
 TAMIL / TAMIL 

க ொரரொனொ வைரஸ் (COVID-19): உங் ளு ்கு இந்த ரநொய் 

கதொற்றியிரு ் லொம் மற்றும் ரநொய் அறிகுறி ள் இல்லொதிரு ் லொம் 

எனும் ர ொது, வீட்டில் தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ்கி ்க ொள்ளும் 

(தன்வனத்தொரன தனிவம ் டுத்தி ்க ொள்ளும்) விதம்    

இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயுள்ள நபரக்ள் தமக்கிருக்கின்ற நநோய் 

அறிகுறிகவள எப்பபோழுதும் ஆரம்பத்திநேநய கண்டறிந்துபகோள்ைதிே்வே. 

உங்களுக்கு இந்த நநோய் அறிகுறிகள் இே்ேோதிருந்தோலும் கூட, இந்த நநோய் 

அறிகுறிகள் உங்களிே் பதன்படுைதற்கு பதோடங்க முன்னர ்அே்ேது இந்த 

நநோய் அறிகுறிகள் ஒருநபோதும் பதன்படோமேநய COVID-19 வைரஸ் 

பரவுைதற்கோன சோத்தியம் இருக்கின்றது.  

நீங்கள்:     

•  னடொவு ்கு கைளியொல் பயணித்து நோடு திரும்பும் நபரக்ளோக 

இருந்தோே் (கட்டோயமோக தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கே்)*  

• இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயுள்ள அே்ேது இந்த நநோய் இருக்கேோம் என 

சந்நதகிக்கப்படும் யோரோைது ஒருைருடன் பநருங்கிய பதோடரவ்ப 

வைத்திருந்தோே் 

• உங்களுக்கு இந்த வைரஸ் நநோய் பதோற்றியிருக்கேோம் என்பதோே் 

தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ள நைண்டும் 

(தன்வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள்ளே்) என பபோது சுகோதோரப் 

பிரிவு உங்களுக்கு அறிவித்திருந்தோே்,  

கட்டோயமோக 14 நோட்களுக்கு தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ள 

(தன்வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோள்ளே்) நைண்டும்.    

தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ்கி ்க ொள்ளலொனது (தன்வனத்தொரன 

தனிவம ் டுத்தி ்க ொள்ளல்) நீங்கள் 14 நொட் ளு ்கு:  

• இந்த நநோய் அறிகுறிகளிே் ஒரு அறிகுறிநயனும் பதன்பட்டோே், அந்த 

நநோய் அறிகுறிகளுக்கோக வீட்டில் இருந்து தன்வனத்தோநன 

கண்கோணித்துக்பகோள்ள நைண்டும்.   

• இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதன்படுைதற்கு முன்னர ்அே்ேது 

இந்த நநோயின் ஆரம்ப கட்டத்திே் இந்த வைரஸ் பரவுைவதத் தடுக்க 

உதவுைதற்கு மற்ற ந ர் ளுடனொன கதொடர்வ த் தவிர்த்து ்க ொள்ள 

நைண்டும்.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?topic=tilelink
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• உங்களது வீட்டிே் உடே் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தள்ளிநிற்க 

நைண்டிய தூரத்வத நபணுைதன் மூேமோக இந்த வைரஸ் ரநொய் 

 ரவுைவதத் தடு ்  உதவுைதற்கு நீங் ள் ஒத்துவை ்  நைண்டும்.  

• நீங் ள் உங் வள  ண் ொணித்து ் க ொள்ளவும், உ.ம்-தீவிரமவடயும் 

இருமே்,மூசப்சடுப்பதிே் சிரமம், உடே் பைப்பநிவே 38C போவக அே்ேது 

அதற்கதிகமோக,கோய்சச்ே் நபோன்ற உணரவ்ு,உடே் குளிரை்வடதே், உடே் 

கவளப்பும் நசோரவ்ும் கோணப்படே், உடே் மற்றும் தவச ைலி 

கோணப்படே்,நுகரத்ே் மற்றும் சுவை உணரவ்ு 

அற்றுப்நபோதே்,தவேைலி,ைோய்வு சம்பந்தமோன-

ையிற்றுைலி.ைோந்திநபதி. 

