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க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19)
கர்ப்பம் தரித்தல், குழந்தத பிறத்தல் மற்றும் புதிதாகப் பிறக்கும்
குழந்ததகதைப் பராமரித்தல் முதலியவற்றில் தாக்கம்:
தாய்மார்களுக்கான ஆலலாசதன
்ப்பம் த ித்தல்
இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயோனது புதிய ஒரு நநோயோகும் . இந்த நநோய் கர்ப்பினித்
தோய் மோர்கவை எை் ைோறு போதிக்கின்றது என்பவத நோம் இன்றும் கூட ஆரோய் ந்து
ைருகின்நறோம் . இந்த COVID-19 வைரஸிலிருந்து கர்ப்பினித் தோய் மோர்கை் கடுவமயோக
நநோய் ைோய் ப்படும் அைவுக்கு தற் பபோழுது அதிக ஆபத்துக்கை் இருப்பதோகக் கூறுகின்ற
எ ்த ஒரு சொன்றும் கிவடயோது. ைைர்ந்து ைருகின்ற ஒரு குழந்வதவய COVID-19 வைரஸ்
கடுவமயோகத் தோக்கக்கூடும் என்பதற் கும் தற் பபோழுது எந்த ஒரு சோன்றும் கிவடயோது.
கர்ப்ப கோலம் முழுதிலும் , தோய் மோர்கை் , சுைொசத் கதொற் றுர ொய் ள் நபோன்ற ஏவனய
நநோய் கைின் ஆபத்வத அதிகரிக்கலோம் எனும் தமது உடல் நிவல மோற் றங் கவை
உணர்ைோர்கை் . இதனோல் தோன், குறிப்போக கடுவமயோக போதிப்புக்குை் ைோகக்கூடிய அதிக
ஆபத்து ைோய் ந்த கர்ப்பினித் தோய் மோர்கை் நநோய் ைோய் ப்படுைதிலிருந்து தம் வம
போதுகோத்துக்பகோை் ைதற் கு பின் ைரும் முற் கோப்பு நடைடிக்வககவைப் பின்பற் றுைது
அைசியமோகும் . அத்தவகய நடைடிக்வககை் பின் ைருமோறு:
• முக்கியமோன மருத்துை சந்திப்புகை் தவிர, முடியுமோன ைவரயில் , பைைிநய
பசல் லோமல் வீடு ளில் இருத்தல் .
•

பதோவலநபசி அல் லது வீடிநயோ ைசதி மூலமோன சந்திப்புகைின் சோத்தியம் பற் றி
உங் ளின் மருத்துைருடன், ம ப் ரபற் று மருத்துை ிபுணருடன் அல் லது
ம ப் ரபற் றுத் தொதியுடன் கவதத்தல் .

•

உங் கைின் வீடுகளுக்கு ைரும் ரதவையற் ற விரு ்தின ் வள
தவி த
் ்து ்க ொள் ளல் .

•

சைர்க்கோரத்வதயும் நீ வரயும் உபநயோகித்து குவறந்தது 20 பசக்கன் கை் ைவரயோைது
அடிக்கடி உங் ளின் வ
வள ் ழுவி ்க ொள் ளல் அல் லது சைர்க்கோரமும் நீ ரும்
இல் லோத சந்தர்ப்பத்தில் , வககவைக் கழுவி பதோற் றுநீ க்கும் மதுசோர கோரமோன
பதோற் றுநீ க்கிப் பதோர்த்தங் கவை உபநயோகித்து அை் ைோறு வககவை நன்றோக
கழுவிச்சுத்தம் பசய் துபகோை் ைல் .

•

உடல் ீதியில் கதொடுவ யின்றி தள் ளி ிற் ரைண்டிய தூ த்வத நபணுதல் .
மற் றைர்களுக்கு இவடயில் குவறந்தது 2 மீற் றர் அைைோன தூரத்வதப் ரபணுதல் .

•

உங் கைின் ைோய், மூக்கு, கண் முதலியைற் வறத் கதொடுைதிலிரு ்து
தவி ் ்துக ொள் ளல் .

•

ம ் ள் திறளொ ்கூடும் இடங் ளு ்கு கசல் ைவதயும் மற் றும் ம ் ள் அதி ளவில்
டமொடும் ர
ங் ளில் கைளிரய கசல் ைவதயும் தவி த
் ்து ்க ொள் ளல் .
அத்தியோைசிப் பபோருட்கவை ைோங் குைதற் கு கவடகளுக்கு அடிக்கடி பசல் ைவதக்
குவறத்துக்பகோை் ைல் .

