TAMIL / TAMIL

க ொரரொனொ வைரஸ் (COVID-19): உங் ளு ்கு இந் த
ரநொய் கதொற் றியிரு ் லொம் மற் றும் ரநொய் அறிகுறி ள்
இல் லொதிரு ் லொம் எனும் ர ொது, வீட்டில்
தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ ்கி ்க ொள் ளும்
(தன்வனத்தொரன தனிவம ் டுத்தி ்க ொள் ளும் ) விதம்
இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயுள் ள நபர்கள் தமக்கிருக்கின்ற நநோய் அறிகுறிகவள
எப்பபோழுதும் ஆரம் பத்திநேநய கண்டறிந்துபகோள் ைதிே் வே. உங் களுக்கு இந்த நநோய்
அறிகுறிகள் இே் ேோதிருந்தோலும் கூட, இந்த நநோய் அறிகுறிகள் உங் களிே்
பதன்படுைதற் கு பதோடங் க முன் னர் அே் ேது இந்த நநோய் அறிகுறிகள் ஒருநபோதும்
பதன்படோமேநய COVID-19 வைரஸ் பரவுைதற் கோன சோத்தியம் இருக்கின்றது.
நீ ங் கள் :
•
•
•

னடொவு ்கு கைளியொல் பயணித்து நோடு திரும் பும் நபர்களோக இருந்தோே்
(கட்டோயமோக தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கே் )*
இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயுள் ள அே் ேது இந்த நநோய் இருக்கேோம் என
சந்நதகிக்கப்படும் யோரோைது ஒருைருடன் பநருங் கிய பதோடர்வப வைத்திருந்தோே்
உங் களுக்கு இந்த வைரஸ் நநோய் பதோற் றியிருக்கேோம் என்பதோே்
தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ள நைண்டும் (தன் வனத்தோநன
தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளே் ) என பபோது சுகோதோரப் பிரிவு உங் களுக்கு
அறிவித்திருந்தோே் ,

கட்டோயமோக 14 நோட்களுக்கு தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ள
(தன் வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளே் ) நைண்டும் .
தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ ்கி ்க ொள் ளலொனது (தன்வனத்தொரன
தனிவம ் டுத்தி ்க ொள் ளல் ) நீ ங் கள் 14 நொட் ளு ்கு:
•

•

•

இந்த நநோய் அறிகுறிகளிே் ஒரு அறிகுறிநயனும் பதன்பட்டோே் , அந்த நநோய்
அறிகுறிகளுக்கோக வீட்டில் இருந்து தன் வனத்தோநன கண்கோணித்துக்பகோள் ள
நைண்டும் .
இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதன்படுைதற் கு முன் னர் அே் ேது இந்த
நநோயின் ஆரம் ப கட்டத்திே் இந்த வைரஸ் பரவுைவதத் தடுக்க உதவுைதற் கு
மற் ற ந ர் ளுடனொன கதொடர்வ த் தவிர்த்து ்க ொள் ள நைண்டும் .
உங் களது வீட்டிே் உடே் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தள் ளிநிற் க நைண்டிய
தூரத்வத நபணுைதன் மூேமோக இந்த வைரஸ் ரநொய் ரவுைவதத் தடு ்
உதவுைதற் கு நீ ங் ள் ஒத்துவை ் நைண்டும் .

உங் வளத் தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ ்கி ்க ொள் ளும் 14 நொட் ளு ்குள் இந்த
வைரஸ் ரநொய் அறிகுறி கதன் டத் கதொடங் கினொல் , நீ ங் ள் ட்டொயமொ :
நீ ங் கள் உங் களது முதேோைது நநோய் அறிகுறிவய அைதோனித்த உடநனநய
மற் றைர்களிடமிருந்து தன் வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளவும் ,
உங் களுவடய நநோய் அறிகுறிகள் மற் றும் பயண ைரேோறு பற் றிக்
கேந்துவரயோடுைதற் கு உடனடியோக ஒரு சுகோதோர நிபுணருடன் அே் ேது பபோது
சுகோதோர அதிகோரியுடன் பதோடர்புபகோள் ள நைண்டும் . அைர்கள் கூறுகின்ற
அறிவுவரகவள கைனமோகப் பின்பற் றவும் நைண்டும் .

