
 TAMIL / TAMIL 

க ொவிட்-19 ந ொயொல் பொதி ் ப்பட்டவர் ள்அல்லது 

பொதி ் ப்பட்டிரு ் லொம் என்நபொரர  வீட்டிநலநய பரொமரி ் வும். 

க ொவிட்-19 உள்ள ஒருவர் அல்லது இரு ் லொம் என்று  ருதும் ஒருவரர  ீங் ள் 

பரொமரித்து ் க ொண்டிரு ் லொம். உங் ரளயும் வீட்டில் உள்ள மற்றவர் ரளயும் 

உங் ள் சமூ த்தில் உள்ளவர் ரளயும் பொது ொ ்  இ ்த ஆநலொசரன ரள 

பின்பற்றவும். 

 ீங் ள் அல்லது உங் ள் வீட்டு உறுப்பினர் ள் யொரொவது க ொவிட்-19  ்கு எதிரொ  

தடுப்பூசி நபொட்டொல், பல்நவறு நதரவ ள் இரு ் லொம். உங் ள் உள்ளூர் கபொது 

சு ொதொர ஆரணயத்தின் வழிமுரற ரள பின்பற்றவும். 

கபொருட் ள் 

உங்களுக்கு தேவைப்படுைது: 

• ஒரு உடல் வைப்பமானி 

• மருே்துை முகக் கைசங்கள் 

• மருே்துைமற்ற முகக் கைசங்கள் 

• திசுக்கள் அல்லது ஒருமுவற பாவிே்து வீசும் காகிே துவடப்பான்கள் 

• கண்வணப் பாதுகாக்கும் முகக் கைசம் அல்லது கண்ணாடி  

• குவறந்ே்து 60%அல்கதகால் வகாண்ட வக சுே்திகரிப்பான் 

• டிஷ் சைரக்்காரம், வக சைரக்்காரம் அல்லது ைழக்கமான சலவை சைரக்்காரம் 

உங்களுக்கு இதுவும் தேவைப்படும்: 

• வீடவ்ட சுே்ேம் வசய்யும் வபாருட்கள் 

• இலகுைாக வபறக்கூடிய காய்சச்வல குவறப்பேற்கான மருந்து, இது மாதிரி: 

o  ஐபுபுதராவைன் 

o அசற்றமிதனாவைன் 

• அல்கதகால் அடங்கிய துவடப்பான்கள் அல்லது மின்னணு சாேனங்கவள சுே்ேம் 

வசய்ய துப்பரவு வசய்யும் வபாருட்கள்  

• குப்வபே் வோட்டி தபான்ற பிளாஸ்டிக் வலனருடன் வோடுேல் இல்லாே கழிவு 

வகாள்கலன் 

• கடினமான தமற்பரப்பு உவடய வோற்றுநீக்கி, மருந்து அவடயாள எண் (DIN) 

உடன் 

o இது கிவடக்காவிட்டால், வீட்டில் உள்ள வைளிற்றி (குதளாரின்) ஐ பாவிக்க. 

இந்ே வபாருட்கவள வபற முடியாவிட்டால், உங்கள் குடும்பே்தினர,் நண்பர ்அல்லது 

அயலைவர நாடவும். ஆதலாசவனகள், ஆேரவு மற்றும் ைளங்களுக்காக உள்ளூர ்வபாது 

சுகாோர அதிகாரிகவள அல்லது ஒரு சமூக அவமப்வபயும் வோடரப்ு வகாள்ளலாம். 
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பரொமரிப்பவர் ளு ் ொன ஆநலொசரன ள் 

வைறுமதன, ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட அல்லது ேனிவமப்படுே்ேலில் உள்ள  ஒருைருக்கு 

ஒருைர ்மாே்திரதம பராமரிப்பு ைழங்க தைண்டும். முடிந்ோல், பராமரிப்பைர ்

முழுவமயாக ேடுப்பூசி வபற்றிருக்க தைண்டும். தமலும் கடுவமயான தநாய் அல்லது 

வகாவிட்-19 விவளவுகளுக்கான ஆபே்தில் இருக்க கூடாது. இதில் ையோனைரக்ள் 

அல்லது நாட்பட்ட தநாய் நிவல உள்ளைரக்ள் அடங்குைர.் இது வீட்டலுள்ள 

மற்றைரக்ளுக்கு வகாவிட்-19 பரவும் அபாயே்வே குவறக்க உேவும். 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்ந ர்மரற பரிநசொதரன கசய்திரு ்தொல், அல்லது 

