள் ைற் றுை்
பேணத்மத ஆயலாசிக்கவுை் . இல் travel.gc.ca/travel-covid.

தனிமெப் படுத்தல்
உங் களுக்கு அறிகுறிகள் இல் லாவிட்டால் , தனிமைப்படுத்தப்பட யெண்டி இருக்கலாை் ,
ைற் றுை் வகாவிட்-19 யநாே் உள் ளது என இனங் காணப்பட்ட அல் லது இந் யநாே்
இருக்கலாை் என்னுை் ஒருெருடன் உங் களுக்கு வெளிப்பாடு ஏற் பட்டது.
நீ ங் கள் அல் லது உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்கள் ோராெது வகாவிட் -19 க்கு எதிராக
தடுப்பூசி யபாட்டிருந்தால் , வெெ் யெறு தனிமைப்படுத்தல் யதமெகள் இருக்கலாை் .
உங் கள் உள் ளூர் வபாது சுகாதார ஆமணேத்தின் ெழிமுமறகமள பின்பற் றவுை் .
நீ ங் கள் ககொவிட்-19 க்கு பசொதிக்கப் பட்டு முடிவுகளுக்கு கொத்திருந்தொல் , நீ ங் கள்
இதுவமர தனிமெப் படுத்தப் பட பவண்டுெ் :
நீ ங் கள் எதிர்ைமறோன முடிவுகமள வபற் றுள்ளீர ்கள் அல் லது
உங் கள் உள் ளூர் வபாது சுகாதார ஆமணேை் , நீ ஙகள் இனி தனிமைப்படுத்தப்பட
யெண்டிேதில் மல என கூறுை் ெமர.

தனிமெப் படுத்துவது எப் படி
நீ ங் கள் தனிமெப் படுத்தலில் இருக்குெ் பபொது, நீ ங் கள் கட்டொயெொக:
• உங் கள் வீடு அல் லது இமண ொழ் க்மக அமைப்பு
• உங் கள் அறிகுறிகமள கண்காணிக்கவுை் (ஒரு இயலொன அறிகுறி கூட)
• உங் கள் உடல் வெப்பநிமலமே தினமுை் பதிவு வெே் ேவுை் அல் லது உங் கள்
உள் ளூர் வபாது சுகாதார அதிகாரியின் அறிவுறுத்தலின் படி
• அெற் றமியனாவென் அல் லது இபுபயராபின் யபான்ற காே் ெெ
் மல குமறக்குை்
ைருந்துகமள முடிந்தளவு பாவிப்பமத குமறக்கவுை் , இந்த ைருந்துகள் வகாவிட் -19
இன் ஆரை் ப அறிகுறிமே ைமறக்க உதவுை் .

•

உங் கள் உள் ளூர் வபாது சுகாதார ஆமணேத்தின் அறிவுறுத்தல் கமள யொதமன
ெழிமுமறகளில் பின்பற் றவுை் .

நீ ங் கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, வகாவிட்-19 க்கு உங் கமள வெளிப்படுத்திே நபருடன்
ொழவில் மல என்றால் , நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட ைற் றுை் நன்கு வபாருத்தைான
ெருத்துவெற் ற முக கவசத்மத அணியுங் கள் ;
•

•

•

தனிோக அல் லது ைற் றெர்களுடன் பகிரப்பட்ட உட்புற இடங் களில் , இது யபான்ற:
o நமடபாமதகள்
o ெமைேலமற
o கழிப்பமறகள்
உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்கள் உங் களுடன் ஒரு தனிோர் வெளிப் புற இடத்தில்
இருக்கிறார்கள் , இது யபான்ற:
o ஒரு ைாடி
o பின் முற் றை்
உங் களுக்கு கெனிப்பு யதமெ (யநரடி உடல் பராைரிப்பு அல் லது வநருக்கைான
வதாடர்பு)
o உங் கமள பராைரிப்பெர் ைருத்துெைற் ற முக கெெை் அணிே யெண்டுை் .

உங் கள் தனிமெப் படுத்தலின் பபொது பநொய் அறிகுறிகள் ஏற் பட்டொல் :
•
•

•

ஒரு இயலொன அறிகுறிமே அெதானித்தவுடன், ைற் றெர்களிடை் இருந்து
உங் கமள தனிமைப்படுத்திக் வகாள் ளுங் கள்
ைருத்துெ முக கெெை் அணிேவுை்
o கிமடக்கவில் மல என்றால் , நன்கு கட்டமைக்கப் பட்ட நன்கு
வபாருந்தக்கூடிே ைருத்துெைற் ற முக கெெை் அணிேவுை் .
உடனடிோக உங் கள் சுகாதார ெழங் குநர் அல் லது வபாது சுகாதார அதிகாரியின்
அறிவுறுத்தல் களுக்கு வதாடர்பு வகாள் ளவுை் .

