TAMIL / TAMIL

க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19): COVID-19 வைரஸ் க ொற் றிய பர்
ஒருைவர வீட்டில் வை ்து பரொமரி ்கும் வி ம் - பரொமரிப் பைர் ளு ் ொன
ஆரலொசவன
COVID-19 வைரஸ் நநோய் அவையோளம் கோணப்பை்டுள் ள நபர் ஒருைவர நீ ங் கள் பரோமரிப்பைரோக இருந்தோல் , உங் கவளயும்
மற் றும் வீை்டிலுள் ள ஏவையைர்கவளயும் அநத நபோல் சமூகத்திலுள் ள மற் றைர்கவளயும் போதுகோப்பதற் கு இந்த
ஆநலோசவைகவள பிை் பற் றுங் கள் .
க ொடர்பு வை ் குவற ்து ்க ொை் ைல்

உங்

•
•

உைல் ஆநரோக்கியமோை நபர் ஒருைர் மோத்திரம் பரோமரிக்க நைண்டும் .

•

சோத்தியமோயிை் , நநோயோளியிலிருந்து தைியோை ஒரு குளியவறயுைை் கூடிய மலசலகூைத்வத போவிக்க நைண்டும் .
o அை் ைோறு சோத்தியமில் லோத சந்தர்ப்பத்தில் , நநோயோளி மலசலகூைத்திலுள் ள நீ ரடித்துவிடும் சோதைத்வதப்
போவித்து நீ ரடித்துவிடுைதற் கு முை் ைர் அதை் மூடிவய மூடிவிடுதல் நைண்டும் .

•

சிலர் எந்த ஒரு நநோய் அறிகுறியும் பதை் பைோமநல இந்த COVID-19 வைரவஸப் பரைச்பசய் யலோம் . மரு ் து சொரொ
ஒரு மு மூடி அல் லது மு
் ைசம் அைங் கலோக (அதோைது, குவறந் தது இரண்டு அடுக்குகளுைை் முழுவமயோக
மூைக்கூடிய ைவகயில் தயோரிக்கப்பை்ை, இவைபைளியில் லோமல் மூக்வகயும் ைோவயயும் தவல ைவர முழுவமயோக
கழுத்துக் வகயிற் றிைோல் அல் லது கோது நோைோக்களிைோல் போதுகோப்போக மூடிக்கை்ைக் கூடிய ைவகயில்
வதத்பதடுத்த ) ஒரு முகமூடிவய அணிந் தோல் , உங் கவள சூழவுள் ள ஏவையைர்கவள போதுகோக்க முடியும் .

•

மக்களோல் தமது பசல் லப்பிரோணிகளுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் பரவிய பல சம் பைங் கள்
அறிக்வகயிைப்பை்டுள் ளதோல் , பிரோணிகவள பதோடுைதிலிருந்து தவிர்ந்துபகோள் ளுங் கள் .

பற் துலக்கிகள் , ைைல் கள் , படுக்வகத் துணிகள் , போத்திரங் கள் அல் லது இலத்திரைியல் உபகரணங் கள் நபோை் ற
தைிநபர்கள் போவிக்கும் பபோருை்கவள ஒருபைோருக்பகோருைர் பகிர்ந்துபகோள் ளக்கூைோது.

வை

ீ ங்

ரை பொது ொ ்து ்க ொை் ளுங்

ை்

•

சோத்தியமோயிை் , இந்த COVID-19 வைரஸிலிருந்து ைரும் கடுவமயோை அதிக நநோய் ஆபத்துவையைர்கள் COVID-19
வைரஸ் பதோற் றிய எந்த ஒரு நபவரயும் பரோமரிக்கக்கூைோது.
o நநோய் நீ டித்திருக்கும் மருத்துை ரீதியில் உைல் ஆநரோக்கியமற் ற (உ-ம் : இருதய நநோய் , நீ ரிழிவு நநோய் )
முதியைர்கள் அல் லது நநோய் எதிர்ப்பு சக்தி குவறந்தைர்கள் இைர்களில் அைங் குைோர்கள் .

•

நநோயோளியிலிருந்து 2 மீற் றர் தூரத்தினுள் இருக்க நைண்டும் எைில் , தைிநபர் போதுகோப்பு உபகரணங் கவள
அணிந்துபகோள் ளுங் கள் .
o மருந்து சோர்ந்த ஒரு முகமூடி
o அகற் றக்கூடிய வகயுவறகள்
o கண் போதுகோப்புக் கைசம்

•

நநோயோளிவயயும் , அைர் இருக்கிை் ற சூழலவலயும் மற் றும் அழுக்கோை பபோருை்கவளயும் அல் லது
நமற் பரப்புகவளயும் பதோடும் நபோது அகற் றக்கூடிய வகயுவறகவள அணிந்துபகோள் ளுங் கள் .

