TAMIL / TAMIL

பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிய நபர்களும் மற் றும் COVID-19
வைரஸும்
நநோய் கள் எந்த ஒரு நபரையும் பீடிக்கலோம் என் றிருக்கும் நேரளயில் , கனடோவில் சில மக்கள் அேை்களின்
சுகோதோை, சமூக மற் றும் பபோருளோதோை சூழ் நிரலகளினோல் இந்த ரேைஸ் நநோய் பதோற் றி அதிகளவில்
கடுரமயோக ஆபத்துக்குள் ளோகும் நிரலயில் இருக்கின் றனை்.
நிறுேனங் கள் , ஊழியை்கள் மற் றும் தன் னோை்ேத் பதோண்டை்கள் ஆகிய தைப் புகள் COVID-19 ரேைஸ் நநோய் இந்த
மக்களுக்கு பதோற் றுேரத அல் லது பைவுேரத தடுப் பதற் கு உதவுேதில் முக்கியமோன ஒரு பங் களிப் ரப
பசய் து ேருகின் றன. இலகுேோன விடயங் கரள மக்கள் பகிை்ந்துபகோள் ளத் பதோடங் குேதன் மூலம் தோமும்
ஏரனயேை்களும் ஆநைோக்கியமோக இருப் பதற் கு அேை்களோல் உதே முடியும் . இந்த ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகள்
ஏதோேது பதன் பட்டோல் அந்த நநோயோளிகளுக்கு எம் மோல் உதேவும் மற் றும் COVID-19 ரேைஸ் நநோய்
பதோற் றியுள் ள நநோயோளிகள் அந்த நநோய் பதோற் றிலிருந்து குணமரடேதற் கோன பைோமைிப் புக்கு உதவும்
ேழிகரள கற் றுக்பகோள் ளவும் ேழிகோட்டலோம் .

பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிய நபர்களில்
எந்த ஒரு நபரும் , அதோேது:

•
•
•

ேயதுேந்த முதியேை் ஒருேை்
முக்கியமோக மருத்துே ைீதியில் உடலோநைோக்கியமற் ற நிரலரமயின் கோைணமோக ஆபத்துரடயேை்கள்
(உ-ம் : இருதய நநோய் , உயை் குருதியழுத்தம் , நீ ைிழிவு, நீ டிக்கும் நோள் பட்ட சுேோச நநோய் கள் , புற் றுநநோய் )
மருத்துே ைீதியில் உடலோநைோக்கியமற் ற அல் லது சிகிச்ரச நிரலரமயிலிருந்து நநோய் எதிை்ப்பு சக்தி
குரறந்தேை்கள் [உ-ம் : பகநமோபதைபி (chemotherapy)]

எந்த ஒரு நபரும் , அதோேது:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ேோசிக்க, கரதக்க, புைிந் துபகோள் ள அல் லது பதோடை்புபகோள் ள கஷ்டப் படுபேை்கள்
மருத்துேப் பைோமைிப் ரப அல் லது சுகோதோை ஆநலோசரனரய அணுகுேதற் கு கஷ்டமோனேை்கள்
அடிக்கடி ரககரளக் கழுவிக்பகோள் ளல் , மரறத்து இருமுதல் மற் றும் தும் முதல் நபோன் ற தடுப் பு
பசயற் போடுகரள பசய் ேதற் கு கஷ்டமோனேை்கள்
பதோடை்ந்தும் விநஷட மருத்துேக் கேனிப் ரபப் பபறுபேை்கள் அல் லது விநஷட மருந்துப் பபோருட்கள்
நதரேப் படுபேை்கள்
பதோடை்ந்தும் கண்கோணிப் பு நதரேயோனேை்கள் அல் லது தனிநபை் சுதந்திைத்ரதப் நபணுேதற் கு ஆதைவு
நதரேயோனேை்கள்
நபோக்குேைத்து ேசதிகரள அணுகுேதற் கு கஷ்டப் படுபேை்கள்
பபோருளோதோை தரடகள் உள் ளேை்கள்
ஸ்தீைமற் ற பதோழில் உள் ளேை்கள் அல் லது பநகிழ் தன் ரமயற் ற பணி சூழல் இல் லோதேை்கள்
பதோரலவிலும் மற் றும் தனிரமப் பட்டும் உள் ள சமூகங் கள் நபோன் ற சமூக அல் லது புவியல் ைீதியோக
தனிரமப் பட்டுள் ள மக்கள்
போதுகோப் பற் ற, நபோதோக்குரறயோன அல் லது ேோழக்கூடிய வீடரமப் பு ேசதிகள் இல் லோதேை்கள்