தனிமெப் படுத்தல்
தனிமெப் படுத்தவுெ் :
•
•

உங் களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் அல் லது இல் லாைல் , உங் களுக்கு வகாவிட்-19
இருப்பது கண்டறிேப்பட்டால்
உங் களுக்கு யலொனதாக இருந்தாலுை் , வகாவிட்-19 இன் எந்த அறிகுறியுை்
உள் ளது:
o பரியொதமனயின் பின்வகாவிட்-19 யநாயுள் ள அல் லது யநாயிருக்கலாை்
எனுை் ஒருெருடன் வெளிப்பாடு இருந்தால் , அல் லது
o வகாவிட்-19 க்கான பரியொதமன வெே் து அதன் முடிவுக்காக
காத்திருந்தால் , அல் லது
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o

நீ ங் கள் தனிமைப்படுத்தப்படல் யெண்டுை் எண்று உங் கள் உள் ளூர் வபாது
சுகாதார அதிகாரிோல் கூறப்பட்டால் ,

நீ ங் கள் வீட்டில் தனிமெப் படுத்தப் பட்டிருந்தொல் , உங் கள் குடுெ் ப உறுப் பினர்கள்
உங் களிடெ் கமடசியொக கவளிப் பட்ட பின் அவர்கள் தனிமெப் படுத்தப் பட
பவண்டுெ் . உங் கள் உள் ளூர் கபொது சுகொதொர ஆமணயெ் பல் பவறு கொரணிகளின்
அடிப் பமடயில் தனிமெப் படுத்தலின் கொலத்மத தீர்ெொனிக்குெ் , இது உட்பட:
•
•

உங் கள் தடுப்பூசி நிமல ெற் றுெ்
உங் கள் வீட்டில் அல் லது இமண ொழ் க்மக அமைப்பில் அெர்கள்
உங் களிடமிருந்து எெ் ெளவு சிறப்பாக பிரிக்க முடியுை் (உங் களுக்கு தனி
படுக்மகேமற ைற் றுை் கழிெமறக்கான அணுகல் இருக்கின்றதா யபான்றமெ)

தனிமெப் படுத்துவது எப் படி
•
•

•

உங் கள் வீட்டிற் யகா இமண ொழ் க்மக அமைப் பிற் யகா யநரடிோகெ் வென்று
தங் கவுை் .
உங் கள் யநாே் அறிகுறிகமள கண்காணிக்கவுை்
o உங் கள் யநாே் அறிகுறிகள் தீவிரைமடந்தால் , உடனடிோக உங் கள்
சுகாதார நல ெழங் குநமர அல் லது உள் ளூர் வபாது சுகாதார
ஆமணேத்மதயோ வதாடர்பு வகாண்டு அெர்களின் ஆயலாெமனமே
பின்பற் றவுை் .
பரியொதமனக்கான அறிவுறுத்தல் களுக்காக உள் ளூர் வபாது சுகாதார
ஆமணேத்தின் அறிவுமரகமள பின்பற் றவுை் .

ெருத்துவ முக கவசெ் அணிேவுை் எப்யபாது:
•

•

•

தனியே அல் லது ைற் றெர்களுடன் பகிரப்பட்ட உள் ளக இடத்தில் இருக்குை் யபாது,
உ.ை் :
o நமடபாமதகள்
o ெமைேலமற
o கழிப்பமறகள்
உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்கள் உங் களுடன் தனிப்பட்ட வெளிப்புற இடத்தில்
இருக்குை் யபாது, உ.ை் :
o ஒரு ைாடி
o பின் முற் றை்
உங் களுக்கு கெனிப்பு யதமெ (யநரடி உடல் பராைரிப்பு அல் லது வநருக்கைான
வதாடர்பு)
o உங் கமள பராைரிப்பெர் ைருத்துெ முக கெெை் அணிே யெண்டுை்
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நீ ங் கள் உங் கள் வீட்டு உறுப் பினர்களுடன் பகிரப் பட்ட உள் ளக அல் லது தனியொர்
கவளியக இடத்திபலொ இருந்தொல் , அவர்கள் அணிய பவண்டுெ் , ஒரு:
•
•

ைருத்துெ முக கெெை் அல் லது
நன்கு கட்டமைக்கப்பட்டதுை் நன்கு வபாருந்தக்கூடிேதுை் ைருத்துெைற் ற முக
கெெை்

சில குடுை் ப உறுப்பினர்கள் , ெேது அல் லது நாட்பட்ட யநாே் நிமல காரணைாக
வகாவிட்-19 இலிருந்து கடுமைோன யநாே் அல் லது விமளவுகளின் அபாேத்தில்
இருக்கலாை் . உங் களுடன் பகிரப்பட்ட உட்புற அல் லது தனிோர் வெளிப் புற இடத்தில்
அெர்கள் ைருத்துெ முக கெெை் அணிே யெண்டுை் .
பரிந்துமரக்கப்பட்ட ைருத்துெ முக கெெை் கிமடக்காவிடில் , நன்கு
கட்டமைக்கப்பட்டதுை் நன்கு வபாருந்தக் கூடிேதுைான ைருத்துெைற் ற முக கெெை்
அணிேவுை் .