•
•

மருந்து சோர்ந்த முகமூடிகவள அல் லது வகயுவறகவள மீளப்போவிப்பதவதத் தவிர்த்துக்பகோள் ளுங் கள் .

•

அகற் றக்கூடிய கோகித ைைல் களிைோல் வககவளத் துவைத்து உலர்த்திக்பகோள் ளுங் கள் .
o கோகித ைைல் கள் கிவையோத சந்தர்ப்பத்தில் , மீளப்போவிக்கக்கூடிய ஒரு ைைவல போவியுங் கள். அது ஈரமோகும்
நபோது அதற் கு பதிலோக மற் பறோரு ைைவல மீளிை்டுக்பகோள் ளுங் கள் .

•

ஒரு ஈரத் துவைப்போவைப் போவித்தும் நீ ங் கள் தூசுகவள நீ க்கலோம் , அப்நபோது, வககவளக் கழுவித்
பதோற் றுநீ க்கக்கூடிய குவறந்தது 60% மதுசோரம் அைங் கிய ஒரு மதுசோரப் பதோர்த்தத்வதப் போவியுங் கள் .

•

அசுத்தமோை வககளிைோல் கண், மூக்கு மற் றும் ைோய் முதலியைற் வற பதோடுைதிலிருந்து தவிர்ந்துபகோள் ளுங் கள் .

குறிப்போக நநோயோளிவயத் பதோை்ை பிை் ைரும் மற் றும் வகயுவறகவளயும் , முகமூடிகவளயும் , கண் போதுகோப்புக்
கைசங் கவளயும் கழற் றிய பிை் ைரும் சைர்க்கோரமிை்டு வககவள குவறந்தது 20 பசக்கை் கள் ைவர அடிக்கடி
கழுவிச்சுத்தம் பசய் துபகோள் ளுங் கள் .

மு மூடி வை அணி ல்

•

COVID-19 வைரஸ் பதோற் றி வீடுகளிலுள் ள நநோயோளிகளுக்கும் மற் றும் இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் பதோற் றி
வீடுகளிலுள் ள நநோயோளர்கவள நநரடியோக பரோமரிப்பைர்களுக்கும் மருந்து சோர்ந்த முகமூடிகள் போதுகோப்போைவை
எை சிபோரிபசய் யப்பை்டுள் ளை.

•

சுகோதோரப் பரோமரிப்புப் பணியோளர்களுக்கு N95 சுைோச கருவிசோதைங் கள் ஒதுக்கப்படுதல் நைண்டும் . வீடுகளில்
பரோமரிப்பைர்களுக்கு இத்தவகய கருவிசோதைங் கள் போவிக்கப்பைக்கூைோது.

•

மருந்து சோர்ந்த முகமூடிகள் கிவையோத சந்தர்ப்பத்தில் , நநோயோளி பபோறுத்துக்பகோள் ைோரோயிை் , அைருக்கு மருந்து
சோரோத முகமூடிகவள அல் லது முகக்கைசங் கவள (அதோைது, குவறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுைை் முழுவமயோக
மூைக்கூடிய ைவகயில் தயோரிக்கப்பை்ை , இவைபைளியில் லோமல் மூக்வகயும் ைோவயயும் தவல ைவர முழுவமயோக
கழுத்துக் வகயிற் றிைோல் அல் லது கோது நோைோக்களிைோல் போதுகோப்போக மூடிக்கை்ைக் கூடிய ைவகயில்
வதத்பதடுத்த) அணிவிக்கலோம் . இை் ைோறு நநோயோளியிை் ைோய் மற்றும் மூக்கு ஆகியைற் வற மூடுைதோல் , சுைோசத்
துணிக்வககளிலிருந்து ைரும் அழுக்குகள் ஏவையைர்களுக்கு பதோற்றுைவத அல் லது நமற் பரப்புகளில் படுைவத
தடுக்கலோம் .

•

COVID-19 வைரஸ் பதோற் றி வீடுகளிலுள் ள நநோயோளிகவள நநரடியோக பரோமரிப்பைர்களும் மருந்து சோரோத ஒரு
முகமூடிவய அல் லது முகக்கைசத்வத அணிந்துபகோள் ளலோம் . எைினும் , சமூகத்தில் மருந்து சோரோத ஒரு முகமூடிவய
அல் லது முகக்கைசத்வத அணிைது அதவை அணியும் நபவர போதுகோக்கும் எை இை் னும் நிறூபிக்கப்பைவில் வல.