அறிகுறிகள் இருந்ோல், மற்றும் ேனிவமப்படுே்ேலில் இருந்ோல், மருத்துவ மு  ் 

 வசம் அணியவும். நீங்கள் பராமரிக்கும் நபரும் மருே்துை முகக் கைசம் அணிய 

தைண்டும். அைரக்ள்: 

• பராமரிப்பு வபறும் தபாது, உம்; 

o அண்வமயில் பழகும் தபாது, அல்லது 

o பிறருடன் தநரடியாக உடல் வோடுவகயின் தபாது 

• ஒரு உள்ளக இடே்வே பகிரும் தபாது, மற்றைருடதனா அல்லது ேனிே்தோ, உ.ம்: 

o சவமயலவற 

o நவடபாவே 

o கழிப்பவறகள் 

• ஒரு ேனியார ்வைளியக இடே்தில் மற்றைருடன், உ.ம்: 

o மாடி 

o பின் முற்றம் 

இவை கிவடக்காவிடில், நீங்கள் இருைரும் நன்கு ைடிைவமக்கப்பட்டதும் நன்றாக 

வபாருந்ேக்கூடியதுமான மருே்துைமற்ற முகக் கைசம் அணிய தைண்டும். 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்வகாவிட்-19 க்கு ஆளொ  ் கூடியவரொயினும், 

தனிரமப்படுத்தப்பட்டவரொ வும் இருந்ோல், மருத்துவமற்ற மு   வசத்ரத 

அணியுங்கள். அைரக்ள்; 

• கைனிப்வப வபறுேல், ஒன்று: 

o வநருக்கமான இவடவைளிகளின் தபாது அல்லது 

o மற்றைரக்ளுடன் தநரடி உடல் வோடரப்ில் இருக்கும் தபாது 

• மற்றைரக்ளுடதனா அல்லது இல்லாமதலா பகிரப்பட்ட உட்புற இடே்தில், இது 

தபான்ற : 

o சவமயலவறகள் 

o நவடபாவேகள் 

o கழிப்பவறகள் 

• மற்றைரக்ளுடன் ஒரு ேனியார ்வைளிப்புற இடே்தில், இது தபான்ற: 

o ஒரு மாடி 

o பின் முற்றம் 
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உங்கள் வககவள அடிக்கடி சைரக்்காரமிட்டு 20 விநாடிகளுக்கு நீரில் கழுைவும். நீங்கள் 

ஒரு முவற மட்டும் பாவிே்து வீசக்கூடிய வகயுவறகவள பாவிக்க தேவை இல்வல. 

உங்கள் முகக்  வசத்துடன் கண் பாதுகாப்வப அணியுங்கள், மாற்றாக அல்ல. கண் 

பாதுகாப்பு உள்ளடங்கியது: 

• முக கைசங்கள் 

• பாதுகாப்ப கண்ணாடிகள் 

• பாதுகாப்பு வகாகுள்ஸ் 

 

உங் ரளயும் மற்றவரரயும் பொது ொருங் ள் 

சரீர இரடகவளிரய நபணுதல் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபருடன் பகிரப்பட்ட இடே்தில் நீங்கள் வசலவிடும் தநரே்வே 

மட்டுப்படுே்துங்கள். நீங்கள் பராமரிக்கும் நபருடனான அவனே்து வோடரப்ுகவளயும் 

சுருக்கமாகவும் முடிந்ேைவர தூரே்திலிருந்தும் வைே்திருங்கள். சிலவரப் வபாறுே்து 

அைரக்ளுடன் அதிக தநரம் வசலவிட தைண்டும்: 

• ையது 

• முதிரச்ச்ி 

• ேடுப்பு நடைடிக்வககவள புரிந்து வகாண்டு பின்பற்றும் திறன் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபருடன் குழு வசயல்பாடுகவள ேவிரக்்கவும், உ.ம்: 

• உணவைப் பகிரந்்து வகாள்ைது 

• விவளயாடுேல் 

• ஒன்றாக உட்காரந்்து அல்லது கட்டிப் பிடிே்ேல் 

• ஒன்றாக வோவலக்காட்சி பாரே்்ேல் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபரிடமிருந்து தூங்க ஒரு ேனி அவறவய பயன்படுே்ேவும். 