அடங் குேோை்கள் .

COVID-19 வைரஸ் நநாய் பரவுகின்ற காலப் பகுதியில்
பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிய நபர்களுக்கு நிறுைனங் கள் உதைக்கூடிய விதம்
தகேல் கரள கற் றறிந்துபகோள் ேதற் கு கோலத்ரத ஒதுக்கினோல் :

•

Canada.ca/coronavirus இரணயத்தள ேசதியில் பிைநேசிப் பதன் மூலம் COVID-19 ரேைஸ் பற் றி அதிகமோக
அறிந்துபகோள் ேதற் கும் ,

•
•

உங் கள் சமூகத்திலுள் ள தற் நபோரதய நிலேைம் பற் றி இற் ரறப் படுத்திக்பகோள் ேதற் கும் ,
COVID-19 பற் றிய பபோருத்தமோன தகேல் கள் , ேளங் கள் மற் றும் ேழிகோட்டல் என் பேற் ரறப்
பபற் றுக்பகோள் ளும் நிமித்தம் உள் ளூை், மோகோண, மோணில பபோது சுகோதோை அதிகோைிகளுடன்
பதோடை்புபகோள் ேதற் கும் ,

ஆயத்தப்படுத்திக்பகோள் ேதற் கு கோலத்ரத ஒதுக்கினோல் :

•

நீ ங் களும் உங் கள் ஊழியை்களும் என் ன பசய் ய நேண்டும் எனும் உங் களின் பதோடை்சசி
் யோன ேணிகத்
திட்டத்ரத மதிப் பிடுேதற் கும் ,
சோத்தியமோன இரடயூறுப் பிைச்சரனகரள விரைேோகத் திட்டமிடுேதற் கும் ,
மிகவும் முக்கியமோன நசரேகரள பதோடை்ந்தும் ேழங் குேது எப் படி என் பரத இனங் கண்டு
திட்டமிடுேதற் கும் ,
ேளங் கரளயும் உபோயங் கரளயும் பகிை்ந்துபகோள் ேதற் கு ஒநைமோதிைியோன நசரேகரள ேழங் கும்
நிறுேனங் களுடன் பங் கோளியோக இரணந்துபகோள் ேதற் கும் ,
ஊழியை்கள் , தன் னோை்ேத் பதோண்டை்கள் மற் றும் ேோடிக்ரகயோளை்கள் ஆகிநயோை் நகட்கும்
நகள் விகளுக்கு பதிலளிக்கத் தயோைோக இருப் பதற் கும் ,
பபோதுேோன பபோருட்கள் மற் றும் சுத்தம் பசய் ய போவிக்கப் படும் பபோருட்கள் ஆகியேற் றின்
களஞ் சியத்ரதக் கருத்திற் பகோள் ேதற் கும் ,
வீடுகள் மற் றும் பபோது இடேசதி மட்டுப் போடுகள் நிமித்தம் தயோை்படுத்திக்பகோள் ேதற் கும் ,

•
•
•
•
•
•

நிறுேனங் கள் உதே முடியும் .
COVID-19 ரேைஸ் பைவுேரதத் தடுப் பதற் கோன ேழிமுரறகள் பற் றி ஊழியை்களுக்கு நபோதித்தல் :