•
•

உங் களுக்கு COVID-19 வைரஸ் பதோடர்போன நமலும் மதிப்பீடு அே் ேது பரிநசோதவன
அைசியமோ என்பது பற் றித் தீர்மோனிப்பதற் கு நீ ங் கள் ஆன்-வேன் சுயமதிப்பீட்டு
சோதனத்வதயும் (உங் கள் மோகோணத்திே் அே் ேது மோணிேத்திே் கிவடக்கக்கூடியதோக
இருக்குமோயின்) பயன்படுத்தேோம் .
குறி ் பு: இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் இருக்கின்ற அே் ேது இருப்பதோக
சந்நதகிக்கப்படும் கோரணத்தினோே் தனிவமப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நபர் ஒருைருடன்
நீ ங் கள் ைசித்தோே் , உங் கவள நீ ங் கள் தன் வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளும்
கோேம் 14 நோட்களுக்கு அப்போலும் நீ டிக்கப்படேோம் . ைழிகோட்டலுக்கு, உங் களுவடய
பபோது சுகோதோர அதிகோரிவய நோடுங் கள் .
தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ைதற் கு (தன் வனத்தோநன
தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளே் ), கீழ் கோணும் பசயே் பரிகோர நடைடிக்வககவளப்
பின்பற் றவும் :

மற் றைர் ளுடனொன கதொடர்பு வள ்
குவறத்து ்க ொள் ளல்
•
•

•

•
•

கனடோவிே் நீ ங் கள் இருக்கும் வீட்டிே் அே் ேது இடத்திே் இருத்தே் (உங் களின்
இடத்வத விட்டு பசே் ேக்கூடோது).
மருத்துை ரீதியிே் நதவையோன சந்திப்புகளுக்கு மோத்திரம் நீ ங் கள் வீட்வட விட்டு
பைளிநய பசே் லுங் கள் (இந்த நநோக்கத்திற் கு தனியோள் நபோக்குைரத்து
ைசதிவயப் பயன்படுத்தவும் ).
போடசோவேக்கு, நைவேக்கு, ஏவனய பபோது இடங் களுக்கு பசே் ேக்கூடோது
அே் ேது பபோதுப் நபோக்குைரத்து ைசதிகவள (உ-ம் : நபரூந்துகள் , படக்ஸிகள் )
பயன்படுத்தக்கூடோது.
விருந்தினர் வீட்டிற் கு ைருைவத அனுமதிக்கக்கூடோது.
ையதுைந்த முதியைர்களுடனோன அே் ேது கடுவமயோன அதிக நநோய் ஆபத்துள் ள
மருத்துை ரீதியிே் உடேோநரோக்கியமற் ற நபர்களுடனோன பதோடர்புகவளத்
தவிர்த்துக்பகோள் ள நைண்டும் .
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•
•

•

•

குறிப்போக பைளிநய பயணிக்கோதைர்களுடனோன அே் ேது இந்த வைரஸ் நநோய்
பதோற் றோத நபர்களுடனோன பதோடர்புகவளத் தவிர்த்துக்பகோள் ள நைண்டும் .
பதோடர்புபகோள் ைவதத் தவிர்க்க முடியோது எனிே் , கீழ் கோணும் முற் கோப்பு
நடைடிக்வககவள நமற் பகோள் ள நைண்டும் :
o உங் களுக்கும் மற் றும் மற் றைர்களுக்கும் இவடயிே் குவறந்தது 2 மீற் றர்
அளைோன தூரத்வதப் நபணுதே் .
o பதோடர்புகவளக் குவறத்துக்பகோள் ளே் .
o தனியோன ஒரு அவறயிே் இருந்து, சோத்தியமோயின், தனியோன ஒரு
குளியேவறவயப் போவித்தே் .
சிேர் அைர்களுக்கு ஏதோைது இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதன்படோமநேநய
COVID-19 வைரவஸத் பதோற் றச்பசய் யேோம் . மற் றைர்களுடனோன பநருங் கிய
பதோடர்வபத் தவிர்க்க முடியோது எனிே் , மருந்து சோரோத முகமூடிவய அே் ேது
முகக்கைசத்வத (அதோைது: கழுத்துக் வகயிறுகளினோே் அே் ேது கோது ைவளயே்
வகயிறுகளினோே் தவே ைவரக்கும் இறுகக்கட்டி குவறந்தது இரண்டு
அடுக்குகளுடன் முழுவமயோக மூடக்கூடிய ைவகயிே் தயோரிக்கப்பட்ட)
அணிந்தோே் , அது உங் கவள சூழவுள் ள நபர்கவள போதுகோக்க உதவும் .
மக்களோே் தமது பசே் ேப்பிரோணிகளுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் பரவியுள் ள பே
சோன்றுகள் இருந்துள் ளதோே் , பிரோணிகவளத் பதோடுைதிலிருந்து தவிர்ந்துபகோள் ள
நைண்டும் .

தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ ்கும் ர ொது (தன்வனத்தொரன
தனிவம ் டுத்தி ்க ொள் ளல் ) உங் ளொல் கெய் ய ்கூடிய கெயல்

ள் :

மற் றைர்களிடமிருந்து உடே் ரீதியோக தள் ளிநிற் க நைண்டிய 2 மீற் றர் அளைோன
தூரத்வதப் நபணும் அநத நைவளயிே் , நீ ங் கள் :
•
•

•
•
•

•
•

வககுலுக்குைதற் கு, முத்தமிடுைதற் கு அே் ேது கட்டியவணப்பதற் கு பதிேோக
ைணக்கம் கூறி ைரநைற் கேோம் .
அத்தியோைசியப் பபோருட்கவள (உ-ம் : மருந்துகவள பகோண்டுைந்து தருதே் ,
பேசரக்குகவள ைோங் கிக்பகோண்டு ைருதே் ) பபற் றுக்பகோள் ைதற் கு குடும் ப
உறவினவர, அயேைவர அே் ேது நண்பவர நகட்டுக்பகோள் ளேோம் .
உணவு விநிநயோக நசவைகவள அே் ேது ஆன்-வேன் பசோப்பிங் ைசதிவயப்
பயன்படுத்தேோம் .
வீட்டிே் இருந்தைோறு உடற் பயிற் சி பசய் யேோம் .
ஆன்-வேன் இரோநபோஜனங் கள் மற் றும் விவளயோட்டுக்கள் என்பைற் றினூடோக
குடும் ப உறவினர்களுடனும் மற் றும் நண்பர்களுடனும் பதோடர்வபப்
நபணுைதற் கு வீடிநயோ அவழப்பு ைசதிகள் நபோன்ற பதோழிே் நுட்ப ைசதிகவளப்
பயன்படுத்தேோம் .
வீட்டிலிருந்தைோறு நைவே பசய் யேோம் .
உங் களின் பசோந்த ைளோகத்திே் : உங் கள் வீட்டு விறோந்வதக்கு அே் ேது மோடிக்கு
பைளிநய பசே் ேேோம் , உங் களுவடய முற் றத்திே் நடக்கேோம் , பைண்கட்டிவயப்
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பயன்படுத்தி ஆக்கபூர்ைமோன சித்திரங் கவள ைவரயேோம் , தவடதோண்டி
ஓட்டங் கவள ஓடேோம் அே் ேது விவளயோட்டுக்கவள விவளயோடேோம் .

உங் ளின் வ
வள ்
வைத்திருத்தல்
•

•

•
•

ழுவிெ்சுத்தமொ

சைர்க்கோரத்வதயும் நீ வரயும் உபநயோகித்து குவறந்தது 20 பசக்கன் ைவரயோைது
அடி ் டி உங் களின் வககவள கழுவி விட்டு அகற் றக்கூடிய கோகிதத்
துணிகளினோே் அே் ேது மீளப்போவிக்கக்கூடிய துணிகளினோே் துவடத்து
உேர்த்திக்பகோள் ள நைண்டும் . அத்தவகய துணிகள் ஈரமோகும் நபோது அைற் வற
மீளிட்டுக்பகோள் ள நைண்டும் .
நீ ங் கள் ஒரு ஈரத் துவடப்போவனக் பகோண்டும் அழுக்குகவள அகற் றேோம் ,
அப்நபோது வககவளக்கழுவித் பதோற் றுநீ க்கக்கூடிய குவறந்தது 60% மதுசோரம்
அடங் கிய ஒரு பதோர்த்தத்வதப் போவிக்க நைண்டும் .
உங் களின் கண், மூக்கு மற் றும் ைோய் முதலியைற் வறத் பதோடுைதிலிருந்து
தவிர்ந்துக்பகோள் ள நைண்டும் .
உங் களுவடய முழங் வகயோே் அே் ேது ஒரு திசுவினோே் மவறத்து தும் முதே்
அே் ேது இருமுதே் நைண்டும் .