•

கபொதுப் ரபொ ்குை த்து ைசதி ளில் பயணிப்பவதத் தவி த
் ்து ்க ொள் ளல் .

நீ ங் கை் கடந்த 14 நோட்கைில் கனடோவுக்கு பைைிநய பயணித்திருந்தோல் , COVID-19
வைரஸ் நநோயுை் ை அல் லது அந்த நநோய் பதோற் றியிருக்கலோம் என
சந்நதகிக்கப்படும் யோரோைது நபர் ஒருைருடன் பநருங் கிய பதோடர்வப
வைத்திருந்தோல் , நீ ங் கை் கட்டோயமோக தன் வனத்தோநன
தனிவமப்படுத்திக்பகோை் ைல் .
உங் களுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் அறிகுறிகை் இருப்பதோக கண்டறியப்பட்டோல்
அல் லது COVID-19 வைரஸ் நநோய் பதோடர்போன ஆய் வுகூட மருத்துைப் பரிநசோதவன
முடிவுகை் உங் களுக்கு கிவடக்க இருந்தோல் , கட்டோயமோக நீ ங் கை் பைைிநய பசல் லோமல்
வீடுகைில் உங் கவைத் தனிவமப்படுத்திக்பகோை் ை நைண்டும் .

குழ ் வத பிறத்தல்
மூன்றோைது மோதத்தில் தோய் க்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் பதோற் றுகின்ற நபோது, குழந்வத
பிறப்பதன் ஊடோக தொயிலிரு ்து குழ ்வத ்கு இ ்த ர ொய் ப வுைதொ தற் பபோழுது
கூறுகின்ற எந்த ஒரு சொன்றும் கிவடயொது.
• நீ ங் கை் ஒரு வைத்தியசோவலயில் அல் லது ஒரு மகப்நபற் று நிவலயத்தில்
குழந்வதவயப் பபற் பறடுப்பதற் கு திட்டமிட்டோல் , நவடமுவறயிலிருக்கும்
பகோை் வககவைப் பற் றி அறிந்துபகோை் ை நைண்டும் .

o

போர்வையிடுைதற் கோக ைருகின்ற நபர்கைின் எண்ணிக்வகவய அதிகமோன
வைத்தியசோவலகளும் மற் றும் மகப்நபற் று நிவலயங் களும் குவறத்துை் ைன
அல் லது போர்வையிடுைதற் கோக ைருகின்ற எந்த ஒரு நபவரயும்
அனுமதிப்பதிவல எனும் பகோை் வகவயப் பின்பற் றியுை் ைன.

o

அநநகமோன சந்தர்ப்பங் கைில் , உதவுைதற் கோக நபர் ஒருைர் மோத்திரம்
அனுமதிக்கப்படலோம் .

o

உங் களுக்கு உதவும் நபர் போர்வையிடுைதற் கு ைரும் நபர் ஒருைரோக
கருதப்படமோட்டோர்.
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•

நீ ங் கை் வீட்டில் குழந்வதவயப் பபற் பறடுப்பதற்கு திட்டமிட்டோல் :
o பகோை் வை நநோய் பரவியிருக்கின்ற இந்தக் கோல கட்டத்தில் , உங் கை்
மோகோணத்தில் அல் லது மோணிலத்தில் , வீட்டிநலநய குழந்வதவயப்
பபற் பறடுப்பது பபோருத்தமோன ஒரு பதரிைோக அவமயுமோ என்பது பற் றியும் ,
மற் றும்
o உங் கை் வீட்டுச் சூழல் போதுகோப் போனதோ என்பவத உறுதிபசய் துபகோை் ைதற் கு
எடுக்க நைண்டிய முற் கோப்பு நடைடிக்வககை் பற் றியும்
உங் கை் மகப்நபற் றுத் தோதியுடன்
கவதக்க நைண்டும் .