•

குறிப்போக குளியலரறரய பயன் படுத்திய பிறகு மற் றும் உணரேத் தயோைிக்கும் நபோது
சேை்க்கோைத்ரதயும் நீ ரையும் அல் லது பதோற் றுநீ க்கும் மதுசோைப் பதோை்தத
் ங் கரளயும் உபநயோகித்து
ரககரள குரறந்தது 20 வினோடிகள் ேரை கழுவிக்பகோள் ளல் .

o
•

•

சேை்க்கோைம் மற் றும் தண்ணீை ் கிரடக்கவில் ரல என் றோல் மதுசோைம் சோை்ந்த ரக
சுத்திகைிப் போரனப் பயன் படுத்துங் கள் .
ரககரளக் கழுவி சுத்தமோக ரேத்திருப் பதற் கும் மற் றும் இருமும் நபோது ேழரமயோகப் போவிக்கக்கூடிய
பபோருட் கரள (உ-ம் : ரககரளக் கழுவித் துரடக்கக்கூடிய மதுசோைப் பதோை்தத
் ங் கள் , சேை்க்கோைம் ,
கோகித டேல் கள் , திசுக்கள் , கழிவுப் பபோருட்கரள இடுேதற் கோன பகோள் கலன் கள் ) அதிகளவில்
ரேத்துக்பகோள் ளல் .
அடிக்கடி பயன் படுத்தப் படும் இடேசதிகள் , நமற் பைப் புகள் மற் றும் பபோருட்கள் (சரமயலரறகள் ,
பபோதுப் பகுதிகள் , சோப் பிடும் இடங் கள் , நமரசகள் , பகிை்ந்துபகோண்டு நித்திரை பசய் யும் இடங் கள் ,
கதவுக் ரகப் பிடிகள் மற் றும் குழோய் ேோல் வுகள் ) என் பேற் ரற சுத்தமோக ரேத்திருத்தல் .

2

•
•
•
•
•
•
•

மற் ரறய நபை்களிலிருந்து குரறந்தது 2 மீற் றை் இரடபேளியில் உடல் ைீதியோக பதோடுரகயின் றி
தள் ளிநிற் க நேண்டிய தூைத்ரத நபணுதல் .
நநோய் இருக்கும் நபோது, பேளிநய பசல் லோமல் வீட்டில் இருத்தல் .
பகிை்ந்துபகோள் ளக்கூடிய தனிநபை் போவிக்கும் பபோருட்கரள போவிப் பரதத் தவிை்த்துக்பகோள் ளல் .
நநோய் ேோய் ப்படும் நநோய் அறிகுறிகள் ஊழியை்களில் அல் லது ேோடிக்ரகயோளை் ஒருேைில் பதன் பட்டோல் ,
என் ன பசய் ய நேண்டும் என் பது பற் றிய தகேல் கரளப் பகிை்ந்துபகோள் ளல் .
மக்கள் திறளோகவுள் ள இடங் களில் ேசிக்கின் ற நபை்கரள தனிரமப் படுத்தி எே் ேோறு
பைோமைிப் பது என் பது பற் றிய பசயல் நடேடிக்ரககரள (கிரடக்கக்கூடியதோக இருக்குமோயின் ,
தனியோன கழுவும் அரறகளின் போேரன அடங் கலோக) பகிை்ந்துபகோள் ளல் .
குரறபோடுகள் உள் ளேை்கரள எே் ேோறு பைோமைிப் பது என் பது பற் றிய தகேல் கரளப் பகிை்தல் .
வீடற் ற நிரலரமரய அனுபவிக்கும் மக்களுக்கு நசரேகரள ேழங் குேது பற் றிய தகேல் கரளப்
பகிை்தல் .

COVID-19 வைரஸ் பரவும் காலப் பகுதியில் பாதிப் புக்குள் ளாகக்கூடிய
நபர்களுக்கு உதவுைதற் கான ஆநலாசவனகள்
ரககரளக் கழுவிக்பகோள் ேதும் மற் றும் இருமுேதும் எப் படி என் பது பற் றிய பதளிேோன அறிவுரைகரள
ேழங் குதல் .

