TAMIL / TAMIL
க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19): உங் ளு ்கு இ ் த COVID-19 வைரஸ்
ர ொய் இரு ் லொம் எனும் ரபொது வீட்டில் தனிவமப் படுத்தி ்க ொள் ளும் விதம்
தனிமைப்படுத்திக்ககொள் ளலொனது உங் களுக்கு இந்த COVID-19 மைரஸ் நநொய் அறிகுறிகள்
இருக்குை் ைற் றுை் உங் களுக்கு மைரஸ் கதொற் றியுள் ளமை சொத்தியைொக இருக்குை் நபொது, கைளிநய
கசல் லொைல் வீட்டில் இருக்க நைண்டுை் என் பமத கருதுகின் றது. ைற் மறய நபர்களுடன் கதொடர்பு
இல் லொைல் இருப்பதன் மூலை் உங் கள் வீட்டிலுை் , சமூகத்திலுை் ஏமனயைர்களுக்கு அந்த நநொய்
பரவுைமத நீ ங் கள் தடுக்க உதைலொை் .
ீ ங்
•

ள்

ட்டொயமொ :

உங் களுக்கு:
o COVID-19 மைரஸ் நநொய் கண்டறியப்பட்டுள்ளது அல் லது இந்த COVID-19 மைரஸ்
கதொடர்பொன ைருத்துை ஆய் வுகூடப் பரிநசொதமன முடிவுகள் கிமடக்கவுள் ளன
o
▪

▪
▪
•

•

COVID-19 மைரஸ் நநொய் அறிகுறி ஏதொைது சற் றளநைனுை் இருக்கின் றது
நீ ங் கள் COVID-19 நநொய் உறுதிகசய் யப்பட்ட அல் லது அநநகைொக இந்த நநொய்
கதொற் றியிருக்கலொை் என சந்நதகிக்கப்படுை் ஒருைருடன் கதொடர்புககொண்டுள் ளீர ்கள்
கைளிநய கசல் லொைல் வீட்டில் இருக்க நைண்டுை்
(ப ொதுத் ப ொடர் ொடல்களினூடொக அல்லது ஒரு சுய- ம ிப் ீட்டு சொ னத் ினூடொக) ப ொது
சுகொ ொரப் ிரிவு COVID-19 வைரஸ் ந ொய் ப ொற்றியிருக்கலொம் என கூறியுள்ளது
கனடொவுக்கு கைளியொல் பயணித்து இந்த COVID-19 மைரஸ் நநொய் அறிகுறிகளுடன் நொடு
திருை் பி அந்த நநொய் கதொற் றியிருக்கலொை் என (கட்டொய தனிமைப்படுத்தல் )*
உங் களின் சுகொதொரப் பரொைரிப்பு நசமை ைழங் குநர் அல் லது கபொது சுகொதொர அதிகொரி
பணித்தைொறு ைற் றைர்களுக்கு இந்த மைரஸ் பரவுை் ஆபத்து சற் றுை் இல் மல என கூறுை்
ைமர உங் களுமடய அந்த நநொய் அறிகுறிகமள நீ ங் கள் கண்கொணித்துக்ககொள் ள
நைண்டுை் .
உங் களின் அந்த நநொய் அறிகுறிகள் நைலுை் உக்கிரைமடந்தொல் , சுகொதொரப் பரொைரிப்பு
நசமை ைழங் குநமர அல் லது கபொது சுகொதொர அதிகொரிமய உடனடியொக
கதொடர்புககொண்டு, அைர்கள் ைழங் குை் அறிவுமரகமளப் பின் பற் ற நைண்டுை் .

ைற் றைர்களுடனொன கதொடர்புகமளக் குமறத்துக்ககொள் ளல்
•
•
•

•

•

ைருத்துை பரொைரிப்பு உதவிமய நொடிச்கசல் ைமதத் தவிர, வீட்மட விட்டு கைளிநய
கசல் லக்கூடொது.
கபொதுப் நபொக்குைரத்து ைசதிகமள (உ-ை் : நபரூந்துகள் , கடக்ஸிகள் ) பயன் படுத்தக்கூடொது.
கதொடர்மபக் குமறத்துக்ககொள் ைதற் கு பலசரக்குகமளயுை் ைற் றுை் கபொருட்கமளயுை்
உங் களுமடய வீடுகளுக்கு எடுத்துைந்து விநிநயொகிக்குை் ைசதிகமள ஒழுங் குகசய் து
ககொள் ள நைண்டுை் .
நீ ங் கள் ைற் றைர்களுடன் கதொர்புககொள் ள நைண்டுை் என் றிருந்தொல் , உங் களுக்குை் ைற் றுை்
ைற் மறய நபர்களுக்குை் இமடயில் 2 மீற் றர் உடல் ரீதியொக கதொடுமகயின் றி தள் ளிநிற் க
நைண்டிய தூரத்மத நபண நைண்டுை் .
நீ ண்டகொல நநொயுள் ள, நநொய் எதிர்ப்பு சக்தி குமறைொன பலவீன தனிநபர்களுடனுை்
ையதுைந்த முதியைர்களுடனுை் கதொடர்மப தவிர்த்துக்ககொள் ள நைண்டுை் .