• ஒை்கைொரு நொளும் உடல் கை ் நிவலவய அளவிடவும். அே்ேது 

உங்கள் பபோது சுகோதோர அதிகோரிகளின் ைழிகோட்டவே பின்பற்றவும். 

கோய்சச்வே குவறக்கும் .உ.ம்  அசற்றமிநனோபபன், இபுபநரோபபன், 

மருந்துகவளக் குவறத்துக் பகோள்ளவும். இம் மருந்துகள் பகோவிட்-19 

இன் அறிகுறிகவள மவறக்கும். 

உங் வளத் தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ்கி ்க ொள்ளும் 14 

நொட் ளு ்குள் இந்த வைரஸ் ரநொய் அறிகுறி கதன் டத் கதொடங்கினொல், 

நீங் ள்  ட்டொயமொ :  

o நீங்கள் உங்களது முதேோைது நநோய் அறிகுறிவய அைதோனித்த 

உடநனநய மற்றைரக்ளிடமிருந்து தன்வனத்தோநன 

தனிவமப்படுத்திக்பகோள்ளவும்,  

o உங்களுவடய நநோய் அறிகுறிகள் மற்றும் பயண ைரேோறு பற்றிக்  

கேந்துவரயோடுைதற்கு உடனடியோக ஒரு சுகோதோர நிபுணருடன் அே்ேது 

பபோது சுகோதோர அதிகோரியுடன் பதோடரப்ுபகோள்ள நைண்டும். அைரக்ள் 

கூறுகின்ற அறிவுவரகவள கைனமோகப் பின்பற்றவும் நைண்டும்.  

o உங்களுக்கு நநோய்த்பதோற்றுஅபோயம் அதிகமோக கோணப்படின் அே்ேது 

அைசர நதவையுள்ள அறிகுறிகள் கோணப்படின் உங்கவள 

கண்கோணிக்க நைண்டும். உ.ம்-மூசப்சடுப்பதிே் மிகச ்

சிரமம்,பநஞ்சுைலி அே்ேது அழுத்தம், தடுமோற்றம், நித்திவரயின் பின் 

எழுைதிே் சிரமம் நபோன்றவை. அைசர  நதவையுள்ள நநோய் அறிகுறிகள் 

பதன்பட்டோே்,911 அே்ேது உங்கள் உள்ளூர ்அைசர உதவி 

உங்களுக்கு COVID-19 வைரஸ் பதோடரப்ோன நமலும் மதிப்பீடு அே்ேது 

பரிநசோதவன அைசியமோ என்பது பற்றித் தீரம்ோனிப்பதற்கு நீங்கள் ஆன்-

வேன் சுயமதிப்பீட்டு சோதனத்வதயும் (உங்கள் மோகோணத்திே் அே்ேது 

மோணிேத்திே் கிவடக்கக்கூடியதோக இருக்குமோயின்) பயன்படுத்தேோம்.    

குறிப்பு: இந்த COVID-19 வைரஸ் ந ோய் இருக்கின்ற அல்லது இருப்பதோக சந்நதகிக்கப்படும் கோரணத்தினோல் 

தனிவைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற  பர் ஒருைருடன் நீங்கள் ைசித்தோல், உங்கவை நீங்கள் தன்வனத்தோநன 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html#s
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://ca.thrive.health/covid19/en
https://ca.thrive.health/covid19/en
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தனிவைப்படுத்திக்ககோள்ளும் கோலம் 14  ோட்களுக்கு அப்போலும் நீடிக்கப்படலோம். ைழிகோட்டலுக்கு, உங்களுவடய 

கபோது சுகோதோர அதிகோரிவய  ோடுங்கள்.   

தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ைதற்கு (தன்வனத்தோநன 

தனிவமப்படுத்திக்பகோள்ளே்), கீழ்கோணும் பசயே் பரிகோர 

நடைடிக்வககவளப் பின்பற்றவும்:  

மற்றைர் ளுடனொன கதொடர்பு வள ் குவறத்து ்க ொள்ளல் 

• உங்கவள நீங்கள் தனிவமப்படுத்த முடியோத இடங்களிே், 

தனிவமப்படுத்தே் பசயற்போடுகவள முன்பனடுக்க நைண்டோம். 

