TAMIL / TAMIL

ககொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் க்கொன (COVID-19):
ஆயத்த ிவை தகைை் அட்வட
கனடாவின் சுகாதார முறைறை கனடாவில் எழுை் ககாரரானா றைரஸ் பிரச்சிறனகளுக்கு
பதிலீட்டு நடைடிக்றககறை ரைை் ககாை் ைத் தயாராகவுை் ைது. ஆயினுை் , வீடுகைில் இந்த ரநாய்
பரைலாக காணப்பட்டால் தனிநபர்களுை் ைை் றுை் சமூகத்திலுை் ை ைக்களுை் முகை் ககாடுப்பதை் கு
தயாராக இருப்பது அைசியைாகுை் .
முன்கூட்டிய திட்டம்
உங் களுக்கு அல் லது உங் கை் குடுை் ப அங் கத்தைர் ஒருைருக்கு இந்த றைரஸ் ரநாய் ைந்தால் ,
நீ ங் கை் என் ன கசய் வீர்கை் என் பறதயுை் , பராைரிப்புத் ரதறைகறையுை் முன் கூட்டிரய
கருத்திை் ககாை் ைல் . பின் ைருை் ரதறைகை் பை் றி சிந்தித்து கசயலாை் ைல் :

•
•

உங் களுக்குை் ைை் றுை் உங் கை் குடுை் பத்திை் குை் ரதறையான உணவுப்கபாருட்கை் ைை் றுை்
வீட்டுப் கபாருட்கை்
எதிர்காலத்திை் கு ரதறையான மீை் நிரப் புை் ைை் றுை் மீை ஆரை் பிக்குை் ைருந்துகை்
அடங் கலாக உங் களுக்கான ைருந்துப் கபாருட்கை்

நீ ங் கை் ஒை் கைாருைருை் ரதறைகை் எழுகின் ை ரநரை் கதாறலரபசி, மின் னஞ் சல் அல் லது
கசய் திக்குறிப்பு மூலைாக உங் கைின் திட்டங் கறை உங் கை் குடுை் பத்துடனுை் , நண்பர்களுடனுை் ,
அயலைர்களுடனுை் கலந்துறரயாடி சரிபார்த்துக்ககாை் ைதை் கு அைசியைான ஒரு முறைறைறய
ஏை் படுத்திக்ககாை் ைல் .
தயொரொக இருத்தை்
உங் கை் றககைில் கபாருட்கை் இருக்குைாயின் , நீ ங் கை் ரநாய் ைாய் ப்பட்டாலுை் கூட, வீட்றட விட்டு
நீ ங் கை் கைைிரய கசல் ல ரைண்டிய அைசியமில் றல. நீ ங் கை் கறடக்குச் கசன் று கபாருட்கறை
ைாங் குை் ஒை் கைாரு ரநரத்திலுை் சை் று ரைலதிகைாக பலசரக்குப் கபாருட்கறை ைாங் குதல் .
கபாருட்கறை விநிரயாகிக்குை் தரப்புகை் மீதான சுறை இதனால் சை் று குறையுை் அரத
ரைறையில் உங் கை் மீதான நிதி சார்ந்த சுறையுை் தணியக்கூடுை் .
க ொருட்கள் :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

உலர்ந்த உணவுகை் ைை் றுை் அரிசி
உலர்ந்த குழை் பு ைறகை்
டின் னில் அறடக்கப்பட்ட சாறுகை் , ைரக்கறி ைறககை் ைை் றுை் அைறரகை்
கசல் லப்பிராணிகளுக்கான உணவுகை் ைை் றுை் கபாருட்கை்
சுத்தை் கசய் ய பயன் படுை் கைண்றையான தயாரிப்புகை்
காய் ச்சல் ைாணி
அறண ஆறடகை்
சைர்க்காரை்
றககறைக் கழுவி கதாை் றுநீ க்குை் குறைந்தது 60% ைதுசாரை் அடங் கிய பதார்த்தங் கை்
காய் ச்சறலத் தணிக்குை் ைருந்துகை் (முதியைர்களுக்குை் ைை் றுை் சிறுைர்களுக்குை்
ரதறையான [அசிகடமிரனாகபfன் (acetaminophen) அல் லது இபுப்ரராகபfன் (ibuprofen)]
முகை் துறடக்குை் திசுக்கை்
ைலசலகூடத்திை் கு பயன் படுை் திசுத்தாை் கை்
துறடக்குை் காகிதத் திசுக்கை்