முடியாவிட்டால், ேனிக் கட்டில்களில் தூங்கவும். ஒருைருக்வகாருைர ்முடிந்ேைவர 

வோவலவிலிருக்க உங்கள் ேவல முேல் கால் ைவர நிவலப் படுே்ேவும். 

நீங்களும் பராமரிக்கும் நபரும் வைை்தைறான கழிைவறகவள பாவிக்கவும். அது 

முடியாவிட்டால்: 

• யன்னவலே் திறந்து விடவும் 

• கழுவுைேற்கு முன் கழிப்பவற மூடிவய மூடவும் 

• ஒை்வைாரு பயன்பாட்டுக்கு பின்பும், நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்வோட்ட 

தமற்பரப்புகள் மற்றும் வபாருட்கவள சுே்ேம் மற்றும் வோற்று நீக்கம் வசய்யவும். 

  



  

 4 

 

மு  ்  வசம் அணிதல் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்ேனிவமப்படுே்ேலில் இருந்ோல், நீங்களும் ஏவனய வீட்டு 

உறுப்பினரக்ளும் மருே்துை முக கைசே்வே அணிய தைண்டும், அல்லது நன்கு 

கட்டவமக்கப்பட்ட மற்றும் நன்கு வபாருந்ேக்கூடிய மருே்துைமற்ற முக கைசம் 

அணியவும். 

• பகிரப்பட்ட உள்ளக இடே்வே ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட ஒருைருடன் பகிரந்்து 

வகாள்ைது 

• ேனியார ்வைளியக இடே்வே ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட நபருடன் பகிரந்்து 

வகாள்ைது 

சில வீட்டு உறுப்பினரக்ள் மிக கடுவமயான தநாய் அல்லது வகாவிட்-19 இன் 

விவளவுகளுக்கு ஆளாக தநரிடும். ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட நபருடன் பகிரப்பட்ட உட்புற 

அல்லது ேனியார ்வைளிப்புற இடே்தில் அைரக்ள் மருே்துை முக கைசே்வே அணிய 

தைண்டும். 

 

பிற தனிப்பட்ட தடுப்பு முரற ள் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபருடன் ேனிப்பட்ட வபாருட்கள் பகிரந்்து வகாள்ைவே 

ேவிரக்்கவும், உ.ம்: 

• துவடக்கும் துண்டுகள் 

• பாே்திரங்கள் 

• படுக்வக துணிகள் 

• பற் தூரிவக 

• உணவு மற்றும் பானம் 

• மின்னணு சாேனங்கள் 

முடிந்ேைவர நீங்கள் பராமரிக்கும் நபருடன் வைளிதய, ஒரு ேனியார ்பின் முற்றே்தில் 

அல்லது மாடியில் வோடரப்ு வகாள்ளவும். சரீர இவடவைளிவய மற்றும் வோடரப்ுவடய 

முக கைசம் ஆதலாசவனவய வோடரச்ச்ியாக பின்பற்றவும். 

முடிந்ேைவர காற்தறாட்டே்திற்காக ஒரு யன்னவல திறக்கவும். 

முடிந்ேைவர நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட அல்லது 

ேனிவமப்படுே்ேலின் தபாது, வீட்டில் சக ைாழ்க்வக அவமப்பில் உள்ள எந்ே வசல்லப் 

பிராணிவயயும்  கைனிே்து வகாள்ளுங்கள். 
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சுத்தம் மற்றும் கதொற்று  ீ ் ம் 

வைை்தைறு பரப்புகளில் வகாவிட்-19 வைரஸ் எை்ைளவு காலம் ைாை்கிறது என்பது எமக்கு 

வேரியாது. தமற்பரப்பு ைவககவள வபாறுே்து அது சில மணி தநரங்கள் முேல் நாட்கள் 

ைவர வபாருட்கள் மற்றும் பரப்புக்களில் ைாழ முடியும் என்று சான்றுகள் 

வேரிவிக்கின்றன. வகாவிட்-19 பரவுைதில் மாசுபட்ட பரப்புகள் எந்ே அளவுக்கு பங்கு 

ைகிக்கின்றன என்பது நிசச்யமற்றது. 