தனிமெப் படுத்தலின் பபொது நீ ங் கள் கசய் யக் கூடியதுெ்
கசய் யக்கூடொதமவயுெ்
கசய் யக்கூடியமவ
தனிமெப் படுத்தல் அல் லது தனிமெப் படுத்தலின் பபொது, நீ ங் கள் :
•
•
•
•
•

உங் கள் உள் ளூர் வபாது சுகாதார அதிகாரியிடமிருந்து வபறப்பட்ட
அறிவுமரகமளயுை் ெழிகாட்டமலயுை் பின்பற் றவுை்
உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்களிடவிருந்து முடிந்தளவு ெரீர இமடவெளிமே
வபரிதாகப் யபணவுை்
முடியுைான யபாது, வீட்டு ேன் னல் கமளத் திறந்து அமறமே
காற் யறாட்டைாக்கவுை்
உேர் வதாடு யைற் பரப்புக்கமளயுை் வபாருட்கமளயுை் சுத்தை் வெே் து வதாற் று
நீ க்கவுை்
உங் கள் மககமள அடிக்கடி ெெர்க்காரமிட்டு கழுெவுை்
o அது கிமடக்காவிடில் , 60%அல் கயகால் அடங் கிே மக வதாற் று நீ க்கிமே
பாவிக்கவுை்

முடியுைானால் , நீ ங் கள் :
•
•
•
•
•

வீட்டிலிருந்து யெமல வெே் ேவுை்
வீட்டலிருந்து உடற் பயிற் சி வெே் ேவுை்
ஓே் வெடுப்பயதாடு ெை நிமல உணமெ உண்ணவுை்
உங் கள் தனிோர் அடுக்கு ைாடிக்யகா பின் முற் றத்திற் யகா வெல் லவுை்
உங் களுக்கு யதமெோன வபாருட்கமள விநியோகிக்குை் படி உங் கள் குடுை் ப
உறுப்பினமரயோ அேல் வீட்டாமரயோ அல் லது நண்பமரயோ யகட்கவுை்
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•

குடுை் ப உறுப்பினர்களுடன் வதாடர்பு வகாள் ள வீடியோ அமழப்புகள் யபான்ற
வதாழில் நுட்பத்மத பாவிக்கவுை்

நீ ங் களுை் உங் கள் குடுை் ப உறுப்பினர்களுை் , வபாருத்தைான ெந்தர்ப்பங் களில்
பரிந்துமரக்கப்பட்ட முக கெெங் கமள அணிெமத உறுதிப்படுத்தவுை் .
2 ெேதிற் குட்பட்ட சிறுெர்கள் முக கெெை் அணிே கூடொது. 2 முதல் 5 ெமரோன
சிறுெர்கள் முக கெெை் அணிேலாை் , அெர்கள் :
•
•
•

அமத வபாறுத்துக் வகாண்டால்
யைற் பார்மெ வெே் ேப்பட்டால்
அமத அணிேவுை் அகற் றவுை் அறிந்தால்

5 ெேதிற் கு யைற் பட்ட சிறுெர்கள் முக கெெை் அணிே யெண்டுை் , அெர்கள்
வபரிேெர்களின் அமைப்பியலா அல் லது அந்த நிமலயியலா இருந்தால் .
உங் கள் வெல் லப்பிராணிகமள கெனிக்கவுை் , இது ைாதிரி:
•
•
•
•

நல் ல சுகாதாரத்மத கமடப்பிடியுங் கள்
வெல் லப்பிராணிகளுடன் வநருங் கி பழகுெமத தவிர்க்கவுை்
உங் கள் வொந்த இடத்தில் ைாத்திரை் வெல் லப்பிராணிகமள நடத்தவுை்
உங் கள் வெல் லப்பிராணிகமள கெனிப்பதற் காக உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்
ஒருெமர நாடவுை்
o முடியுைானால் , வெல் லப்பிராணிகமள கெனிப் பெர்கள் , குடுை் ப ைற் றுை்
நண்பர்கள் அல் லது ெமூக யெமெகள்