உதோரணமோக- 

o ஒரு குழு அே்ேது பே் சமூக அவமப்பு முவற, 

o சிறிய  மோடி வீட்வட பகிரத்ே்,அே்ேது 

o கூட்டுகக்ுடும்பம் அே்ேது பே நபர ்அடங்கிய குடும்பம், 

o  உம்முடன் பயணிக்கோத உமது அவறயிே் ைசிப்பைரக்ள் அே்ேது 

o  முகோம், மோணைரக்ள் ஒன்றோக தூங்கும் அவறகள்,அே்ேது ஏவனய 

கூட்டோக ைோழும்அவமப்புகள்,அங்கு பநருங்கிய பதோடரப்ுகள்,அே்ேது 

பபோதுைோக பகிரும் இடங்கள் நபோன்றன. 

 

• கனடோவிே் நீங்கள் இருக்கும் வீட்டிே் அே்ேது இடத்திே் இருத்தே் 

(உங்களின் இடத்வத விட்டு பசே்ேக்கூடோது).  

• மருத்துை ரீதியிே் நதவையோன சந்திப்புகளுக்கு மோத்திரம் நீங்கள் 

வீட்வட விட்டு பைளிநய பசே்லுங்கள் (இந்த நநோக்கத்திற்கு தனியோள் 

நபோக்குைரத்து ைசதிவயப் பயன்படுத்தவும்).  

• போடசோவேக்கு, நைவேக்கு, ஏவனய பபோது இடங்களுக்கு 

பசே்ேக்கூடோது அே்ேது பபோதுப் நபோக்குைரத்து ைசதிகவள (உ-ம்: 

நபரூந்துகள், படக்ஸிகள்) பயன்படுத்தக்கூடோது.   

• விருந்தினர ்வீட்டிற்கு ைருைவத அனுமதிக்கக்கூடோது.  

• ையதுைந்த முதியைரக்ளுடனோன அே்ேது கடுவமயோன அதிக நநோய் 

ஆபத்துள்ள மருத்துை ரீதியிே் உடேோநரோக்கியமற்ற நபரக்ளுடனோன 

பதோடரப்ுகவளத் தவிரத்்துக்பகோள்ள நைண்டும்.நமலும் நநோய் எதிரப்்பு 

குவறபோடு உள்ளைரக்ளிடம் அே்ேது 40ஐ விட உடே் திணிவுசச்ுட்டி 

அதிகமோனைரக்ளுடநனோ பதோடரப்ு பகோள்ைவதயும் தவிரக்்க நைண்டும்.  

• குறிப்போக பைளிநய பயணிக்கோதைரக்ளுடனோன அே்ேது இந்த வைரஸ் 

நநோய் பதோற்றோத நபரக்ளுடனோன பதோடரப்ுகவளத் தவிரத்்துக்பகோள்ள 

நைண்டும்.  

• நீங்கள் ந ோட்டலிே் தங்கியிருப்பின்  மற்றைரக்ள் நடமோடும், ைரநைற்பு 

அவறகள் முற்றம், உணைகம்,உடற்பயிற்சி நிவேயம், நீசச்ே் தடோகம் 

நபோன்ற இடங்களிே் நடமோடுைவத தவிரக்்கவும். 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
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• பதோடரப்ுபகோள்ைவதத் தவிரக்்க முடியோது எனிே், கீழ்கோணும் முற்கோப்பு 

நடைடிக்வககவள நமற்பகோள்ள நைண்டும்:   

o உங்களுக்கும் மற்றும் மற்றைரக்ளுக்கும் இவடயிே் குவறந்தது 2 

மீற்றர ்அளைோன தூரத்வதப் நபணுதே். அே்ேது  

முகக்கைசம்அணிதே்,பதோடரப்ுகவளக் குவறத்துக்பகோள்ளே்.  

o தனியோன ஒரு அவறயிே் இருந்து, சோத்தியமோயின், தனியோன ஒரு 

குளியேவறவயப் போவித்தே்.  

நீங்கள் நண்பரக்ள்/குடும்பத்துடன் ைோழ்பைரோகவும் ,அைரக்ளுடன்  

பயணம் பசய்யோதைரக்ளோகவும்  இருக்க நைண்டும். 

• சிேர ்அைரக்ளுக்கு ஏதோைது இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் 

பதன்படோமநேநய COVID-19 வைரவஸத் பதோற்றசப்சய்யேோம். 

