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க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19)
COVID-19 வைரஸ் கைொற் றிய ஒரு குழ ் வைவய வீட்டில் வைை்து
பரொமரி ்கும் விைம் : பரொமரிப் பைர் ளு ் ொன ஆரலொசவன

COVID-19 வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் சற் றளநைனும் தென் படும் ஒரு குழந்வெவய வைெ்தியசோவையிை்
அனுமதிக்கோமை் அந்ெக் குழந்வெ முற் றோகக் குணமவையும் ைவர வீடுகளிை் வைெ்து
பரோமரிக்கச்தசய் யைோம் .
COVID-19 வைரஸ் தெோற் றியுள் ளது அை் ைது அநநகமோக தெோற் றியிருக்கைோம் என சந்நெகிக்கப் படும் ஒரு
குழந்வெவய நீ ங் கள் பரோமரிக்கும் ஒருைரோக இருந்ெோை் , உங் கவளயும் , வீை்டிலுள் ள ஏவனயைர்கவளயும்
அநெ நபோை் உங் கள் சமூகெ்திலுள் ள மற் றைர்கவளயும் போதுகோெ்துக்தகோள் ைெற் கோக கீழ் கோணும் தசயை்
நைைடிக்வககவளப் பின் பற் றுைது அைசியமோகும் .

COVID-19 ர ொய் அறிகுறி ள்
-

கோய் யச்சை்
இருமை்

-

மூச்தசடுெ்து விடுைது கடினமோக இருெ்ெை்

உங் ளின் குழ ்வை ்கு இ ்ை வைரஸ் ர ொய் அறிகுறி ள் இரு ்கின்றனைொ என
ண் ொணிை்து ்க ொள் ளல்
-

-

-

-

வ
-

-

உங் களின் சுகோெோரப் பரோமரிப் பு நசவை ைழங் குநர் அை் ைது தபோது சுகோெோர அதிகோரி உங் களுக்கு
பணிப்புவர விடுெ்துள் ளைோறு உங் களின் குழந்வெக்கு இந்ெ வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள்
இருக்கின் றனைோ என அந்ெக் குழந்வெவயக் கண்கோணிெ்துக்தகோள் ளை் .
நைகமோக மூச்தசடுெ்து விடுெை் , மூச்தசடுெ்து விடுைெற் கு கடினமோக இருெ்ெை் , மயக்கம் , உங் கவள
அவையோளம் கோணுைெற் கு இயைோதிருெ்ெை் , குளிர் நடுக்கெ்துைன் கோய் சச
் ை் அை் ைது கோய் சச
் வைக்
குவறக்கும் மருந்தினோை் [உ-ம் : இபுப் நரோதபfன் (ibuprofen), அசிை்ைமிநனோதபfன் (acetaminophen)] 12
மணிெ்தியோைங் களுக்கு அதிகம் ெணியோமை் கோய் சச
் ை் தெோைர்ந்திருெ்ெை் நபோன் ற உக்கிரமோன நநோய்
அறிகுறிகவள நன் றோக உற் றுநநோக்கிக் கைனிெ்துப் போர்ெ்ெை் .
உங் ளின் குழ ் வை ளு ்கு இை்ைவ ய டுவமயொன ர ொய் அறிகுறி ள் கைன்பட்டொல் , 911 என்ற
கைொவலரபசி இல ் ை்வை அல் லது உங் ளின் உள் ளூர் அைசர ிவல கைொவலரபசி இல ் ை்வை
அவழை்ைல்
ஒரு பிணி ைண்டிவய அவழப் பெோக இருந்ெோை் , அந்ெ அவழப் வபப் தபறும் நபரிைம் உங் கள் குழந்வெக்கு
COVID-19 வைரஸ் இருப் பெோகெ் தெரியப் படுெ்ெை் . ெனியோன ஒரு ைோகனெ்திை் வைெ்தியசோவைக்கு
தசை் ைெோக இருந்ெோலும் , உைனடியோக தெோவைநபசியினூைோக அந்ெ வைெ்தியசோவைவயெ்
தெோைர்புதகோண்டு, உங் களின் பிள் வளக்கு COVID-19 வைரஸ் இருப் பெோக அறியப் படுெ்ெை் .

