TAMIL / TAMIL

க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19)
COVID-19 ஐ ஏற் படுத்தக்கூடிய வைரஸ் உங் களுக்கு
ததொற் றியிருக்கலொம்

கட்டொயமொக தனிவமப் படுத்தித் ததொற் றுநீ க்கிக்தகொள் ளல்
னடொவில் COVID-19 வைரஸ் பரவுைது பற் றி அறிமு ப்படுத்துைதற் கும் மற் றும்
அ ்த வைரஸ் பரவுைவத ் குவறப்பதற் கும் னடொ அரசொங் ம் அைசர ொல
டைடி ்வ
வை வடமுவறப்படுத்தியுை் ைது. னடொவில் COVID-19 வைரஸ்

கதொற் றும் ஆபத்து ் வை ் குவறப்பதற் ொன 4 ஆம் இல ்
ட்டவை ்கு
( ட்டொய தனிவமப்படுத்தல் ) அவமய நீ ங் கள் கட்டொயம் அந் த நநொய்

அறிகுறிகளுக்கொக 14 நொட்களுக்கு உங் கவள தனிவமப் படுத்திக்தகொண்டு
ததொற் றுநீ க்கிக்தகொள் ைதற் கொக தன்வனத்தொநன
கண்கொணித்துக்தகொள் ளவும் மற் றும் ததொடர்புதகொள் ளக்கூடிய
தகைல் கவள ைழங் கவும் நைண்டும் .
கசயற் படுத்தலு ்கும் உறுதிப்படுத்தலு ்கும் அவமைொ இ ்த ் ட்டவைவய
ீ ங் ை் மதித்து ட ் ரைண்டும் . இ ்த ் ட்டவைவய மீறுபைர் ை்
தனிவமப் படுத்தித் கதொற் று ீ ்கும் ிவலயங் ளு ்கு
அனுப்பிவை ் ப்படுைதற் கும் மற் றும் தண்டப்பணங் வை
கசலுத்துைதற் கும் /அல் லது மறியத்தண்டவனவய அனுபவிப்பதற் கும்
ஆைொ லொம் .

உயிர்ைொழுைதற் கு அைசியமொன
ைசதியுவடய தனிவமப்படுத்தித்
ததொற் றுநீ க்கிக்தகொள் ள
தபொருத்தமொன ஒரு இடம்
இரு ்கின் றதொ என் பவத
உறுதிகசய் துக ொை் ளுங் ை் .
தனிவமப் படுத்தித்
ததொற் றுநீ க்கிக்தகொள் ளும்
இடத்திற் கு தொமதியொது
நநரடியொக தசன்று, ீ ங் ை்
னடொவு ்கு ைருவ த ்த

×

ொைிலிரு து
் அ ்த இடத்தில் 14
ொட் ளு ்கு தங் கியிருங் ை் .

குறிப்பொ கைைிரய பயணி ்கும்
ரபொது ீ ங் ை் ட்டொயமொ
தபொருத்தமொன மருந் து சொரொத
ஒரு முகமூடிவய அல் லது ஒரு
முகக்கைசத்வத
அணிந் துதகொள் ள ரைண்டும் .
உடல் ரீதியொக ததொடுவகயின்றி
தள் ளிநிற் க நைண்டிய தூர
இவடதைளிவய எல் லொ
ர ரங் ைிலும் ரபணுங் ை் .
சொத்தியமொயின் உங் ைின்
தனிவமப் படுத்தி ்க ொை் ளும்
இடத்வத அவடய உங் களது
தசொந் த ைொகனம் நபொன்ற
ைொகனங் கவள மொத்திரம்
பயன் படுத்தி பயணியுங் ை் .

கைைிரய பயணி ்கும் ரபொது
மற் றைர்களுடனொன
ததொடுவகவய
தவிர்த்துக்தகொள் ளுங் கள் :
ைொ னத்வத ிறுத்தினொல் ,
முடியுமொன ைவர கைைிரய
கசல் லொமல் ைொ னத்திரல
இருங் ை் .;
ைொ னத்திற் கு எரிகபொருை்
ிரப் ப ரைண்டுமொனொல்
எரிகபொருை் ிவலயத்தில்
ிரப்பி ்க ொை் ளுங் ை் .;
உணவு சொப்பிட
ரைண்டுமொயின் , பயணித்த
ைண்ணம் சொப்பிடுங் ை் .;
ஓய் கைடு ்கும் பகுதியில்
ைொ னத்வத ிறுத்தி
ஓய் கைடு ் ரைண்டும்
என் றொல் , ட்டொயம்
மு மூடிவய அணியுங் ை் .
உடல் ரீதியொ
கதொடுவ யின் றி தை் ைி ிற்
ரைண்டிய தூர
இவடகைைிவயயும் மற் றும்
சிற ்த சு ொதொரப்
பழ ் ைழ ் ங் வையும்
பின் பற் றத் தைறொதீர் ை் .