ரமற் ர ் பு வள ் ழுவிெ்சுத்தமொ ்கி
வைத்து க
்
ொள் ளல் மற் றும் தனிந ர் ொைவன ்
க ொருட் வள ் கிர்ந்துக ொள் ைவதத் தவிர்த்தல்
•

•

•

நீ ங் கள் அடிக்கடி பதோடும் மேசேகூடங் கள் , படுக்வகப் பக்க நமவசகள் , கதவுக்
வகப்பிடிகள் , பதோவேநபசிகள் மற் றும் பதோவேக்கோட்சிப் பபட்டிகவள
பதோவேவிலிருந்து இயக்கும் கருவிகள் நபோன்ற நமற் பரப்பு சோதனங் கவள
நோளோந்தம் குவறந்தது ஒரு தடவையோைது கழுவித் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ள
நைண்டும் .
பதோற் றுநீ க்குைதற் கு, மருந்து அவடயோள இேக்கமுவடய (DIN)
அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ள கடின நமற் பரப்புத் பதோற் றுநீ க்கிகவள மோத்திரம்
உபநயோகிக்க நைண்டும் . DIN என்பது கனடோவிே் போவிப்பதற் கு
அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ள போதுகோப்போன பதோற் றுநீ க்கும் பதோர்த்தம் என்பவத
உறுதிபசய் கின்ற கனடிய சுகோதோரத் துவறயினோே் ைழங் கப்படும் 8 டிஜிட்
பகோண்டபைோரு ஒரு அவடயோள இேக்கமோகும் .
வீட்டுப் பபோருட்கவள பதோற் றுநீ க்கி சுத்தம் பசய் ைதற் கு அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ள
கடின நமற் பரப்புத் பதோற் றுநீ க்கிகள் இே் ேோத சந்தர்ப்பத்திே் , பதோற் றுநீ க்கி
அட்வடயிே் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள அறிவுறுத்தே் களுக்கு இணங் க அே் ேது 250 மி.லீ.
நீ ருக்கு கழுவி பைண்வமயோக்கும் 5 மிே் லி லீற் றர் (மி.லீ.) விகித அளைோன
திரைத்வத அே் ேது ஒரு லீற் றர் நீ ருக்கு கழுவி பைண்வமயோக்கும் 20 மி.லீ. விகித
அளைோன திரைத்வத கேந்து, கழுவி பைண்வமயோக்கக்கூடிய ஒரு திரைநிவேக்
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•

•

கவரசவேத் தயோரித்துக்பகோள் ளேோம் . 0.1% நசோடியம் வைப்நபோகுநளோவரட்டுக்
கவரசவே தயோரிப்பதற் கு 5% நசோடியம் வைப் நபோகுநளோவரட்டு
உள் ளடங் குகிய கழுவி பைண்வமயோக்கும் திரைத்தின் அடிப்பவடயிே் இந்த
விகித அளவு அவமந்திருக்கும் . வீட்டுப் பபோருட்கவள கழுவி பைண்வமயோக்கும்
(குநளோரின்) திரைத்வத சரியோன முவறயிே் வகயோளுைதற் கோன
அறிவுவரகவளப் பின்பற் ற நைண்டும் .
பதோற் றுநீ க்குைதற் கோன அந்தத் திரைங் கவள போவித்தோலும் அத்தவகய
பதோற் றுக்கள் பதோடர்ந்தும் உயிர்ைோழும் என்பதோே் , அதிகளவிே் பதோடும்
இேத்திரனியே் உபகரணங் கவள (உ-ம் : சோவிப் பேவகள் , பதோடுதிவரகள்
என்பன) 70% மதுசோரம் அடங் கிய பதோர்த்தங் கவள உபநயோகித்து குவறந்தது
நோளோந்தம் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ள நைண்டும் .
பற் துேக்கிகள் , டைே் கள் , படுக்வகத் துணிகள் , மருந்து சோரோ முகமூடிகள் ,
போத்திரங் கள் அே் ேது இேத்திரனியே் உபகரணங் கள் நபோன்ற தனிநபர்
போைவனப் பபோருட்கவள மற் றைர்களுடன் பகிர்ந்துபகோள் ளக்கூடோது.