•

அடிக்கடி வககவளக் கழுவிக்பகோள் ளல் மற் றும் நநோயோளியிலிருந்து உைல் ரீதியோக பதோடுவகயிை் றி தள் ளிநிற் க
நைண்டிய குவறந்தது 2 மீற் றர் அளைோை இவைபைளிவய நபணுதல் அைங் கலோக கடுவமயோை சுகோதோர மற் றும்
பபோது சுகோதோர நவைமுவறகவள பிை் பற் றிைோல் , வைரஸ் பதோற் று க்கு ஆளோகக்கூடிய ைோய் ப்வபக்
குவறத்துக்பகோள் ளலோம் .

•

மருந்து சோரோத துணியோல் வதத்பதடுத்த முகமூடிகள் அழுக்கோக அல் லது தூசுபடிந்து ஈரமோக இருக்கும் நபோது,
அைற் வற கைைமோக அகற் றி, சுடு நீ ரில் சலவைபசய் து, பிை் ைர் முழுவமயோக உலர்த்திக்பகோள் ள நைண்டும் .

•
உங்

ஒரு முகமூடிவய அணிய முை் ைரும் மற் றும் அதவை அணிந் து கழற் றிய பிை் ைரும் வககவள சுத்தமோகக்
கழுவிக்பகோள் ள நைண்டும் .
ைின் சுற் றொடவல சு ் மொ வை ்திருங் ை்

•

போவித்த மருந்து சோர்ந்த முகமூடிகவளயும் , வகயுவறகவளயும் மற்றும் ஏவைய அசுத்தமோை பபோருை்கவளயும்
ஒழுங் கோை ஒரு பகோள் கலைினுள் போதுகோப்போக இை்டு ஏவைய வீை்டுக் கழிவுகளுைை் நசர்த்து போதுகோப்போக
அகற் றிவிடுங் கள் .

•

மருந்து சோரோத துணியோல் வதத்பதடுத்த முகமூடிகள் மற் றும் முகக்கைசங் கள் அைங் கலோக சலவைபசய் ய
நைண்டிய அசுத்தமோை துணிகவள, சோத்தியமோயிை் , ஒரு பிளோஸ்டிக் பைலமுவைய ஒரு பகோள் கலைினுள் இடுங் கள் .
ஆைோல் குலுக்க நைண்ைோம் .
o சலவைபசய் ைதற் கு ைழவமயோகப் போவிக்கும் சைர்க்கோரத்வதயும் சுடு நீ வரயும் (60-90°C) உபநயோகித்து
கழுவி நை் றோக உலர்த்திக்பகோள் ளுங் கள் .
o நநோயோளி போவிக்கும் உவைகள் , துணிகள் மற்றும் மருந்து சோரோத துணியோல் வதத்பதடுத்த முகமூடிகள்
மற் றும் முகக்கைசங் கள் எை் பைற் வற, சலவைபசய் ைதற் கு போவிக்கும் ஏவைய பதோர்த்தங் கவள
உபநயோகித்து கழுவிக்பகோள் ளலோம் .

•

மலசலகூைங் கள் , சலவைக் பகோள்கலை் கள் , படுக்வகப்பக்க நமவசகள் , கதவுக் வகப்பிடிகள் , பதோவலநபசிகள்
மற் றும் பதோவலக்கோை்சிப் பபை்டிகவள பதோவலவிலிருந்து இயக்கும் கருவிகள் நபோை் ற தைிநபர்கள் அதிகளவில்
பதோடும் நமற் பரப்பு சோதைங் கவள நோளோந்தம் ஒரு தைவையோைது பதோற் றுநீ க்கி சுத்தம் பசய் துபகோள் ளுங் கள் .

•

மருந்து அவையோள இலக்கமுவைய (DIN) அங் கீகரிக்கப்பை்டுள் ள கடிை நமற் பரப்புத் பதோற் றுநீ க்கிகவள மோத்திரம்
போவியுங் கள் . DIN எை் பது கைைோவில் போவிப்பதற் கு அங் கீகரிக்கப்பை்டுள் ள போதுகோப்போை பதோற் றுநீ க்கும்
பதோர்த்தம் எை் பவத உறுதிபசய் கிை் ற கைடிய சுகோதோரத் துவறயிைோல் ைழங் கப்படும் 8 டிஜிை் பகோண்ை ஒரு
அவையோள இலக்கமோகும் .