•

உங் களுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் இருந்தோல் , உங் கை் சுகோதோரப் பரோமரிப்பு
நசவை ைழங் குநரிடம் , குழந்வதவயப் பபற் பறடுப்பதற் கு விருப்பமோன திட்டம்
பற் றிக் கவதத்தல் . குழந்வதவயப் பபற்பறடுப்பதற் கோன திட்டம் கட்டோயமோக
தனியோை் சோர்ந்ததோகவும் மற் றும் உங் கை் விருப்பம் , பரோமரிப்பு நசவை
ைழங் குநரின் போதுகோப்பு அநத நபோல் மகப்நபற் று மருத்துை நிபுணரின் சிபோரிசுகை்
என்பைற் றின் அடிப்பவடயிலும் இருத்தல் நைண்டும் .

•

உங்களின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு சேவை ைழங்குநர் மகப்சபற்றுக்கு முன்னரும்
(குழந்வத பிறப்பதற்கு உடனகத்து முன்னர்) மற்றும் மகப்சபற்றுக்கு பின்னரும்
(குழந்வத பிறந்த பின்னர்) சதவையானைாறு ததாற்றுசநாய் மற்றும் தீைிர ேிகிச்வேப்
பராமரிப்பு மருத்துை நிபுணர்களுடன் ஆச ாேித்து உங்களுக்கு உதவுைார்.

தொய் ப் பொலூட்டுதல்
உங் களுக்கு அல் லது உங் கைின் குழ ்வத ்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய்
பதோற் றியுை் ைது, அநநகமோக பதோற் றியிருக்கலோம் என சந்நதகித்தோல் அல் லது
பதோற் றியுை் ைது உறுதிபசய் யப்பட்டோல் , குறிப்போக தோய் ப்போலூட்டும் கோலப்பகுதியில் ,
விரும் பினோல் நீ ங் களும் , உங் கை் குழந்வதயும் ஒநர அவறயில் இருக்கலோம் .
தோய் ப்போலூட்டுதல் உங் கை் குழந்வதயின் மழவலப் பருைம் மற் றும் சிறு குழந்வதப்
பருைம் முழுதிலும் அதற் கு ஏற் படும் பதோற் று மற் றும் நநோய் ஆபத்துக்கவைக் குவறக்கும் .
இந்த COVID-19 ஐ உருைோக்கும் வைரஸ் தோய் ப்போலில் இருப்பதோக
கண்டுபிடிக்கப்படவில் வல. தொய் ப் பொலூட்டும் ரைவளயில் COVID-19 ப ை ்கூடிய
ைொய் ப் பும் அர
மொ அ ிது.
உங் களுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் அநநகமோக பதோற் றியுை் ைது என சந்நதகித்தோல்
அல் லது பதோற் றியுை் ைதோக உறுதிபசய் யப்பட்டோல் , முடியுமோன ைவரயில் , நீ ங் கை்
கட்டோயம் வீட்டில் தன் வனத்தோநன தனிவமப்படுத்திக்பகோை் ை நைண்டும் .
குழந்வதயிலிருந்து விலகியிருப்பதற் கு உங் களுக்கோன ஒநரபயோரு ைழியோக
விைங் குகின்ற உடல் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தை் ைிநிற் க நைண்டிய தூரத்வத வீட்டில்
நபணுைவத இது கருதுகின்றது. உங் கைின் குழந்வதக்கு இந்த வைரஸ் நநோய் பரவுைவதத்
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தடுப்பதற் கு முடியுமோன சகல முற் கோப்பு நடைடிக்வககவையும் நீ ங் கை் நமற் பகோை் ை
நைண்டும் . இதில் பின் ைருைன உை் ைடங் கியிருக்கும் .
• குறிப்போக உங் கைின் குழந்வதவய அல் லது உங் கைின் மற் வறய பிை் வைகவைத்
பதோடுைதற் கு முன் னரும் மற் றும் பதோட்ட பின் னரும் உங் கைின் வககவை
நன்றோகக் கழுவிச்சுத்தம் பசய் துபகோை் ைல் .
• உங் கைின் ைோவயயும் மூக்வகயும் மூடக்கூடிய ஒரு முகக் கைசத்வத அணிதல் .
வீட்டில் துணியோல் வதத்து எடுக்கப்படும் முகக் கைசங் கை் மருத்துை
உபகரணங் கை் அல் ல. அது வைரஸ் பிடித்துை் ை துணிக்வககைிலிருந்து உங் கவைப்
போதுகோக்கும் என்பதற் கோன எந்த ஒரு சோன்றும் கிவடயோது.
• உங் கவைச் சுற் றியிருக்கின்ற சூழல் அங் கீகரிக்கப்பட்டுை் ை கடின நமற் பரப்பு
பதோற் றுநீ க்கிகைினோல் பதோற் றுநீ க்கப்பட்டு சுத்தமோகவுை் ைதோ என்பவத
நிச்சயப்படுத்திக்பகோை் ைல் .
தோய் ப்போலூட்டுைதற் கு முடியோத அைவு நீ ங் கை் அதிகம் சுகயீனமோக இருந்தோல் :
• குழந்வதக்கு புட்டிப்போவல அல் லது சிபோரிசு பசய் யப்பட்ட நைநறதோைது போவல
ஊட்டுமோறும் ,
• இந்த வைரஸ் நநோய் பதோற் றோத முதியைர் ஒருைவர குழந்வதக்கு போலூட்டும் படி
நகட்டுக்பகோை் ளுமோறும் ,
• நீ ங் கை் போலூட்டும் ஒரு போம் பிவய போவிப்பதோக இருந்தோல் , ஒை் பைோரு தடவையும்
போவிப்பதற் கு முன் னர் அதவன கைனமோக பதோற் றுநீ க்கிக்பகோை் ளுமோறும் ,
• போலூட்டும் நபோத்தல் கவை அல் லது போலூட்டும் போம் பிகவைப் பகிர்ந்துபகோை் ைக்
கூடோது எனவும்
உங் களுக்கு பரிந்துவரக்கப்படுகின்றது.
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விரு ் தின ் ள்
குறிப்போக உடல் ரீதியோக பதோடுவகயின்றி தை்ைிநிற் க நைண்டிய இந்தக் கோல கட்டத்தில்
வீட்டிற் கு விருந்தினர்கை் ைருைவத நீ ங் கை் கட்டோயமோக மட்டுப்படுத்த அல் லது
தவிர்த்துக்பகோை் ை நைண்டும் . யோரோைது ஒருைரோல் நதவையற் ற விதத்தில் கைனயீனமோக
நீ ங் கை் இந்த வைரஸ் பதோற் றுக்கு ஆைோக நைண்டிய அைசியிமில் வல. குறிப்போக
உங் களுக்கு அல் லது உங் கைின் குழந்வதக்கு அநநகமோக இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய்
பதோற் றியுை் ைதோக சந்நதகித்தோல் அல் லது பதோற் றியுை் ைதோக உறுதிபசய் யப்பட்டோல் ,
நீ ங் கை் விருந்தினர்கவை கட்டோயமோக தவிர்த்துக்பகோை் ை நைண்டும் .