இந் த வைரஸ் ரநொய் அறிகுறி ளு ் ொ
நீ ங் ரள ண் ொணித்து ்க ொள் ளல்
•

•

உங்

வள

மருந்து சோரோத முகமூடி அே் ேது முகக்கைசம் (அதோைது: கழுத்துக்
வகயிறுகளினோே் அே் ேது கோது ைவளயே் வகயிறுகளினோே் தவே ைவரக்கும்
இறுகக்கட்டி குவறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் முழுவமயோக மூடக்கூடிய
ைவகயிே் தயோரிக்கப்பட்ட) .
உங் களின் உடே் பைப்பநிவேவய நோளோந்தம் அளந்து பதிந்துபகோள் ளவும்
(அே் ேது பபோது சுகோதோர அதிகோரியின் அறிவுவரகவள கைனமோகப்
பின்பற் றவும் ) மற் றும் முடியுமோன ைவர கோய் சச
் வேத் தணிக்கும் அதிகமோன
மருந்துகவள [உ-ம் : இபுப்நரோபபfன் (ibuprofen) அே் ேது அசிபடமிபனோபபfன்
(acetaminophen)] போவிப்பவதத் தவிர்த்துக்பகோள்ளவும் நைண்டும் . இந்த மருந்துகள்
ஆரம் ப கட்ட COVID-19 வைரஸ் அறிகுறிகவள மவறக்கக்கூடும் .

தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ ்கி ்க ொள் ளும்
(தன்வனத்தொரன தனிவம ் டுத்தி ்க ொள் ளும் )
ரநரத்தில் , வீட்டில் வைத்திரு ் ரைண்டிய க ொருட் ள்
•

•
•
•
•
•

மருந்து சோரோ முகமூடிகள் அே் ேது முகக்கைசங் கள் (உ-ம் : அதோைது: கழுத்துக்
வகயிறுகளினோே் அே் ேது கோது ைவளயே் வகயிறுகளினோே் தவே ைவரக்கும்
இறுகக்கட்டி முழுவமயோக மூடக்கூடிய ைவகயிே் தயோரிக்கப்பட்ட)
அகற் றக்கூடிய கோகிதத் திசுக்கள்
கோய் சச
் ே் மோணி
சுத்தமோன நீ ர்
வககவளக் கழுவிச்சுத்தம் பசய் ைதற் கு பயன்படும் சைர்க்கோரம்
குவறந்தது 60% மதுசோரம் அடங் கிய பதோற் றுநீ க்கப் பதோர்த்தங் கள்
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•
•
•
•

•

பீன் கோன் கவள கழுவிச்சுத்தம் பசய் ைதற் கு பயன்படும் சைர்க்கோரம்
சேவை பசய் ைதற் கு ைழவமயோக பயன்படும் சைர்க்கோரம்
வீட்டுப் பபோருட்கவள கழுவி சுத்தமோக்குைதற் கு ைழவமயோக பயன்படும்
பபோருட்கள்
மருந்து அவடயோள இேக்கமுவடய (DIN) கடின நமற் பரப்புத் பதோற் றுநீ க்கிகள் ,
அே் ேது அத்தவகய பதோற் றுநீ க்கிகள் இே் ேோத சந்தர்ப்பத்திே் , கழுவி
பைண்வமயோக்கும் பசறிவுவடய (5%) திரைப் பதோர்த்தங் கள் மற் றும்
ஊற் றுைதற் கு நதவையோன தனியோன ஒரு பகோள் கேன்
அதிகளவிே் பதோடும் இேத்திரனியே் உபகரணங் கவள சுத்தம் பசய் ைதற் கு
பபோருத்தமோன பபோருட்கள்