வள ்

ழுவிச் சுை்ைமொ

வைை்திருை்ைல்

குறிப்போக உங் களின் குழந்வெவய ஏெோைது ஒரு ைவகயிை் தெோை்ைென் (உ-ம் : அணிந்திருக்கும்
உவைகவள மோற் றுெை் ) பின் னரும் அநெ நபோை் வகயுவறகவளக் கழற் றியென் பின் னரும் உங் கள்
வககவளயும் மற் றும் உங் கள் குழந்வெயின் வககவளயும் சைர்க்கோரெ்வெயும் நீ வரயும் உபநயோகிெ்து
குவறந்ெது 20 தசக்கன் கள் ைவரயோைது அடி ் டி கழுவிக்தகோள் ளை் .
சைர்க்கோரமும் நீ ரும் இை் ைோெ சந்ெர்ப்பெ்திை் , உங் களின் வககள் அழுக்கோக இை் வைதயனிை் , குவறந்ெது
60% மதுசோரம் அைங் கிய கோரமோன ஒரு தெோற் றுநீ க்கிப் பெோர்ெ்ெெ்வெ (ABHS) உபநயோகிெ்து உங் களின்

-

-

வககவளக் கழுவிக்தகோள் ளை் . வககள் அழுக்கோக இருந்ெோை் , முெலிை் ஈரெ் துவைப் போவனக் தகோண்டு
அந்ெ அழுக்வக நீ க்கிய பின் னர் ABHS பெோர்ெ்ெெ்வெ உபநயோகிெ்து வககவளக் கழுவிக்தகோள் ளை் .
அகற் றக்கூடிய கோகிெெ் திசுக்கவளக் தகோண்டு வககவளெ் துவைெ்து உைர்ெ்திக்தகோள் ளை் .
இெ்ெவகய கோகிெெ் திசுக்கள் இை் வைதயனிை் , மீளப் போவிக்கக்கூடிய ஒரு வக துவைக்கும் துணிவய
(ைைவை) போவிெ்து, அது ஈரமோகும் நபோது அெவன மோற் றி மற் தறோரு வக துவைக்கும் துணிவயப்
போவிெ்ெை் . அெ்ெவகய வக துவைக்கும் துணிகவள மற் றைர்களுைன் பகிர்ந்துதகோள் ளை் கூைோது.
கழுவிச்சுெ்ெம் தசய் யோெ வககளோை் உங் களின் கண் , மூக்கு மற் றும் ைோய் முெலியைற் வற
தெோடுைதிலிருந்து ெவிர்ந்துதகோள் ளை் , அெ்துைன் உங் கள் குழந்வெக்கும் அென் கண், மூக்கு மற் றும் ைோய்
முெலியைற் வற அை் ைோறு தெோைக்கூைோது எனக் கூறுெை் .

மற்றவர்களுக்கு தைொற்றுவதைத் ைவிர்த்ைல்
-

-

-

-

உங் களின் குழந்வெவய தைளிநய தசை் ைோமை் ஒரு வீை்டிை் அை் ைது கண்கோணிக் கப் படும் ஒரு தைளி
இைெ்திை் வைெ்ெை் நைண்டும் . நண்பர்களுைன் விவளயோடுைது அை் ைது போைசோவைக்கு அை் ைது தபோது
இைங் களுக்கு தசை் ைது கூைோது. சோெ்தியமோயின் , மற் றைர்களுக்கு இவையிை் 2 மீற் றர் தூரெ்திற் குள்
இருெ்ெை் கூைோது.
பற் துைக்கிகள் , வக துவைக்கும் துணிகள் , படுக் வக விரிப் பு ெ் துணிகள் , போெ்திரங் கள் அை் ைது
இைெ்திரனியை் உபகரணங் கள் நபோன் ற ெனியோள் போைவனப் தபோருை்கவள குழந்வெயுைன்
பகிர்ந்துதகோள் ளக் கூைோது.
உணவுகவளயும் குடிபோனங் கவளயும் பகிர்ந்துதகோள் ளக் கூைோது.
சோெ்தியமோயின் , குழந்வெக்கு ெனியோன குளியைவறவயப் பயன் படுெ்துெை் . சோெ்தியமிை் வை எனிை் ,
நீ வர அடிெ்துவிடுைெற் கு முன் னர் மைசை போெ்திரெ்தின் மூடிவய மூடிவிடுெை் சிறந்ெது.
போலூை்டும் ெோய் மோர்களுக்கு: ெயோப் போலூை்டுைதிலிருந்து உங் களின் குழந்வெகளுக்கு சுகோெோர
நன் வமகவளப் தபற் றுக்தகோடுெ்ெை் , நீ ங் கள் தெோைர்சசி
் யோக உங் கள் குழந்வெகளுக்கு
ெோய் ப்போலூை்டுைவெ இது சிபோரிசு தசய் கின் றது. நநோய் க்கு ஆளோகுைவெெ் ெவிர்ெ்துக்தகோள் ைெற் கு
முகக் கைசங் கவள அணிெை் .
நீ ங் கள் உங் களின் குழந்வெக்கு புை்டிப் போவை அை் ைது பரிந்துவரக்கப் பை்டுள் ள போை் மோவை
ஊை்டுைெோக இருந்ெோை் , போலூை்டும் சோெனெ்வெ ஒை் தைோரு ெைவையும் போவிப் பெற் கு முன் னர் கைனமோக
தெோற் றுநீ க்கிக்தகோள் ளை் . போலூை்டும் நபோெ்ெை் கவள அை் ைது போலூை்டும் போம் பிகவள
பகிர்ந்துதகோள் ளக் கூைோது.