மற்றைரக்ளுடனோன பநருங்கிய பதோடரவ்பத் தவிரக்்க முடியோது எனிே், 

மருந்து சோரோத முகமூடிவய அே்ேது முகக்கைசத்வத (அதோைது: 

கழுத்துக் வகயிறுகளினோே் அே்ேது கோது ைவளயே் வகயிறுகளினோே் 

தவே ைவரக்கும் இறுகக்கட்டி குவறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் 

முழுவமயோக மூடக்கூடிய ைவகயிே் தயோரிக்கப்பட்ட) அணிந்தோே், அது 

உங்கவள சூழவுள்ள நபரக்வள போதுகோக்க உதவும்.  

• மக்களோே் தமது பசே்ேப்பிரோணிகளுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் 

பரவியுள்ள பே சோன்றுகள் இருந்துள்ளதோே், பிரோணிகவளத் 

பதோடுைதிலிருந்து தவிரந்்துபகோள்ள நைண்டும்.        

தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ்கும் ர ொது (தன்வனத்தொரன 

தனிவம ் டுத்தி ்க ொள்ளல்) உங் ளொல் கெய்ய ்கூடிய கெயல் ள்:  

மற்றைரக்ளிடமிருந்து உடே் ரீதியோக தள்ளிநிற்க நைண்டிய 2 மீற்றர ்அளைோன 

தூரத்வதப் நபணும் அநத நைவளயிே், நீங்கள்:  

• வககுலுக்குைதற்கு, முத்தமிடுைதற்கு அே்ேது கட்டியவணப்பதற்கு 

பதிேோக ைணக்கம் கூறி ைரநைற்கேோம். 

• அத்தியோைசியப் பபோருட்கவள (உ-ம்: மருந்துகவள பகோண்டுைந்து 

தருதே், பேசரக்குகவள ைோங்கிக்பகோண்டு ைருதே்) 

பபற்றுக்பகோள்ைதற்கு குடும்ப உறவினவர, அயேைவர அே்ேது 

நண்பவர நகட்டுக்பகோள்ளேோம்.  

• உணவு விநிநயோக நசவைகவள அே்ேது ஆன்-வேன் பசோப்பிங் 

ைசதிவயப் பயன்படுத்தேோம்.  

• வீட்டிே் இருந்தைோறு உடற்பயிற்சி பசய்யேோம்.  

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html
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• ஆன்-வேன் இரோநபோஜனங்கள் மற்றும் விவளயோட்டுக்கள் 

என்பைற்றினூடோக குடும்ப உறவினரக்ளுடனும் மற்றும் 

நண்பரக்ளுடனும் பதோடரவ்பப் நபணுைதற்கு வீடிநயோ அவழப்பு 

ைசதிகள் நபோன்ற பதோழிே்நுட்ப ைசதிகவளப் பயன்படுத்தேோம்.  

• வீட்டிலிருந்தைோறு நைவே பசய்யேோம்.  

• உங்களின் பசோந்த ைளோகத்திே்:  உங்கள் வீட்டு விறோந்வதக்கு அே்ேது 

மோடிக்கு பைளிநய பசே்ேேோம், உங்களுவடய முற்றத்திே் நடக்கேோம், 

பைண்கட்டிவயப் பயன்படுத்தி ஆக்கபூரை்மோன சித்திரங்கவள 

ைவரயேோம், தவடதோண்டி ஓட்டங்கவள ஓடேோம் அே்ேது 

விவளயோட்டுக்கவள விவளயோடேோம்.  

உங் ளின் வ  வள ்  ழுவிெச்ுத்தமொ  வைத்திருத்தல்  

• சைரக்்கோரத்வதயும் நீவரயும் உபநயோகித்து குவறந்தது 20 பசக்கன் 

ைவரயோைது அடி ் டி உங்களின் வககவள கழுவி   விட்டு 

அகற்றக்கூடிய கோகிதத் துணிகளினோே் அே்ேது மீளப்போவிக்கக்கூடிய 

துணிகளினோே் துவடத்து உேரத்்திக்பகோள்ள நைண்டும். அத்தவகய 

துணிகள் ஈரமோகும் நபோது அைற்வற மீளிட்டுக்பகோள்ள நைண்டும். 

