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க ொர ொனொ வை ஸ் (COVID-19) ர ொய் பற்றிய
ைிடயங் வை அறிந்துக ொள்ைல்
COVID-19 என்பது ஒரு க ொரரொனொ வைரஸினொல் ஏற் படும் ஒரு ர ொயொகும் . கபொதுைொ
க ொரரொனொ வைரஸு ள் மனித உடலில் உட்புகு ்து அர
மொ கபொதுைொன தடிமன்
ரபொன்ற ஒரு சிறு ர ொயுடன் இவை ்திரு ்கும் .
மனித உடலில் உட்புகும் க ொரரொனொ வைரஸு ளின் அறிகுறி ள் பின் ைருைன ரபொன்ற
மி வும் சிறிய அல் லது டுவமயொன ர ொய் அறிகுறி ளொ இரு ் லொம் .
•
•
•

ொய் சச
் ல்
இருமல்
மூச்கசடுத்து விடுைதற் கு

டினம்

இ ்த வைரஸ் கதொற் றிய பின் னர் ர ொய் அறிகுறி ள் கதன்படுைதற் கு 14
எடு ் லொம் .

ொட் ள்

க ொரரொனொ வைரஸ் கதொற் றிய பர் ஒருைரிடமிரு ்து க ொரரொனொ வைரஸு ள்
பின் ைருைனைற் றினூடொ மி வும் பரைலொ ப் பரவும் .
•
•
•

இருமும் அல் லது தும் மும் ரபொது கைளியொகும் சுைொசத் துைி ்வ
ள்
கதொடுதல் அல் லது வ குலு ் ல் ரபொன்ற க ருங் கிய ஆள் ரீதியொன கதொடுவ
இ ்த வைரஸ்
ொைப்படும் ஏதொைது ஒரு கபொருவளத் கதொட்டுவிட்டு, வ
வள ்
ழுவுைதற் கு முன் னர் ை், மூ ்கு அல் லது ைொய் முதலியைற் வறத் கதொடுதல்

இ ்த வைரஸு ள் ொற் ரறொட்ட முவறவம ளின் அல் லது ீ ரின் ஊடொ
ை்டறியப்படவில் வல.

பரவுைதொ

இ ்த வைரஸ் கதொற் று ் ள் பரவுைவதத் தடுப்பதற் கு சிற ்த ைழிமுவற ள் கீரே
ொைப்படுகின்றன:
•
•
•
•

சைர் ் ொரத்வதயும் ீ வரயும் உபரயொகித்து வ
வள குவற ்தது 20
கச ் ன் ள் ைவர அடி ் டி ழுவி ்க ொள் ளல் .
குறிப்பொ
ழுவிச்சுத்தம் கசய் யப்படொத வ
ளினொல் ை், மூ ்கு அல் லது ைொய்
முதலியைற் வற கதொடுைதிலிரு ்து தவிர் ்துக ொள் ளல் .
ர ொயுள் ளைர் ளுடன் க ருங் கிய கதொடர்வப தவிர்த்து ்க ொள் ளல் .
வ
ளினொல் மவற ் ொமல் வ
்குட்வட வளப் பொவித்து இருமுதல் அல் லது
தும் முதல் .

•
•
•

எல் லொ ர ரங் ளிலும் உடல் ரீதியொ கதொடுவ யின்றி தள் ளி ிற் ற ரைை்டிய
தூர இவடகைளிவய ரபணுதல் .
உங் ளு ்கு ர ொய் இரு ்தொல் மற் றைர் ளு ்கு பரவுைவதத்
தவிர்த்து ்க ொள் ைதற் கு கைளிரய கசல் லொமல் வீட்டில் இருத்தல் .
ம ் வளயும் மற் றும் உங் வள சூேவுள் ள ரமற் பரப்பு வளயும் இ ்த வைரஸ்
கதொற் றுைதிலிரு ்து பொது ொத்து ்க ொள் ைதற் கு மரு ்து சொரொத ஒரு மு மூடிவய
அல் லது மு
் ைசத்வத (அதொைது, இவடகைளியில் லொமல் மூ ்வ யும்
ைொவயயும் தவல ைவர முழுவமயொ
ழுத்து ் வ யிற் றினொல் அல் லது ொது
ொடொ ் ளினொல் பொது ொப்பொ மூடி ் ட்ட ் கூடிய ைவ யில் வதத்கதடுத்த)
அைிதல் .

குறிப் பு: கனடா அரசாங் கம் தனிமமப் படுத்தி ததாற் றுநீ க்கும் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு
அவசரநிமைக் கட்டமைமைப் பிறப் பித்து நமடமுமறப் படுத்தியுை் ைது. இ ்த ்
ட்டவள ஆ ொய மொர் ் மொ , டல் மொர் ் மொ அல் லது தவர ைழியொ
னடொவு ்கு
நுவேகின்ற ஒை் கைொருைரும் COVID-19 வைரஸ் பரவுைவத ் குவற ்கும் கபொருட்டு 14
ொட் ளு ்கு கைளிரய கசல் லொமல் வீட்டில் தங் கியிரு ் ரைை்டும் என்பவத ்
ருதுகின்றது. 14 ொள் ொலப்பகுதி, ீ ங் ள் னடொவு ்கு நுவேயும் ொளில் கதொடங் கும் .
•

•

ீ ங் ள் னடொவு ்கு கைளியொல் பயைித்து இ ்த வைரஸ் ர ொய் அறிகுறி ள்
இல் வல என்றிரு ்தொலும் , ட்டொயம் தனிவமப்படுத்தி கதொற் று ீ ்கி ்க ொள் ள
(தன் வனத்தொரன தனிவமப்படுத்தல் ) ரைை்டும் .
ீ ங் ள் னடொவு ்கு கைளியொல் பயைித்து, இ ்த வைரஸ் ர ொய் அறிகுறி ள்
இரு ்தொல் , ட்டொயம் தனிவமப்படுத்தி கதொற் று ீ ்கி ்க ொள் ள ரைை்டும் .

க ொரரொனொ வைரஸ் பற் றிய ரமலதி
•
•
•

த ைல் ளு ்கு:

1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca
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