•
•
•
•
•

சமூகத்தில் மிகவும் பைேலோகப் போவிக்கப் படும் பமோழி
எடுக்கக்கூடிய இலகுேோன நடேடிக்ரககள் பற் றி பதளிவுபடுத்தும் குறுங் பசய் திகள்
பபைிய எழுத்துருக்கள் மற் றும் பதளிேோன படங் கள்
அணுகக்கூடிய அறிவுரைகள் (உ-ம் : பதோடுவுணை்வு, படம் சோை்ந்த) முதலிய நபோன் ற ஊடகங் கரளப்
பயன் படுத்தியும் மற் றும்
ரக கழுவுேதற் கோக ரேக்கப் பட்டுள் ள போத்திைங் கள் , நுரழேோயில் கள் , உள் -நுரழயும் பகுதிகள் ,
ஓய் பேடுக்கும் அரறகள் , நித்திரை பசய் யும் அரறகள் , கோத்திருக்கும் அரறகள் முதலியன நபோன் ற
பபோதுப் பகுதிகளில் சமிஞ் ரசப் பலரககரள நிறுவியும்

உதவும் மோற் று ேழிமுரறகரளக் கருத்திற் பகோள் ளல் .

•

பபோதுப் நபோக்குேைத்து ேசதிகளுக்கு பதிலோக தன் னோை்ே சோைதிகரளயும் மற் றும் மோனியக் கட்டண
படக்ஸிகரளயும் பயன் படுத்துதல்

•
•

மோற் றுேழி அணுசைிப் பு நடேடிக்ரககரள அல் லது ஒரு ‘நட்புநநய’ முரறரமரய பின் பற் றுதல்
நநோயோளிகள் பகல் நநைத்தில் வீடுகளில் ஓய் பேடுப் பரத அனுமதிப் பதற் கோன பகோள் ரககள்
அடங் கலோக
முடியுமோன ேரை உணவு, போனங் கள் மற் றும் பபோருட்கள் என் பேற் றுக்கோன பிைநேசத்ரத ேழங் குதல்
மருத்துேை் சிபோைிசுபசய் துள் ள மருந்துகரளயும் மற் றும் நதரேயோன மருந்துப் பபோருட்கரளயும்
நிைப்ப அல் லது மீள் நிைப் ப நநோயோளை்களுக்கு நிரனவுபடுத்துதல்

•
•

முக்கியமோக மருத்துே ைீதியில் உடலோநைோக்கியமற் ற நிரலரமகளினோல் ஆபத்திலுள் ள ேயதுேந்த
முதிநயோருக்கு அல் லது நநோய் எதிை்ப்பு சக்தி குரறந்தேை்களுக்கு உதவும் நிறுேனங் கள் :

•

நேரலரயக் குரறத்துக்பகோள் ேதற் கு தனியோன ஒரு ேசதியில் பணியோற் றுமோறும் மற் றும் ஊழியை்கள்
நேரலபசய் யும் ேசதியிலுள் ள இடங் கரள மட்டுப் படுத்துமோறும் கடுரமயோக அறிவுறுத்தப் படுேநதோடு,
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COVID-19 ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதன் படோதிருக்கலோம் எனும் நபை் ஒருேைிடமிருந்து
சோத்தியமோக பதோற் றக்கூடிய சுேோசத் துணிக்ரககள் ஏரனயேை்களுக்கு பதோற் றுேரதத்
தடுப் பதற் கு உதவும் நிமித்தம் சகல ஊழியை்கரளயும் மற் றும் ேருரக தருகின் ற நபை்கரளயும்
மருந்து சோைோத முகமூடிரய அல் லது முகக்கேசத்ரத (அதோேது: கழுத்துக் ரகயிறுகளினோல்
அல் லது கோது ேரளயல் ரகயிறுகளினோல் தரல ேரைக்கு ம் இறுகக்கட்டி குரறந்தது இைண்டு
அடுக்குகளுடன் முழுரமயோக மூடக்கூடிய ேரகயில் தயோைிக்கப் பட்ட) அணியும் படி
நதரேப் படுத்துமோறும் , (உடல் ைீதியோக பதோடுரகயின் றி தள் ளநிற் க நேண்டிய தூைத்ரத
உறுதிபசய் ய முடியோத நபோது, மருந்து சோைோத முகமூடிகள் அல் லது முகக்கேசங் கள்
நமலதிமோன ஒரு தரடரய ஏற் படுத்தும் )
கருரனயோன அல் லது விநஷடமோன சூழ் நிரலகள் தவிை, தமது ேசதிகளுக்கோன விஜயங் கரளயும்
மற் றும் அத்தியோேசியமற் ற ஸ்தல நசரேகரளயும் அனுமதிக்கக்கூடோது எனவும்
o ேருரக தருநை்கள் அல் லது நசரே ேழங் கும் பணியோளை்கள் அேசியம் எனில் , அேை்களுக்கு
கோய் சச
் ல் , இருமல் அல் லது மூச்பசடுத்து விடுேது கடினம் நபோன் ற நநோய் அறிகுறிகள்
இருக்கின் றனேோ என பைிநசோதிக்குமோறும் , அே் ேோறு அத்தரகய நநோய் அறிகுறிகள் இருந்தோல்
அேை்கள் நுரழேரத மறுக்குமோறும்