அத்தியொைசிய ணியொளர் ளு ் ொன
ெம் ந் தமொன யணம்

ணி

அத்தியோைசியப் பபோருட்கவளயும் மற் றும் அத்தியோைசிய நசவைகவளயும்
பதோடர்ச்சியோக ைழங் குைதற் கு நோட்வடக் கடக்கும் ஒருசிே நபர்கள் அே் ேது
கனடோவுக்கு அத்தியோைசிய நசவைகவள ைழங் கும் அே் ேது பபறும் தனிநபர்கள்
கனடோவுக்கு பைளியோே் பயணிக்கும் கோரணத்தினோே் அைர்களுக்கு வைரஸ் நநோய்
இே் ேோதிருக்கும் (COVID-19 வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இே் ேோதைர்கள் ) என்ற
எடுநகோளின் அடிப்பவடயிே் , தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கும் (தன் வனத்தோநன
தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளே் ) நதவையிலிருந்து விேக்களிக்கப்படுகின்றோர்கள் .
அைர் ள்
•
•

•

ட்டொயமொ :

உடே் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தள் ளிநிற் க நைண்டிய தூரத்வத (சமூக
இவடபைளி) நபண நைண்டும் .
இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகளுக்கோக தன் வனத்தோநன
கண்கோணித்துக்பகோள் ள நைண்டும் (உங் களுக்கு இந்த நநோய் அறிகுறிகள்
பதன்பட்டோே் , உங் களின் உள் ளூர் பபோது சுகோதோர அதிகோரி ைழங் கும்
அறிவுவரகவள நீ ங் கள் பின்பற் ற நைண்டும் ).
முடியுமோன ைவரயிே் பைளிநய பசே் ேோமே் உங் களின் ைதிவிடங் களிே்
இருத்தே் நைண்டும் .

நைறு ஏதோைது ஒரு கோரணத்திற் கோக (உதோரணமோக, நீ ங் கள் இந்த வைரஸ் நநோய்
பதோற் றியுள் ள நபர் ஒருைருடன் பநருங் கிய பதோடர்வப வைத்துள் ளீர ்கள் என்பதோே் )
தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ள நைண்டும் என பபோது சுகோதோரப் பிரிவு
உங் களுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தோே் , நீ ங் கள் ஒரு அத்தியோைசிய பணியோளர் என்ற
ைவகயிே் , உங் களின் நிேைரத்வத உங் களுவடய உள் ளூர் பபோது சுகோதோர அதிகோரிக்கு
அறியப்படுத்துங் கள் .
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COVID-19 வைரஸ்
ரவுைவத் தடு ் தற் கு எமது ெொர் ொ
ரைண்டிய எல் லொைற் வறயும் எம் மொல் கெய் ய முடியும் .

கெய் ய

ரமலதி த ைல் ளு ்கு Canada.ca/coronavirus என்ற
இவணயத்தளத்தில் பிரரைசி ் வும் அல் லது 1-833-784-4397
என்ற கதொவலர சி இல ் த்துடன் கதொடர்புக ொள் ளவும் .

*தனிவம ் டுத்தித் கதொற் றுநீ

் ல்

ற் றிய ெட்டம்

COVID-19 வைரஸ் பற் றி அறிமுகப்படுத்தும் மற் றும் அந்த நநோய் பரவுைவதக் குவறக்கும்
பபோருட்டு ஆகோய மோர்க்கமோவும் , கடே் மோர்க்கமோகவும் அே் ேது தவர ைழியோகவும்
கனடோவுக்கு நுவழகின்ற நபர்களுக்கு COVID-19 வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இருந்தோே் 14
நோட்களுக்கு அைர்கவள அைர்களோகநை தனிவமப்படுத்தித்
பதோற் றுநீ க்கிக்பகோள் ளுமோறு (தன் வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள் ளே் )
நதவைப்படுத்துகின்ற தனிவமப்படுத்தித் பதோற் றுநீ க்கே் பற் றிய சட்டத்தின் கீழ் ,
கனடோ அரசோங் கம் ஒரு அைசரநிவேக் கட்டவளவய நவடமுவறப்படுத்தியுள் ளது. 14
நோள் கோேப்பகுதி, நபர்கள் கடனோவுக்குள் நுவழயும் நோளிே் பதோடங் கும் .
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