• நீங்கள் ஒரு ஈரத் துவடப்போவனக் பகோண்டும் அழுக்குகவள 

அகற்றேோம், அப்நபோது வககவளக்கழுவித் பதோற்றுநீக்கக்கூடிய 

குவறந்தது 60% மதுசோரம் அடங்கிய ஒரு பதோரத்்தத்வதப் போவிக்க 

நைண்டும். 

• உங்களின் கண், மூக்கு மற்றும் ைோய் முதலியைற்வறத் 

பதோடுைதிலிருந்து தவிரந்்துக்பகோள்ள நைண்டும். 

• உங்களுவடய முழங்வகயோே் அே்ேது ஒரு திசுவினோே் மவறத்து 

தும்முதே் அே்ேது இருமுதே் நைண்டும். 

ரமற் ர ்பு வள ்  ழுவிெச்ுத்தமொ ்கி வைத்து ்க ொள்ளல் மற்றும் 

தனிந ர்  ொைவன ் க ொருட் வள ்  கிர்ந்துக ொள்ைவதத் தவிர்த்தல்  

• நீங்கள் அடிக்கடி பதோடும் மேசேகூடங்கள், படுக்வகப் பக்க 

நமவசகள், கதவுக் வகப்பிடிகள், பதோவேநபசிகள் மற்றும் 

பதோவேக்கோட்சிப் பபட்டிகவள பதோவேவிலிருந்து இயக்கும் கருவிகள் 

நபோன்ற நமற்பரப்பு சோதனங்கவள நோளோந்தம் குவறந்தது ஒரு 

தடவையோைது கழுவித் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ள நைண்டும். 

 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/hand-sanitizer.html


  

 6 

 

• பதோற்றுநீக்குைதற்கு, மருந்து அவடயோள இேக்கமுவடய (DIN) 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள கடின நமற்பரப்புத் பதோற்றுநீக்கிகவள 

மோத்திரம்  உபநயோகிக்க நைண்டும். DIN என்பது கனடோவிே் 

போவிப்பதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள போதுகோப்போன பதோற்றுநீக்கும் 

பதோரத்்தம் என்பவத உறுதிபசய்கின்ற கனடிய சுகோதோரத் 

துவறயினோே் ைழங்கப்படும் 8 டிஜிட் பகோண்டபைோரு ஒரு அவடயோள 

இேக்கமோகும். 

• வீட்டுப் பபோருட்கவள பதோற்றுநீக்கி சுத்தம் பசய்ைதற்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள கடின நமற்பரப்புத் பதோற்றுநீக்கிகள் இே்ேோத 

சந்தரப்்பத்திே், பதோற்றுநீக்கி அட்வடயிே் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

அறிவுறுத்தே்களுக்கு இணங்க அே்ேது 250 மி.லீ. நீருக்கு கழுவி 

பைண்வமயோக்கும் 5 மிே்லி லீற்றர ்(மி.லீ.) விகித அளைோன திரைத்வத 

அே்ேது  ஒரு லீற்றர ்நீருக்கு கழுவி பைண்வமயோக்கும் 20 மி.லீ. விகித 

அளைோன திரைத்வத கேந்து, கழுவி பைண்வமயோக்கக்கூடிய ஒரு 

திரைநிவேக் கவரசவேத் தயோரித்துக்பகோள்ளேோம். 0.1% நசோடியம் 

வ ப்நபோகுநளோவரட்டுக் கவரசவே தயோரிப்பதற்கு 5% நசோடியம் 

வ ப்நபோகுநளோவரட்டு உள்ளடங்குகிய கழுவி பைண்வமயோக்கும் 

திரைத்தின் அடிப்பவடயிே் இந்த விகித அளவு அவமந்திருக்கும்.  

வீட்டுப் பபோருட்கவள கழுவி பைண்வமயோக்கும் (குநளோரின்) 

திரைத்வத சரியோன முவறயிே் வகயோளுைதற்கோன அறிவுவரகவளப் 

பின்பற்ற நைண்டும்.   