வீட்டில் தநாய்ைாய்ப்பட்ட ஒருைர ்இருக்கும் தபாது, முன்வனசச்ரிக்வக அணுகுமுவற 

பரிந்துவரக்கப்படுகிரது. உயர ்வோடு தமற்பரப்புகள் மற்றும் வபாருட்கவள அடிக்கடி 

சுே்ேம் வசய்து கிருமி நீக்கம் வசய்யவும். இது உட்பட: 

• கழிைவறகள் 

• விவசப்பலவககள் 

• கேவுப் பிடிகள் 

• கட்டிலருகில் இருக்கும் தமவசகள் 

• வோவலக்காட்சி தூர இயக்கிகள் 

• சலவை வகாள்கலன்கள் 

• வோவலதபசி மற்றும் டப்லட்கள் 

கிருமி நீக்கம் வசய்ய மருந்து அவடயாள எண் (DIN) அல்லது வசறிவு குவறந்ே 

வைளிற்றும் கவரசவலக் வகாண்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடினமான தமற்பரப்பு கிருமி 

நாசினிகவள பயன்படுே்ேவும். வீட்டு வைளிற்றல் (குதளாரின்) சரியான முவறயில் 

வகயாளுைேற்கான ைழிமுவறகவள எப்தபாதும் பின்பற்றவும். 

குப்வபே் வோட்டி தபான்ற ேனி, வோடாே பிளாஸ்ரிக் ைரிவசயான வகாள்கலன்கவள 

பயன்படுே்ேவும். 

• பயன்படுே்ேப்பட்ட மருே்துை முக கைசங்கள் மற்றும் அசுே்ேமான ஒரு முவற 

பாவிே்து வீசும் வபாருட்கள் 

• அசுே்ேமான சலவை, மருே்துைமற்ற முக கைசங்கள் உட்பட 

 

குழ ்ரதரய பரொமரித்தல் 

நீங்கள் வகாவிட்-19 உள்ள அல்லது வகாண்டிருக்க கூடிய குழந்வேவய பராமரிே்துக் 

வகாண்டிருக்கலாம். அப்படியானால், அைரக்ள் வீட்டில் உள்ள மற்ற குழந்வேகளுடன் 

வபாருட்கவள பகிரந்்து வகாள்ைவே ேடுக்கவும். உ.ம்: 

• விவளயாட்டு வபாருட்கள் 

• தபாே்ேல்கள் 

• தபாரவ்ைகள் 

• சூப்பிகள் 
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வகாவிட்-19 ஐ ஏற்படுே்தும் வைரஸ் ோய்ப்பாலில் கண்டு பிடிக்கப்படவில்வல. உங்கள் 

குழந்வேக்கு பல ஆதராக்கிய நன்வமகவள ைழங்குைோல் நீங்கள் வோடரந்்து 

ோய்ப்பால் வகாடுக்க தைண்டும். 

2 ையதிற்கு உட்பட்ட குழந்வேகள் முக கைசம் அணிய கூடாது. 2 முேல் 5 ையதுக்குட்பட்ட  

குழந்வேகள் முக கைசம் அணியலாம். ஆனால் அைரக்ள்: 

• தமற்பாரவ்ை வசய்யப்படல் தைண்டும் 

• அைரக்ள் அவே வபாறுே்துக் வகாண்டால் 

• அவே அணிந்து எடுே்து விடலாம் 

5 ையதிற்கு தமற்பட்ட குழந்வேகள் வபரிதயாரக்ள் தபான்ற சூழ் நிவலகள் அல்லது 

அவமப்புகளில் முக கைசம் அணிய தைண்டும். 

 

அறிகுறி ரள  ண் ொணித்தல் மற்றும் மருத்துவ உதவிரய  ொடுதல் 

புதிய அல்லது தீவிர அறிகுறிகவள அைோனியுங்கள்: 

• நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்

• வீட்டில் உள்ள மற்றைரக்ள் 

• உங்கவளயும் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்கடுவமயான அறிகுறிகவள வகாண்டிருந்ோல், 911 அல்லது 

உள்ளூர ்அைசர எண்வண அவழக்கவும். இது தபான்ற: 

• குறிப்பிடே்ேக்க மூசவ்சடுப்பதில் சிரமம் 

• மாரப்ு ைலி அல்லது அழுே்ேம் 

• மனக்குழப்பே்தின் புதிய ஆரம்பம் 

• நிே்திவர விடவ்டழுைதில் சிரமம் 

நீங்கள் பராமரிக்கும் நபர ்மருே்துை பராமரிப்பு வபற உங்கள் வீடவ்ட அல்லது 

இவணைாழ்க்வக அவமப்வப விட்டு வைளிதயற தைண்டும்.  