உங்

-

-

உங்
-

ளின் சுற் றொடவல சுை்ைமொ

வைை்திருை்ைல்

போவிெ்ெ முகக் கைசங் கள் , வகயுவறகள் மற் றும் ஏவனய அசுெ்ெமோன தபோருை்கள் முெலியைற் வற
ஒழுங் கோன ஒரு தகோள் கைனிை் இை்டு, அதிலுள் ளைற் வற ஏவனய வீை்டுக் கழிவுகளுைன் நசர்ெ்து
போதுகோப் போன முவறயிை் அகற் றுெை் .
அழுக்கோன துணிகவள இயலுமோன ைவரயிை் ப்ளோஸ்டிக் உள் -பைைமுவைய ஒரு தகோள் கைனினுள்
இடுெை் . அைற் வற குலுக்கக் கூைோது. ைழவமயோகப் போவிக்கும் சைர்க்கோரெ்வெயும் சுடுநீ வரயும் (60-90°C)
உபநயோகிெ்து கழுவி நன் றோக உைர விடுெை் . குழந்வெகளின் உவைகவளயும் மற் றும் துணிகவளயும்
ஏவனய சைவையுைன் நசர்ெ்து கழுவிக்தகோள் ளைோம் . அழுக்கோன துணிகவள நநரடியோக தெோடும் நபோது
வகயுவறகவளயும் மற் றும் முகக் கைசங் கவளயும் அணிந்துதகோள் ளை் நைண்டும் .
வீை்டிலுள் ள நபர்கள் அடிக்கடி தெோைக்கூடிய நமற் பரப் புகவள (உ-ம் : மைசைகூைங் கள் , துணிகவள
சைவை தசய் யும் தகோள் கைன் கள் , படுக்வகப் பக் க நமவசகள் , கெவுக் வகப் பிடிகள் , தெோவைநபசிகள் ,
தெோவைக்கோை்சிப் தபை்டிகவள தெோவைவிலிருந்து இயக்கும் கருவிகள் ) தெோற் றுநீ க்குைெற் கு
அனுமதிக்கப் பை்டுள் ள கடின நமற் பரப் பு தெோற் றுநீ க்கி சோெனங் கவள உபநயோகிெ்து நோளோந்ெம்
குவறந்ெது ஒரு ெைவைநயனும் தெோற் றுநீ க்குெை் . 70% வீெ மதுசோர துவைப் போன் கவள உபநயோகிெ்து
தெோடு திவரகவள சுெ்ெம் தசய் ெை் .

-

வள

ீ ங்

ரள பொது ொை்து ்க ொள் ளல்

ஆநரோக்கியமோன நபர் ஒருைர் மோெ்திரம் குழந்வெவய பரோமரிக்க நைண்டும் . ஆயினும் , வீை்டிலுள் ள
அவனைரும் இந்ெ ைழிகோை்ைவைப் பின் பற் ற நைண்டும் .
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COVID-19 வைரஸ் தெோற் றி கடுவமயோன அதிக நநோய் ஆபெ்துவைய நபர்கள் COVID-19 வைரஸ் நநோய்
தெோற் றிய ஒரு குழந்வெவயப் பரோமரிக்கக் கூைோது. ையதுைந்ெ முதிநயோர், மருெ்துை ரீதியிை்
நீ ண்ைகோைமோக உைைோநரோக்கியம் அற் றிருப் பைர்கள் (உ-ம் : இருெய நநோயோளர்கள் , நீ ரிழிவு நநோயோளர்கள் )
அை் ைது நநோய் எதிர்ப்பு சக்தி குவறந்ெைர்கள் ஆகிநயோர் இந்ெ நபர்களிை் அைங் குைோர்கள் .
நீ ங் கள் குழந்வெயிலிருந்து 2 மீற் றர் தூரெ்திற் குள் இருக்க நைண்டும் என் றிருந்ெோை் , முகக் கைசெ்வெயும் ,
அகற் றக்கூடிய வகயுவறகவளயும் , கண் போதுகோப் புக் கைசங் கவளயும் அணிெை் நைண்டும் .
முகக் கைசங் கவள அை் ைது வகயுவறகவள மீளப் போவிக்கக் கூைோது.
நீ ங் கள் குழந்வெவயப் பரோமரிக்கும் நபோது, சோெ்தியமோயின் , அந்ெக் குழந்வெக்கும் முகக் கைசெ்வெ
அணிெலும் , குழந்வெ அென் முகெ்வெ அை் ைது முகமூடிவய தெோைக்கூைோது என அந்ெக் குழந்வெக்குக்
கூறுெலும் நைண்டும் .