•

•

•

ஏதொைது பரஸ்பர கதொடர்புகமள குமறத்துக்ககொள் ளவுை் ைற் றுை் துை் முை் , இருமுை் நபொது
அல் லது வீட்டில் ஏமனயைர்களுடன் ஒரு அமறயில் இருக்க நதமை எனுை் நபொது
கிமடக்கக்கூடியதொக இருப்பின் , ஒரு ைருந்து சொர்ந்த முகக்கைசத்மத, அை் ைொறு
கிமடக்கக்கூடியதொக இல் மலகயனில் , ஒரு ைருந்து சொரொத முகமூடிமய (அதொைது
இமடகைளியின் றி ைமறத்து கழுத்து நொடொக்களினொல் அல் லது தளர்ந்த கொது
நொடொக்களினொல் மூக்மகயுை் ைொமயயுை் பொதுகொப்பொக இறுக்கைொக கட்டி முழுமையொக
மூடக்கூடிய ைமகயில் மதத்கதடுத்த குமறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் ) அணியவுை்
நைண்டுை் .
முகக்கைசங் கமள பொதுகொப்பொன முமறயில் பொவிப்பதற் குை் , அகற் றுைதற் குை் அல் லது
கழுவி சுத்தை் கசய் ைதற் குை் ஆன் -மலன் ைசதியிலுள் ள அல் லது உங் களின் கபொது
சுகொதொர அதிகொரி ைழங் குை் அறிவுமரகமள பின் பற் ற நைண்டுை் .
ைக்களிலிருந்து அைர்களின் கசல் லப்பிரொணிகளுக்கு இந்த COVID-19 மைரஸ்
பரவியுள் ளதொக பல சொன் றுகள் இருப்பதொல் அத்தமகய பிரொணிகமள கதொடுைதிலிருந்து
தவிர்ந்துககொள் ள நைண்டுை் .

உங் களின் மககமளக் கழுவி சுத்தைொக மைத்திருத்தல்
•

சைர்க்கொரத்மதயுை் நீ மரயுை் உபநயொகித்து குமறந்தது 20 கசக்கன் ைமரயொைது
அடி ் டி உங் களின் மககமள கழுவி அகற் றக்கூடிய கொகிதத் துணிகளினொல் அல் லது
மீளப்பொவிக்கக்கூடிய துணிகளினொல் துமடத்து உலர்த்திக்ககொள் ளவுை் , அத்தமகய
துணிகள் ஈரைொகுை் நபொது அைற் மற மீளிட்டுக்ககொள்ளவுை் நைண்டுை் .

•

ஒரு ஈரத் துமடப்பொமனக் ககொண்டுை் அழுக்குகமள அகற் றலொை் , அப்நபொது
மககமளக்கழுவித் கதொற் றுநீ க்கக்கூடிய குமறந்தது 6௦% ககொண்ட ைதுசொரை் பொவிக்க
நைண்டுை் .
உங் களின் கண், மூக்கு ைற் றுை் ைொய் முதலிய உடலுறுப்புக்கமள கதொடுைதிலிருந்து
தவிர்ந்துக்ககொள் ள நைண்டுை் .
உங் களுமடய முழங் மகயொல் அல் லது ஒரு திசுவினொல் ைமறத்து துை் முதல் அல் லது
இருமுதல் நைண்டுை் .

•
•

கபொதுைொகப் பொவிக்கப்படுை் அசுத்தைொன கபொருட்கமளயுை் ைற் றுை் நைற் பரப்புகமளயுை்
கதொடுைதிலிருந்து தவிர்ந்துக்ககொள் ளல்
•