•

வீை்டுப் பபோருை்கவள பதோற் றுநீ க்கி சுத்தம் பசய் ைதற் கு அங் கீகரிக்கப்பை்டுள் ள கடிை நமற் பரப்புத்
பதோற் றுநீ க்கிகள் இல் லோத சந்தர்ப்பத்தில் , பதோற் றுநீ க்கி அை்வையில் குறிப்பிைப்பை்டுள் ள அறிவுறுத்தல் களுக்கு
இணங் க அல் லது 250 மி.லீ. நீ ருக்கு கழுவி பைண்வமயோக்கும் 5 மில் லி லீற் றர் (மி.லீ.) விகித அளைோை திரைத்வத
அல் லது ஒரு லீற் றர் நீ ருக்கு கழுவி பைண்வமயோக்கும் 20 மி.லீ. விகித அளைோை திரைத்வத கலந்து , கழுவி
பைண்வமயோக்கக்கூடிய ஒரு திரைநிவலக் கவரசவலத் தயோரித்துக்பகோள் ளலோம் . 0.1% நசோடியம்
வைப்நபோகுநளோவரை்டுக் கவரசவல தயோரிப்பதற் கு 5% நசோடியம் வைப்நபோகுநளோவரை்டு உள் ளைங் குகிை் ற
கழுவி பைண்வமயோக்கும் திரைத்திை் அடிப்பவையில் இந்த விகித அளவு அவமந்திருக்கும் . வீை்டுப் பபோருை்கவள
கழுவி பைண்வமயோக்கும் (குநளோரிை் ) திரைத்வத சரியோை முவறயில் வகயோளுைதற் கோை அறிவுவரகவளப்
பிை் பற் றுங் கள் .

•

பதோற் றுநீ க்குைதற் கோை அந் தத் திரைங் கவள போவித்தோலும் அத்தவகய பதோற் றுக்கள் பதோைர்ந்தும் உயிர்ைோழும்
எை் பதோல் , அதிகளவில் பதோடும் இலத்திரைியல் உபகரணங் கவள (உ-ம் : சோவிப் பலவகள் , பைப்கள் , ஸ்மோர்ை்-
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பலவககள் எை் பை) 70% மதுசோர கோரமோை பதோர்த்தங் கவள (உ-ம் : மதுசோர ப்பரப் துவைப்போை் கள் ) உபநயோகித்து
குவறந்தது நோளோந்தம் பதோற் று நீ க்கிக்பகோள் ைது சிறந்தது.
ர ொய் அறிகுறி ளு ் ொ

ீ ங்

ரை உங்

வை

ண் ொணி ்து ்க ொை் ளுங்

ை்

•

நீ ங் கள் எப்பபோழுதும் சிபோரிசு பசய் யப்பை்டுள் ள முற் கோப்பு நைைடிக்வககவள பிை் பற் றியுள் ளீர ்கள் எைில் , அதை்
பிை் ைர், நநோயோளியுைை் நீ ங் கள் இறுதியோக பநருங் கி பதோைர்புபகோண்ைவதயடுத்து , இந் த வைரஸ் நநோய்
அறிகுறிகள் பதை் படுகிை் றைைோ எை 14 நோை்களுக்கு நீ ங் கநள உங் கவள கண்கோணித்துக்பகோள் ள நைண்டும் .

•

நீ ங் கள் இறுதியோக பதோைர்புபகோண்ை நோளிலிருந்து 14 நோை்களுக்கு வீை்டிலிருந்து தைிவமப்படுத்தி
(தை் வைத்தோநை தைிவமப்படுத்திக்பகோள் ளல் ) பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ளுங் கள் . நீ ங் கள் :
o COVID-19 வைரஸ் நநோயுள் ள நபர் ஒருைவர, சிபோரிசுபசய் யப்பை்டுள்ள தைிநபர் போதுகோப்பு சோதைங் கவள
அணியோமல் பரோமரித்திருந்து
o அத்தவகய நபர் ஒருைருைை் , சிபோரிசு பசய் யப்பை்டுள் ள தைிநபர் போதுகோப்பு சோதைங் கவள அணியோமல்
ைசித்து அல் லது உைல் ரீதியோக பநருங் கிய பதோைர்வப (உ-ம் : அந்தரங் கத் துவணைர்) வைத்திருந்து
o இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் பதோற் றியுள் ள நபர் ஒருைருைை் , இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறி
பதோைங் குைதற் கு முை் ைர் 48 மணித்தியோலங் கள் ைவர அல் லது இந்த நநோய் அறிகுறி இருந்த நைவளயில்
தைிவமப்பைோதிருந்த நநரம் ைசித்து அல் லது ைழவமயோை பநருங் கிய பதோைர்வப (2 மீற் றர் தூரத்தினுள் )
வைத்திருந்து
o COVID-19 வைரஸ் நநோயுள் ள நபர் ஒருைரிை் உைலிலிருந்து ைரும் திரைங் கவள (உ-ம் : இருமிய அல் லது
தும் மிய நநரத்தில் ) சிபோரிசுபசய் யப்பை்டுள் ள தைிநபர் போதுகோப்பு சோதைங் கவள அணியோமல் ,
நநரடியோக பதோை்டிருந்து
உங் களுக்கு இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இல் லோதிருந் தோலும் , உங் களிை் உள் ளூர் பபோது சுகோதோர
அதிகோரியுைை் பதோைர்புபகோள் ளுங் கள் .