• பதோற்றுநீக்குைதற்கோன அந்தத் திரைங்கவள போவித்தோலும் அத்தவகய 

பதோற்றுக்கள் பதோடரந்்தும் உயிரை்ோழும் என்பதோே், அதிகளவிே் 

பதோடும் இேத்திரனியே் உபகரணங்கவள (உ-ம்: சோவிப் பேவகள், 

பதோடுதிவரகள் என்பன) 70% மதுசோரம் அடங்கிய பதோரத்்தங்கவள 

உபநயோகித்து குவறந்தது நோளோந்தம் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ள 

நைண்டும். 

• பற் துேக்கிகள், டைே்கள், படுக்வகத் துணிகள், மருந்து சோரோ 

முகமூடிகள், போத்திரங்கள் அே்ேது இேத்திரனியே் உபகரணங்கள் 

நபோன்ற தனிநபர ்போைவனப் பபோருட்கவள மற்றைரக்ளுடன் 

பகிரந்்துபகோள்ளக்கூடோது.  

தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ்கி ்க ொள்ளும் (தன்வனத்தொரன 

தனிவம ் டுத்தி ்க ொள்ளும்) ரநரத்தில், வீட்டில் வைத்திரு ்  ரைண்டிய 

க ொருட் ள்  

• மருந்து சோரோ முகமூடிகள் அே்ேது முகக்கைசங்கள் (உ-ம்:  அதோைது: 

கழுத்துக் வகயிறுகளினோே் அே்ேது கோது ைவளயே் வகயிறுகளினோே் 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.htmlhttps:/www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.htmlhttps:/www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
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தவே ைவரக்கும் இறுகக்கட்டி முழுவமயோக மூடக்கூடிய ைவகயிே் 

தயோரிக்கப்பட்ட) 

• அகற்றக்கூடிய கோகிதத் திசுக்கள்  

• கோய்சச்ே்மோணி  

• சுத்தமோன நீர ் 

• வககவளக் கழுவிசச்ுத்தம் பசய்ைதற்கு பயன்படும் சைரக்்கோரம் 

• குவறந்தது 60% மதுசோரம் அடங்கிய பதோற்றுநீக்கப் பதோரத்்தங்கள்  

• பீன்கோன்கவள கழுவிசச்ுத்தம் பசய்ைதற்கு பயன்படும் சைரக்்கோரம்  

• சேவை பசய்ைதற்கு ைழவமயோக பயன்படும் சைரக்்கோரம்  

• வீட்டுப் பபோருட்கவள கழுவி சுத்தமோக்குைதற்கு ைழவமயோக 

பயன்படும் பபோருட்கள் 

• மருந்து அவடயோள இேக்கமுவடய (DIN) கடின நமற்பரப்புத் 

பதோற்றுநீக்கிகள், அே்ேது அத்தவகய பதோற்றுநீக்கிகள் இே்ேோத 

சந்தரப்்பத்திே், கழுவி பைண்வமயோக்கும் பசறிவுவடய (5%) திரைப் 

பதோரத்்தங்கள் மற்றும் ஊற்றுைதற்கு நதவையோன தனியோன ஒரு 

பகோள்கேன் 

• அதிகளவிே் பதோடும் இேத்திரனியே் உபகரணங்கவள சுத்தம் 

பசய்ைதற்கு பபோருத்தமோன பபோருட்கள்    

அத்தியொைசிய  ணியொளர் ளு ் ொன  ணி ெம் ந்தமொன  யணம்  

அத்தியோைசியப் பபோருட்கவளயும் மற்றும் அத்தியோைசிய நசவைகவளயும் 

பதோடரச்ச்ியோக ைழங்குைதற்கு நோட்வடக் கடக்கும் ஒருசிே நபரக்ள் அே்ேது 

கனடோவுக்கு அத்தியோைசிய நசவைகவள ைழங்கும் அே்ேது பபறும் 

தனிநபரக்ள் கனடோவுக்கு பைளியோே் பயணிக்கும் கோரணத்தினோே் 

அைரக்ளுக்கு வைரஸ் நநோய் இே்ேோதிருக்கும் (COVID-19 வைரஸ் நநோய் 

அறிகுறிகள் இே்ேோதைரக்ள்) என்ற எடுநகோளின் அடிப்பவடயிே், 

தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கும் (தன்வனத்தோநன 

தனிவமப்படுத்திக்பகோள்ளே்) நதவையிலிருந்து 

விேக்களிக்கப்படுகின்றோரக்ள்.   