உளவியல் சு ொதொ ம்
இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோயின் விவைைோக தமது குழந்வதகைிலிருந்து பிரிந்திருப்பது
அைசியம் என கருதப்படக்கூடிய பபற் நறோர்களும் மற் றும் பரோமரிப்போைர்களும் , அநத
நபோல் தமது பபற் நறோர்கைிலிருந்தும் மற் றும் ஆரம் பப் பரோமரிப்போைர்கைிலிருந்தும்
பிரிந்திருப்பது அைசியம் என கருதப்படக்கூடிய பிை் வைகளும் , பபோருத்தமோன விதத்தில்
பயிற் சி பபற்றுை் ை சுகதோரப் பணியோைர்கவை அல் லது சுகோதோரம் சோரோத
பணியோைர்கவை நோடி தமது உைவியல் சுகோதோரத்திற் கும் மற் றும் உைவியல் சோர்ந்த
உதவிகளுக்கும் கட்டோயம் ஆநலோசவனகவைப் பபற் றுக்பகோை் ை நைண்டும் .
உதவிகளுக்கோக உங் கைின் உை் ளூர் பபோது சுகோதோர அதிகோரிவய நோடலோம் .
உங் களுக்கு இந்த COVID-19 வைரஸ் நநோய் பற் றிய பிரச்சிவனகை் இருப்பின், உங் கைின்
மருத்துைரிடம் , மகப்நபற் று மருத்துை நிபுணரிடம் அல் லது மகப்நபற் றுத் தோதியிடம்
கூறுங் கை் .
COVID-19 வைரஸ் நநோயும் மற் றும் கர்ப்பம் தரித்தலும் பற் றிய ைைங் களுக்கு, www.sogc.org
ைசதிவய நோடுங் கை் .
க ொர ொனொ வை ஸ் பற் றிய ரமலதி த ைல் ளு ்கு:
1-833-784-4397, canada.ca/coronavirus
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