•
•

•

நீ ங் கள் அடிக்கடி கதொடுை் ைலசலகூடங் கள் , படுக்மகப் பக்க நைமசகள் , கதவுக்
மகப்பிடிகள் , கதொமலநபசிகள் ைற் றுை் கதொமலக்கொட்சிப் கபட்டிகமள
கதொமலவிலிருந்து இயக்குை் கருவிகள் நபொன் ற நைற் பரப்பு சொதனங் கமள நொளொந்தை்
குமறந்தது ஒரு தடமையொைது கழுவித் கதொற் றுநீ க்கிக்ககொள் ள நைண்டுை் .
பற் துலக்கிகள் , டைல் கள் , படுக்மகத் துணிகள் , பொத்திரங் கள் அல் லது இலத்திரனியல்
உபகரணங் கள் நபொன் ற தனிநபர் பொவிக்குை் கபொருட்கமளப் பகிர்ந்துககொள் ளக்கூடொது.
கதொற் றுநீ க்குைதற் கு, ைருந்து அமடயொள இலக்கமுமடய (DIN) அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ள
கடின நைற் பரப்புத் கதொற் றுநீ க்கிகமள ைொத்திரை் உபநயொகிக்க நைண்டுை் . DIN என் பது
கனடொவில் பொவிப்பதற் கு அங் கீகரிக்கப்பட்டுள் ள பொதுகொப்பொன கதொற் றுநீ க்குை்
பதொர்த்தை் என் பமத உறுதிகசய் கின் ற கனடிய சுகொதொரத் துமறயினொல் ைழங் கப்படுை் 8
டிஜிட் ககொண்டகைொரு ஒரு அமடயொள இலக்கைொகுை் .
கழுவிச்சுத்தை் கசய் ய முடியொத அசுத்தைொன கபொருட்கமள ஒழுங் கொன ஒரு
ககொள் கலனில் பொதுகொப்பொக இட்டு, ஏமனய வீட்டுக் கழிவுப்கபொருட்களுடன் நசர்த்து
அகற் ற நைண்டுை் .
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•
•

நீ மர அடித்துவிடுைதற் கு முன் னர் ைலசலகூடப் பொத்திரத்தின் மூடிமய மூடிவிடுதல்
நைண்டுை் .
ைருந்து சொரொத ஒரு முகக்கைசை் அல் லது முகமூடி அடங் கலொக ஒரு முகக்கைசத்மத
அதொைது இமடகைளியின் றி ைமறத்து கழுத்து நொடொக்களினொல் அல் லது தளர்ந்த கொது
நொடொக்களினொல் மூக்மகயுை் ைொமயயுை் பொதுகொப்பொக கட்டி முழுமையொக மூடக்கூடிய
ைமகயில் மதத்கதடுத்த குமறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் ) அணிய நைண்டுை் .
சுைொசத் துணிக்மககள் விழுந்து உங் கமள சூழவுள் ள அழுக்கொன நைற் பரப்புகளில் படிந்து
ஒட்டிக்ககொள் ளலொை் - ஆதலொல் ஒரு முகக்கைசத்மத அணிந்தொல் ைொத்திரை் நபொதொது,
அத்தமகய நைற் பரப்புகமள கழுவி சுத்தை் கசய் யவுை் நைண்டுை் .

உங் கமள நீ ங் கநள பரொைரித்துக்ககொள் ளல்

•
•
•

உங் களின் சுகொதொரப் பரொைரிப்பு நசமை ைழங் குநர் அல் லது கபொது சுகொதொர அதிகொரி
பணித்தைொறு உங் களின் நநொய் அறிகுறிகமள நீ ங் கள் கண்கொணித்துக்ககொள் ள
நைண்டுை் .
உங் களின் நநொய் அறிகுறிகள் நைலுை் உக்கிரைமடந்தொல் , உடனடியொக உங் களின்
சுகொதொரப் பரொைரிப்பு நசமை ைழங் குநருடன் அல் லது கபொது சுகொதொர அதிகொரியுடன்
கதொடர்புககொண்டு, அைர்கள் ைழங் குை் அறிவுமரகமளப் பின் பற் ற நைண்டுை் .
சற் று ஓய் கைடுத்தல் , சைநிமலயொன உணவுகமள உண்ணுதல் ைற் றுை் கதொடர்பொடல்
சொதனங் களின் ஊடொக கதொடர்ந்து ஏமனயைர்களுடன் கதொடர்புககொள் ளல் நைண்டுை் .