அைசர தநாயாளர ்ைாகனம் அனுப்புபைரக்்கும் மருே்துைமவனக்கும், நீங்கள் 

பராமரிக்கும் நபருக்கு வகாவிட்-19 உள்ளோ அல்லது இருக்கலாம் என்று 

வேரியப்படுே்துைவே உறுதி வசய்க.  

முடிந்ோல், மருே்துை தசவைவயப்வபற வபாதுப்தபாக்குைரே்வே பயன்படுே்ே 

நவண்டொம். ஒரு ஆதராக்கியமான நபர ்மட்டுதம தநாய்ைாய்ப்பட்ட நபவர வகாண்டு 

ஓட்டிச ்வசல்ல முடியும். தநாயாளி ைாகனே்தின் பின் இருக்வகயில், ஓட்டுநரிடமிருந்து 

முடிந்ேைவர வோவலவில் அமர தைண்டும். முடிந்ோல் அவனே்து ைாகன 

யன்னல்கவளயும் முழுவமயாக திறந்து பாதுகாப்பாக வைக்கவும். 
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அவனே்து பயணிகளும் மருே்துை முக கைசம் அணிந்திருப்பவே உறுதி வசய்யவும். 

அவை கிவடக்கவில்வல என்றால், அேற்கு பதிலாக நன்கு கட்டவமக்கப்பட்ட மற்றும் 

நன்கு வபாருந்ேக்கூடிய மருே்துைமற்ற முக கைசங்கவள அணியவும். 

தநாயாளி நன்றாக சுைாசிக்கிறார ்என்றால், அைர ்முக கைசம் அணிய தைண்டும். 

உங் ள் தனிரமப்படுத்தல்  ொலம் 

தநாய் அறிகுறிகளுக்காக உங்கவள ேனிவமப்படுே்தி கண்காணிக்க 

தைண்டியிருக்கலாம்: 

• ேனிவமப்படுே்ேப்பட்ட நபருடன் இருந்ே உங்கள் இறுதி நாளின் பின்பும் 

• உங்கள் வபாது சுகாோர அதிகாரியின் ஆதலாசவனயின்படி 

o நீங்கதளா உங்கள் வீட்டு உறுப்பினரக்ள் யாருக்தகா வகாவிட்-19 க்கு எதிராக 

ேடுப்பூசி தபாடப்பட்டிருந்ோல், உங்கள் வபாது சுகாோர அதிகாரியிடம் 

அறிவிக்கவும். 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் வீட்டு உறுப்பினரக்ள் யாராைது வகாவிட்-19 க்கு எதிராக 

ேடுப்பூசி தபாட்டிருந்ோல், வைை்தைறு ேனிவமப்படுே்ேல் தேவைகள் இருக்கலாம். 

உங்கள் உள்ளூர ்வபாது சுகாோர ஆவணயே்தின் ைழிமுவறகவள பின்பற்றவும். 

உங் ளு ்கு அறிகுறி ள் நதொன்றத் கதொடங்கினொல்: 

• மற்றைரக்ளிடமிருந்து உங்கவள உடனடியாக ேனிவமப்படுே்திக் வகாள்ளுங்கள் 

• மருே்துை முக கைசம் அணியவும். 

o அது கிவடக்காவிட்டால், நன்கு கட்டவமக்கப்பட்ட, நன்கு வபாருந்ேக்கூடிய 

மருே்துைமற்ற முக கைசம் அணியவும். 

• தமலதிக ஆதலாசவனகளுக்கு உங்கள் உள்ளூர ்சுகாோர அதிகாரிவயதயா 

அல்லது சுகாோர நல ைழங்குநவரதயா வோடரப்ு வகாள்ளவும். 

 

நமலதி  விபரங் ளு ்கு: 1-833-784-4397          Canada.ca/coronavirus 
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