•
•
•
•
•

பிைாஸ்டிக் குப்றபத்கதாட்டி றபகை்
பீங் கான் கழுவுை் சைர்க்காரை்
கழுவித் கதாை் றுநீ க்குை் பதார்த்தங் கை்
வீடுகறை சுத்தை் கசய் ைதை் கு பாவிக்கப்படுை் ைழறையான கபாருட்கை்
கடின ரைை் பரப்பு கதாை் றுநீ க்கிகை் , அத்தறகய கதாை் றுநீ க்கிகை் இல் றலகயனில் ,
கசறிைான (5%) கைண்றையாக்குை் திரைை் ைை் றுை் ஊை் றுைதை் கு ரதறையான தனியான
ஒரு ககாை் கலன்

ஆரரொக்கியமொக இரு ்து ர ொய்

•
•
•
•
•
•
•

•

ரவுைவத மட்டு ் டுத்தை்

உடல் ரீதியாக கதாடுறகயின் றி தை் ைிநிை் க ரைண்டிய தூரத்றத எல் லா ரநரங் கைிலுை்
ரபணுதல்
சைர்க்காரத்றதயுை் சுடு நீ றரயுை் உபரயாகித்து அடிக்கடி உங் கைின் றககறை
குறைந்தது 20 கசக்கன் கை் ைறரயாைது கழுவி சுத்தைாக றைத்திருத்தல்
றககைால் அல் லது றகக்குட்றடகைால் ைறைத்து துை் முதல் அல் லது இருமுதல்
றககுலுக்கி, கட்டியறணத்து அல் லது முத்தமிட்டு ைரரைை் பதை் கு பதிலாக ைணக்கை் கூறி
ைரரைை் ைல்
ைக்கை் திைைாகக்கூடி கபாருட்கறை ைாங் குை் இடங் களுக்கு கசல் ைறதக் குறைத்தல்
அல் லது ைக்கை் அதிகைவு பயணிக்குை் ரநரத்தில் பயணிப்பறதத் தவிர்த்துக்ககாை் ைல்
உங் களுக்கு கதரிந்தைர்கறை அைர்களுக்கு இந்த றைரஸ் ரநாய் அறிகுறிகை்
கதன் படாவிட்டாலுை் கூட, கைைிரய கசல் லாைல் வீடுகைில் இருக்குை் படி
ஊக்கப்படுத்துதல்
உங் களுக்கு ரநாய் ஏை் பட்டால் , இந்த றைரஸ் ரநாய் அறிகுறிகை் கதன் படாவிட்டாலுை் ,
கைைிரய கசல் லாைல் வீடுகைில் இருத்தல் . உங் கைின் சுகாதாரப் பராைரிப்பு நிபுணறர
அல் லது உை் ளூர் கபாது சுகாதார அதிகாரிறய கதாடர்புககாண்டு, அைர்கைிடை்
உங் கைின் ரநாய் அறிகுறிகறைக் கூறுதல் . அடுத்ததாக நீ ங் கை் என் ன கசய் ய ரைண்டுை்
என் பது பை் றி உங் களுக்கு அைர்கை் ஆரலாசறன ைழங் குைார்கை்.
சிலர் அைர்களுக்கு ஏதாைது இந்த றைரஸ் ரநாய் அறிகுறிகை் கதன் படாைரலரய COVID-19
றைரறஸத் கதாை் ைச்கசய் யலாை் . ைை் ைைர்களுடனான கநருங் கிய கதாடர்றபத் தவிர்க்க
முடியாது எனில் , ைருந்து சாராத முகமூடிறய அல் லது முகக்கைசத்றத (அதாைது: கழுத்துக்
றகயிறுகைினால் அல் லது காது ைறையல் றகயிறுகைினால் தறல ைறரக்குை்
இறுகக்கட்டி குறைந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் முழுறையாக மூடக்கூடிய ைறகயில்
தயாரிக்கப்பட்ட) அணிந்தால் , அது உங் கறை சூழவுை் ை நபர்கறை பாதுகாக்க உதவுை் .

•
தகைை் கவள அறி ்துககொள் ளை்
ககாரரானா றைரஸ் ரநாய் பை் றிய ரைலதிக தைல் களுக்கு
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
ID 04-12-01 / DATE 2020.06.01

2