சில மொகொணங் களுக்கும் மொணிலங் களுக்கும் நமலதிக பயண
மட்டுப் பொடுகள் இருக்கின்றன
(உதொரணமொக, மொகொணத்தினுள் நள அநொைசிய பயணம் ,
மொகொணத்தினுள் ஒரு சில பிரொந் தியங் களுக்கொன மட்டுப் பொடுவடய
அணுகுபிரநைசம் முதலியன)
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தயவுகசய் து ரமலதி த் தைல் ளு ்கு இ ் த வ நூலின் பிற் புறத்தில்
ொணப்படும் மொ ொண மற் றும் மொணில இவணயத்தைங் ை் பட்டியவல
பொர் ் வும் .
உங் ைது 14 ொை் தனிவமப் படுத்தல் ொலம் முழுதிலும் மொ ொண / பிரொ ்திய
அதி ொரி ைொல் ீ ங் ை் கதொடர்பு க ொை் ைவும் படலொம் . மத்திய மற் றும்
மொ ொண/மொணில ைழி ொட்டல் ைில் வித்தியொசங் ை் இரு ்தொல் , மி வும்
கபொருத்தமொன முற் ொப்பு மற் றும் டுவமயொன ரதவைப்பொடு வை ீ ங் ை்
பின் பற் ற ரைண்டும் .

நீ ங் கள் 14 நொட்களுக்கு உங் களின் உடலொநரொக்கிய
நிவலவய கண்கொணித்துக்தகொள் ள நைண்டும்
கொய் ச்சல்

இருமல்

மூச்தசடுத்து விடுைது கடினம்

உங் ளு ்கு COVID-19 ர ொய் அறிகுறி ை் ஏதொைது கதன் படத் கதொடங் கினொல்
(இருமல் , மூச்கசடுத்து விடுைது டினம் , 38°C உடல் கைப்ப ிவல ்கு சமனொன
அல் லது அதி மொன ொய் ச்சல் அல் லது ொய் ச்சல் அறிகுறி ை் உ-ம் : டு ் ம் ,
ரதொல் சிைத்தல் அல் லது அைவு ்கு அதி மொன வியர்வை):
•
•

மற் றைர் ைிலிரு ் து பிரி ்து தன் வனத்தொரன தனிவமப்படுத்தி ்
க ொை் ளுங் ை் .
உங் ைின் உை் ளூர் சு ொதொர அதி ொரியுடன் கதொடர்புக ொண்டு
(கதொடர்புக ொை் ை ரைண்டிய விபரங் ளு ்கு பின் ப ் த்வத பொர் ் வும் )
அைர் ை் ைழங் கும் அறிவுவர வை பின் பற் றுங் ை் .

ரமரல குறிப்பிடப் பட்டவை அடங் லொ உங் வை ீ ங் ை் தனிவமப்படுத்தி
கதொற் று ீ ்கி ்க ொை் ளும் ொலப்பகுதியில் உங் ளு ்கு ஏதொைது COVID-19 ர ொய்
அறிகுறி ை் கதன் பட்டொல் , அல் லது இ ்த ் ட்டவை ்கு அவமய, COVID-19
ர ொய் அறிகுறி கதன் படுகின் ற அல் லது அ ்த ர ொய் ் ொன பரிரசொதவன ைின்
ரபொது அ ்த ர ொய் இருப்பதொ
ண்டறியப் பட்டுை் ை மற் வறய பருடன் ீ ங் ை்
கதொடர்புபட்டுை் ைீர ் ை் எனில் , கதொற் று ீ ் லு ் ொன 14 ொை் ொலப்பகுதி
மீண்டும் ஆரம் பமொகும் .
COVID-19 ர ொய் ்கு கபொதுைொ
ொணப்படும் ரமலதி ர ொய் அறிகுறி ளு ்கு
அல் லது COVID-19 ர ொயிலிரு ்து ைரும் டுவமயொன பொதிப்பு ை் மற் றும்
அதி ரித்த கதொடர்பு ் ொன ஆபத்து ொரணி ை் ஆகியைற் ்கு தயவுகசய் து
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/symptoms.html#s ஐ பொர் ் வும் .
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நகொவிட் -19 இன் பரைவலக் குவறக்க உதவுங் கள்
உங் கள்
தனிவமப் படுத்தப் பட் ட
இடத்திற் கு நநரடியொகச்
தசன்று, ரபொ ்குைரத்தில்
இரு ்கும் ரபொது எ ்த
ிறுத்தங் வையும்
கசய் ைவதத் தவிர் ் வும் .

ArriveCAN பயன் பொட்டின்
மூலம் , ை ்த
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloudnuage.canada.ca இல்
ஆன் வலனில் ை ்து 48
மணி நநரத்திற் குள் தசக்இன் தசய் யுங் கள் அல் லது
1-833-641-0343 ஐ
அவழ ் வும் .

உங் கள் அறிகுறிகவள
ஆன் வலனில்
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloudnuage.canada.ca இல்
புகொரளிக்கவும் அல் லது
உங் ை் 14 ொை்
தனிவமப் படுத்தல்
முடிைவடயும் ைவர
ஒை் கைொரு ொளும் 1-833641-0343 ஐ அவழ ் வும் .