இ ்ை வைரஸ் ர ொய் அறிகுறி ள் இரு ்கின்றனைொ என உங்
ண் ொணிை்து ்க ொள் ளல்
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இந்ெ வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் உங் களுக்கு இருக்கின் றனைோ என உங் கவள நீ ங் கநள கண்கோணிெ்து ,
ென் வனெ்ெோநன ெனிவமப் படுெ்திக்தகோள் ளை் பற் றி உங் கள் தபோது சுகோெோர அதிகோரி உங் களுக்கு
ைழங் கும் அறிவுவரகவளப் பின் பற் றி நைெ்ெை் .
உங் களுக்கு சற் றளநைனும் இந்ெ வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகள் இருந்ெோை் , முடியுமோன ைவரயிை் நீ ங் கள்
ென் வனெ்ெோநன ெனிவமப் படுெ்திக்தகோண்டு நமைதிக அறிவுவரகளுக்கோக உங் களது தபோது சுகோெோர
அதிகோரியின் உெவிவய நோடுெை் .

பின்வரும் தபொருட்கதை ைம்மிடம் தவத்துக்தகொள்ைல்
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மு கக் கைசங் கள் (மீளப் போவிக்கோெ)
பரோமரிப் பைர் போவிப் பெற் கோன கண் போதுகோப் புக் கோைசங் கள் (முகெ்வெ மூடும் சோெனங் கள்
அை் ைது மூக்குக்கண்ணோடிகள் )
பரோமரிப் பைர் போவிப் பெற் கோன அகற் றக்கூடிய வகயுவறகள் (மீளப் போவிக்கோெ)
அகற் றக்கூடிய கோகிெெ் துணிகள்
திசுக்கள்
ப்ளோஸ்டிக் பைைமுவைய கழிவுகள் இைக்கூடிய தகோள் கைன்
கோய் சச
் ை் மோணி
கோய் சச
் வைக் குவறப் பெற் கோன அதிக மருந்து விை் வைகள் [உ-ம் : இபுப் நரோதபfன் (ibuprofen),
அசிை்ைமிநனோதபfன் (acetaminophen)]
சுெ்ெமோன நீ ர்
வக கழுவும் சைர்க்கோரம்
குவறந்ெது 60% மதுசோரம் அைங் கிய வக கழுவிெ் தெோற் றுநீ க்கும் மதுசோர தெோற் றுநீ க்கிப்
பெோர்ெ்ெங் கள்
பீங் கோன் கழுவும் சைர்க்கோரம்
ஆவைகவள சைவை தசய் யும் ைழவமயோன சைர்க்கோரம்
வீடுகவளக் கழுவிச்சுெ்ெம் தசய் யும் ைழவமயோன தபோருை்கள்
ைன் -ஸ்தைப் க்லீதனர்/தெோற் றுநீ க்கி
கடின நமற் பரப் பு தெோற் றுநீ க்கி, அை் ைது அது இை் ைோெ சந்ெர்ப்பெ்திை் , தசறிவுவைய (5%)
தைண்வமயோக்கும் திரைம் மற் றும் ஊற் றுைெற் கு என ெனியோன ஒரு தகோள் கைன்
மதுசோரமுவைய ப் தரப் துவைப் போன் கள்

COVID-19 வைரஸ் பரவுைவெ் ெடுப் பெற் கு எமது சோர்போக தசய் ய நைண்டிய எை் ைோைற் வறயும் எம் மோை் தசய் ய
முடியும் .
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நமைதிக ெகைை் களுக்கு Canada.ca/coronavirus இவணயெ்ெள ைசதிற் கு பிரநைசிக்கவும் அை் ைது 1-833-784-4397
என் ற தெோவைநபசி எண்ணினூைோக தெோைர்புதகோள் ளவும் .
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