தனிமைப்படுத்திக்ககொள் ளுை் நபொது வீட்டில் இருக்க நைண்டிய கபொருட்கள்



கிமடக்கக்கூடியதொக இருந்தொல் நநொயொளிக்கொன ைருந்து சொர்ந்த முகக்கைசங் கள்

o கிமடக்கக்கூடியதொக இல் மல எனில் , பரொைரிப்பைருக்கொன ைருந்து சொரொத
முகக்கைசங் கள் இமடகைளியின் றி ைமறத்து கழுத்து நொடொக்களினொல் அல் லது தளர்ந்த
கொது நொடொக்களினொல் மூக்மகயுை் ைொமயயுை் பொதுகொப்பொக கட்டி முழுமையொக
மூடக்கூடிய ைமகயில் மதத்கதடுத்த குமறந்தது இரண்டு அடுக்குகளுடன் )



ரொமரிப் ைர் யன் டுத்துை ற்கொன கண்
அல்லது மூக்குக்கண்ணொடி)



பரொைரிப்பைர் பயன் படுத்துைதற்கொன அகற் றக்கூடிய மகயுமறகள்
(மீளப்பொவிக்கக்கூடொத)



அகற் றக்கூடிய கொகித டகைல் கள்



திசுக்கள்



ொதுகொப்பு சொ னங்கள் ( ொதுகொப் ொன முகமூடி

கழிவுப்கபொருட்கமள இடக்கூடிய உள் -படலமுமடய பிளொஸ்டிக் ககொள் கலன்



கொய் ச்சல் ைொணி



கொய் ச்சமலத் தணிக்குை் அதிகைொன ைருந்துகள் [உ-ை் : இபுப்நரொகபfன் (ibuprofen) அல் லது
அசிகடமிகனொகபfன் (acetaminophen)]



சுத்தைொன நீ ர்
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மககமளக் கழுவிச்சுத்தை் கசய் ைதற் கு பயன் படுை் சைர்க்கொரை்



கழுவித் கதொற் றுநீ க்கக்கூடிய குமறந்தது 60% ைதுசொரை் அடங் கிய பதொர்த்தங் கள்



பீங் கொன் கமள கழுவிச்சுத்தை் கசய் ைதற் கு பயன் படுை் சைர்க்கொரை்



சலமை கசய் ைதற் கு ைழமையொக பயன் படுை் சைர்க்கொரை்



வீட்டுப் கபொருட்கமள கழுவி சுத்தை் கசய் ைதற் கு ைழமையொக பயன் படுை் கபொருட்கள்



கடின நைற் பரப்புத் கதொற் றுநீ க்கிகள் , அல் லது அத்தமகய கதொற் றுநீ க்கிகள் இல் லொத
சந்தர்ப்பத்தில் , கழுவி கைண்மையொக்குை் கசறிவுமடய (5%) திரைப் பதொர்த்தங் கள் ைற் றுை்
ஊற் றுைதற் கு நதமையொன தனியொன ஒரு ககொள் கலன்



ைதுசொர ப்கரப் துமடப்பொன் கள் அல் லது அதிகளவில் கதொடுை் இலத்திரனியல்
உபகரணங் கமள சுத்தை் கசய் ைதற் கொன கபொருட்கள்

உங் ளின் வீட்டிற் கு பலசர ்கு வள எடுத்துை ்து வி ிரயொகி ்கும் ரசவை வள ஏற் பொடு
கசய் துக ொள் ளல் .
COVID-19 மைரஸ் பரவுைமத் தடுப்பதற் கு எைது சொர்பொக நொை் கசய் ய நைண்டிய எல் லொைற் மறயுை்
எை் ைொல் கசய் ய முடியுை் .
நைலதிக தகைல் களுக்கு Canada.ca/coronavirus என் ற இமணயத்தளத்தில் பிரநைசிக்கவுை் அல் லது 1833-784-4397 என் ற கதொமலநபசி இலக்கத்துடன் கதொடர்புககொள் ளவுை் .
* தனிமைப்படுத்தித் கதொற் றுநீ க்கல் சட்டை்
COVID-19 மைரஸ் பற் றி அறிமுகப்படுத்துை் , அந்த மைரஸ் நநொய் பரவுைமதக் குமறக்குை்
நிமித்தை் ஆகொய ைொர்க்கைொவுை் , கடல் ைொர்க்கைொகவுை் அல் லது தமர ைழியொகவுை் கனடொவுக்கு
நுமழகின் ற நபர்களுக்கு அந்த மைரஸ் நநொய் அறிகுறிகள் இருந்தொல் 14 நொட்களுக்கு அைர்கமள
தனிமைப்படுத்திக் ககொள் ளுைொறு நதமைப்படுத்துை் தனிமைப்படுத்தித் கதொற் றுநீ க்கல்
சட்டத்தின் கீழ் , கனடொ அரசொங் கை் ஒரு அைசரநிமல உத்தமர பிறப்பித்து அதமன
நமடமுமறப்படுத்தி ைருகின் றது. 14 நொள் கொலப்பகுதி, நபர் ஒருைர் கடனொவுக்குள் நுமழயுை்
நொளில் கதொடங் குை் .
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