கசய் யக்கூடொதமவ
தனிமைப்படுத்தலின் யபாது , வெே் ேக் கூடொது:
•
•
•
•
•

•
•

•

வபாது இடங் களுக்குெ் வெல் லுதல்
யெமலக்கு அல் லது பாடொமலக்கு வெல் லுதல்
நண்பர்கள் அல் லது குடுை் பத்மத காணெ் வெல் லுதல்
வீட்டில் விருந்தினர்கமள அமழத்தல்
வீட்டில் குழுொக ஒன்று கூடி பங் கு பற் றுதல் உ.ை் :
o உணமெப்பகிர்தல்
o குடுை் ப விமளோட்டுகள்
o ஒன்றாக வதாமலக்காட்சி பார்த்தல்
ைருத்துெ யதமெக்காக ைட்டுயை நீ ங் கள் வீட்மட விட்டு அல் லது இமண
ொழ் க்மக அமைப்மப விட்டு வெளியேறலாை்
மிகவுை் கடுமைோன யநாே் அல் லது ஆபத்தில் உள் ள எெருடனுை் வதாடர்பு
வகாள் ளவுை் (அெர்களின் ெேது அல் லது நாட்பட்ட ைருத்துெ நிமலயின்
அடிப்பமடயில் )
தனிப்பட்ட வபாருட்கமள பகிரவுை்
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உங் கள் வீட்டு உறுப்பினர்களுடன் பகிரப்பட்ட உட்புற இடங் கள் அல் லது தனிோர்
வெளிப்புற இடங் கமள பேன்படுத்த யெண்டாை் . முடிோவிட்டால் , தனித்தனிோக
பேன்படுத்தவுை் .
•

தூங் குை் அமற, அல் லது முடிோவிட்டால் ,
o ஒரு தனி கட்டிலில் தூங் கவுை் , தமலயிலிருந்து கால் ெமர ைற் றெரிடை்
இருந்து முடியுைானெமர தூரத்தில்

•

கழிப்பமற, அல் லது முடிோவிட்டால் ,
o ேன் னமல திறக்கவுை்
o நீ ரினால் அடித்துக் கழுவுமுன் கழிப்பமற மூடிமே மூடி விடவுை்
o ஒெ் வொரு பேன்பாட்டிற் குை் பின் வதாட்ட யைற் பரப்புகள் ைற் றுை்
வபாருட்கமள சுத்தைாக கிருமி நீ க்கை் வெே் ேவுை் .

உங் களின் பநொய் அறிகுறிகள் தீவிரெமடந்தொல் ,
911 ஐ அல் லது உள் ளூர் அெெர இலக்கத்மத அமழக்கவுை் , உங் கள் யநாே் அறிகுறிகள்
தீவிரைமடந்தால் , இது ைாதிரி:
•
•
•
•

மூெ்வெடுப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க சிரைை்
ைார்பு ெலி அல் லது அழுத்தை்
ைனக்குழப்பத்தின் புதிே ஆரை் பை்
நித்திமர விட்வடழுெதில் சிரைை்

நீ ங் கள் ைருத்துெைமனக்கு அெெர யநாோளி ொகனத்தில் வென்றால் , உங் களுக்கு
வகாவிட்-19 உள் ளது அல் லது இருக்கலாை் என்று அனுப்புநரிடை் கூறவுை் .
நீ ங் கள் ஒரு தனிோர் ொகனத்தில் ைருத்துெைமனக்கு வென்றால் , உங் களுக்கு வகாவிட் 19 உள் ளது அல் லது இருக்கலாை் என்பமத அெர்களுக்கு வதரிேப்படுத்த முன்
அமழக்கவுை் . முடிந்தால் , ஒரு ஆயராக்கிேைான நபர் ைட்டுயை உங் கமள வகாண்டு
வெல் ல யெண்டுை் . ொகனத்தில் இருக்குை் யபாது:
•
•

•

நீ ங் கள் ெரீர இமடவெளிமே யபண யெண்டுை் . (ொகன ஓட்டுநரிடை் இருந்து
ொகனத்தின் பின் பக்கத்தில் தள் ளி அைர்ந்து வகாள் ளவுை் .)
நீ ங் களுை் யெறு எந்த பேணிகளுை் ைருத்துெ முக கெெை் அணிே யெண்டுை் .
(அல் லது கிமடக்கவில் மல என்றால் , நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட ைற் றுை் நன்கு
வபாருந்தக்கூடிே ைருத்துெைற் ற முக கெெை் )
ைருத்துெைமனக்கு வெல் லுை் யபாது ொகனத்தின் ேன் னல் கமள திறக்கவுை்

ைருத்துெ யெமெமேப் வபற வெல் லுை் யபாது, வபாது யபாக்குெரத்மத பாவிக்க
பவண்டொெ் , யெறு ெழியின்யறல் .
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