தனிவமப் படுத்தி ததொற் றுநீ க்கிக்தகொள் ளும் 14 நொள்
கொலப் பகுதியில் நீ ங் கள் தசய் யக்கூடியவை மற் றும்
தசய் யக்கூடொதவை
தனிவமப்படுத்தி
தனிவமப்படுத்தி
கதொற் று ீ ்கி ் க ொை் ளும்
கதொற் று ீ ்கி ் க ொை் ளும்
ொலப்பகுதியில்
ொலப்பகுதியில்
கசய் ைதற் கு
கசய் ைதற் கு
தவடதசய் யப் பட்டவை
அனுமதிக்கப் பட்டவை
•

•

மருத்துை உதவிவய
ொடுைதற் ொ அன் றி
தனிவமப் படுத்தி
கதொற் று ீ ்கி ்க ொை் ளும்
இடத்வத விட்டு ீ ங் ை்
கைைிரய கசல் ல ்கூடொது.
ீ ங் ை் கைைியிடத்தில்
இரு ்தொலும் கூட
விரு ்தினர் வை
அனுமதி ் ொதிருப்பது
சிற ்தது. அைர் வை
விட்டும் 2 மீற் றர் தூர
இவடகைைியில்
தை் ைி ில் லுங் ை் .

• உங் ளு ்கு ஒது ் ப்பட்டுை் ை
தனிவமப் படுத்தி ்க ொை் ளும்
இடத்தில் பகிரப்பட்ட இடங் ை்
அல் லது தனிப் பட்ட கைைிப்புற
இடங் ை் உங் ளு ்கு
ைழங் ப்பட்டிரு ் தொல் , ீ ங் ை்
அைற் வற பயன் படுத்தலொம் :
• உங் ளுடன் பயணம்
கசய் யொத மற் றயைர் ளுடன்
கதொடர்பு க ொை் ைவதத்
தவிர்த்து ்க ொை் ைவும் ;
• இடங் வை பயன் படுத்திய
பின் னர் அைற் வற கிருமி
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•

ீ ் ம் கசய் து
கதொற் றி ீ ்கி ்க ொை் ைல் ;
உங் வை தனிவமப்படுத்தி ்
க ொை் ளும் இடத்தில்
ைசி ்கும்
மற் றைர் ைிடமிரு ் து 2மீற் றர்
தூரத்வத ரபண
முடியொவிட்டொல் ,
கபொருத்தமொன மரு ்து சொரொ
மு மூடிவய அல் லது
மு
் ைசத்வத
அணியுங் ை் .

கதொற் று ீ ்கி ்க ொை் ளும் ரபொது சிபொரிசு
தசய் யப் பட்டுள் ள கசயல் ை்

சைர் ் ொரத்வதயும் சற் று
சூடொன ீ வரயும் உபரயொகித்து
உங் ைின் வ
வை அடி ் டி
ழுவி ்க ொை் ைல் அல் லது
குவற ்தது 60% மதுசொரம்
அடங் கிய வ
வை ழுவி
கதொற் று ீ ்
்கூடிய ஒரு
பதொர்த்தத்வத உபரயொகித்து
ழுவி ்க ொை் ைல் .

உங் ைின் மு த்வத
கதொடுைதிலிரு ்து
தவிர் ்து க ொை் ைல் .

5

ீ ங் ை் இருமும் அல் லது
தும் மும் ரபொது
ைொவயயும் மூ ்வ யும்
உங் ைின் வ
ைொல்
மவறத்து ் க ொை் ைல் .

14 நொள் தனிவமப் படுத்தலின் நபொது நீ ங் கள் இவயந்ததொழுகுைவத சரிபொர்க்கும்
நிமித்தம் 1-888-336-7735 என்ற ததொவலநபசி இலக்கத்தின் ஊடொக
அவழக்கப்படுவீர்கள் .

தபொது சுகொதொர அதிகொரப் பிரிவுகள்
மொகொணங் களும்
மொணிலங் களும்

ததொவலநபசி இலக்கம்

இவணயத்தளம்

ப்ரிட்டிஸ் க ொலம் பியொ

811

www.bccdc.ca/covid19

அல் கபர்ட்டொ

811

www.myhealth.alberta.ca

சஸ் ச்சகைன்

811

www.saskhealthauthority.ca

மனிரடொபொ

1-888-315-9257

www.manitoba.ca/covid19

ஒன் டொரிரயொ

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

கியுகப ்

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

811

www.gnb.ca/publichealth

ர ொைொ ஸ்க ொட்டியொ

811

www.nshealth.ca/public-health

ப்ரின் ஸ் எட்கைர்ட் தீவு

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

ிை் பவுண்ட்ரலன் ட் மற் றும்
லப்ரொகடொர்

811 அல் லது 1-888-709-2929

www.gov.nl.ca/covid-19

நுனொவூட்டு

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

ைடரமல் மொணிலங் ை்

811

www.hss.gov.nt.ca

யூக ொன்

811

www.yukon.ca/covid-19

ிை் ரபர்ன்ஸ்வி ்

நமலதிகத் தகைல் களுக்கு:
1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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