அைர் ள்  ட்டொயமொ : மருத்துை ரீதியற்ற மு  ்  ைெம் அணிய 

ரைண்டும். 

• உடே் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தள்ளிநிற்க நைண்டிய தூரத்வத  

(சமூக இவடபைளி) நபண நைண்டும்.  

• ஒை்பைோரு முவறயும் நீங்கள் கனடோவினுள் உள்நுவழயும் நபோது 14 

நோட்கள் ,இந்த வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகளுக்கோக தன்வனத்தோநன 

கண்கோணித்துக்பகோள்ள நைண்டும் உங்களுக்கு இந்த நநோய் 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/instructions-sew-no-sew-cloth-face-covering.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19/hand-sanitizer.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/preventing-covid-19-workplace-employers-employees-essential-service-workers.html#_Work-related_travel_for
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
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அறிகுறிகள் பதன்பட்டோே், உங்களின் உள்ளூர ்பபோது சுகோதோர 

அதிகோரி ைழங்கும் அறிவுவரகவள நீங்கள் பின்பற்ற நைண்டும்.  

• நீங்கள் பயணம் பசய்யும்நபோதும்,அே்ேது உங்கள் நைவே 

பசய்யுமிடத்திலும் போதுகோப்பு  நவடமுவறகவள பின்பற்றவும். 

முடியுமோன ைவரயிே் பைளிநய பசே்ேோமே் உங்களின் ைதிவிடங்களிே் 

இருத்தே் நைண்டும்.  

நைறு ஏதோைது ஒரு கோரணத்திற்கோக (உதோரணமோக, நீங்கள் இந்த வைரஸ் 

நநோய் பதோற்றியுள்ள நபர ்ஒருைருடன் பநருங்கிய பதோடரவ்ப 

வைத்துள்ளீரக்ள் என்பதோே்) தனிவமப்படுத்தித் பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ள 

நைண்டும் என பபோது சுகோதோரப் பிரிவு உங்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தோே், 

நீங்கள் ஒரு அத்தியோைசிய பணியோளர ்என்ற ைவகயிே், உங்களின் 

நிேைரத்வத உங்களுவடய உள்ளூர ்பபோது சுகோதோர அதிகோரிக்கு 

அறியப்படுத்துங்கள்.   

COVID-19 வைரஸ் பரவுைவத் தடுப்பதற்கு எமது சோரப்ோக பசய்ய நைண்டிய 

எே்ேோைற்வறயும் எம்மோே் பசய்ய முடியும்.  

நமேதிக தகைே்களுக்கு Canada.ca/coronavirus என்ற இவணயத்தளத்திே் 

பிரநைசிக்கவும் அே்ேது 1-833-784-4397 என்ற பதோவேநபசி இேக்கத்துடன் 

பதோடரப்ுபகோள்ளவும்.   

*தனிவம ் டுத்தித் கதொற்றுநீ ் ல்  ற்றிய ெட்டம் 

COVID-19 வைரஸ் பற்றி அறிமுகப்படுத்தும் மற்றும் அந்த நநோய் 

பரவுைவதக் குவறக்கும் பபோருடட்ு ஆகோய மோரக்்கமோவும், கடே் 

மோரக்்கமோகவும் அே்ேது தவர ைழியோகவும் கனடோவுக்கு நுவழகின்ற 

நபரக்ளுக்கு COVID-19 வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இருந்தோே் 14 

நோட்களுக்கு அைரக்வள அைரக்ளோகநை தனிவமப்படுத்தித் 

பதோற்றுநீக்கிக்பகோள்ளுமோறு (தன்வனத்தோநன 

தனிவமப்படுதத்ிக்பகோள்ளே்) நதவைப்படுத்துகின்ற 

தனிவமப்படுதத்ித் பதோற்றுநீக்கே் பற்றிய சட்டத்தின் கீழ், கனடோ 

அரசோங்கம் ஒரு அைசரநிவேக் கட்டவளவய 

நவடமுவறப்படுத்தியுள்ளது.  14 நோள் கோேப்பகுதி, நபரக்ள் 

கடனோவுக்குள் நுவழயும் நோளிே் பதோடங்கும்.     

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus
tel://+18337844397/