உங் களுக்கு இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதை் பைத்பதோைங் கிைோல் , முடியுமோை விவரவில் , நீ ங் கநள தை் வைத்தோநை
தைிவமப்படுத்திக்பகோண்டு, நமலதிக அறிவுவரகளுக்கோக உங் களது உள் ளூர் பபோது சுகோதோர அதிகோரியுைை்
பதோைர்புபகோள் ளுங் கள் .
இ ் ப் கபொருட் வை உங்

ைிடம் வை ்து ்க ொை் ளுங்

ை்

•
•

கிவைக்கக்கூடியதோயிை் , மருந்து சோர்ந்த முகமூடிகள் அல் லது மருந்து சோரோத முகமூடிகள் அல் லது முகக்கைசங் கள்

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

பரோமரிப்பைர் போவிக்கும் அகற் றக்கூடிய வகயுவறகள் (மீளப்போவிக்கப்பைோத)

•

மதுசோர ப்பரப் துவைப்போை் கள் அல் லது அதிகளவில் பதோடும் இலத்திரைியல் உபகரணங் கவள சுத்தம் பசய் ைதற் கு
பபோருத்தமோை ைஸ்துகள்

பரோமரிப்பைர் போவிக்கும் கண் போதுகோப்புக் கைசங் கள் (முகம் மவறக்கும் கண்ணோடி அல் லது
மூக்குக்கண்ணோடிகள் )
அகற் றக்கூடிய கோகித ைைல் கள்
திசுக்கள்
கழிவுப்பபோருை்கவள இைக்கூடிய பிளோஸ்டிக் பைலமுவைய பகோள் கலை்
கோய் ச்சல் மோணி
கோய் ச்சல் தணிக்கும் மருந்துகள் [உ-ம் : இபுப்நரோபபfை் (ibuprofen) அல் லது அசிை்ைமிநைோபபfை் (acetaminophen)]
சுத்தமோை நீ ர்
வக கழுவுைதற் கு போவிக்கப்படும் சைர்க்கோரம்
வககவளக் கழுவித் பதோற் றுநீ க்கக்கூடிய குவறந்தது 60% மதுசோரம் அைங் கிய பதோர்த்தம்
பீங் கோை் கவள கழுவுைதற் கு போவிக்கப்படும் சைர்க்கோரம்
ைழவமயோக சலவைபசய் ைதற் கு போவிக்கப்படும் சைர்க்கோரம்
வீை்டுப்பபோருை்கவள சுத்தம் பசய் ைதற் கு ைழவமயோக போவிக்கப்படும் ைஸ்துகள்
ைை் -ஸ்பைப் க்ளீபைர் (One-step cleaner)/பதோற் றுநீ க்கி
கடிை நமற் பரப்புத் பதோற் றுநீ க்கிகள் , அல் லது அத்தவகய பதோற் றுநீ க்கிகள் கிவையோத சந்தர்ப்பத்தில் , கழுவி
பைண்வமயோக்கும் பசறிவுவைய (5%) திரைம் மற் றும் அதவை ஊற் றுைதற் கு தைியோை ஒரு பகோள் கலை்
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COVID-19 வைரஸ் பரவுைவத் தடுப்பதற் கு எமது சோர்போக பசய் ய நைண்டிய எல் லோைற் வறயும் எம் மோல் பசய் ய முடியும் .
பகோநரோைோ வைரஸ் பற் றிய நமலதிக தகைல் களுக்கு:

•

1-833-784-4397
முற் றிலும் அவழப்புக் கை்ைணம் இலைசமோை: 1-833-784-4397

•

canada.ca/coronavirus

ID 04-04-01 / DATE 2020.06.01

4