o

•

•

•
•
•

ஊழியை்கள் இந்த ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகளுடன் நேரலக் கு பசல் லோதிருப் பரத உறுதிபசய் ேதற் கு
நபோதியளவில் கேனமோக இருக்குமோறும்
o ஊழியை்களுக்கு இந்த ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இருந்தோல் நேரலக்கு ேருேதற் கு அந்த
ஊழியை்கரள அனுமதிக்கக்கூடோது எனவும்
o மோறிமோறி நேரலபசய் யும் அடிப்பரடயிலோன ஒே் பேோரு நேரலக்கு முன் னரும்
ஊழியை்களுக்கு இந்த ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இருக்கின் றனேோ என அேை்கரள
பைிநசோதிக்குமோறும் , மற் றும்
o மோறிமோறி நேரலபசய் யும் அடிப்பரடயிலோன ஒரு நேரலரய பசய் யும் நபோது ஊழியை்களுக்கு
இந்த ரேைஸ் நநோய் அறிகுறிகள் பதன் பட்டோல் , அேை்கரள உடனடியோக வீடுகளுக்கு அனுப் பி
ரேக்குமோறும்
அேசைநிரலரமகளில் அேசைமோக முதலில் பதிலீட்டு நடேடிக்ரககரள நமற் பகோள் ளும்
பபோறுப் புரடய நபை்கரள பைிநசோதிக்கோமல் நுரழேதற் கு அனுமதிக்குமோறும் ,
ேதிவிடங் களில் ேசிப் பேை்கரள போை்ரேயிடுேதற் கோன ஏதோேது திட்டமிடப் பட்டுள் ள விஜயங் கரள
துண்டிக்குமோறும் (அத்தியோேசிய மருத்துே சந்திப் புகள் மோத்திைம் விதிவிலக்கோக இருக்கலோம் )
COVID-19 ரேைஸ் அடங் கலோக பதோற் றுநநோய் கள் பைவுேரதத் தடுப் பதற் கோன உைிய மோகோண அல் லது
மோணில சுகோதோை அதிகோைி முன் ரேத்துள் ள சிபோைிசுகரள பின் பற் றுமோறும்
நகட்டுக்பகோள் ளவும் படுகின் றன

ஒரு ேோடிக்ரகயோளரை அேை் COVID-19 ரேைஸ் பதோற் றியேை் என நீ ங் கள் சந்நதகித்தோல் , தயவுபசய் து
உங் களின் உள் ளூை் சுகோதோை அதிகோைியுடன் பதோடை்புபகோண்டு அது பற் றி அறியப் படுத்துங் கள் .
COVID-19 பரவுவதைை் ைடுப் பதில் நாம் அதைவரும் நம் பங் கிதைச் சசய் யலாம் . மமலும் ைகவலுக் கு,
பார்தவயிடவும் .
பகோநைோனோ ரேைஸ் பற் றிய நமலதிக தகேல் களுக்கு:
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
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