
 TAMIL / TAMIL 

க ோவிட்-19 க ோள்ளள க ோயின் க ோது 

 ருவுறலும் ம  ்க றும் ஒரு 

புதும வு ் ோன  வனி ்பும் 

க ோவிட்-19 இற் ோன தடு ்பூசிகேற்றல் 

கருவுற்றறோர ்றகோவிட்-19 இன் கடுமையோன விமைவுகளுக்கோன அதிக 

இடரப்்போட்டிலுை்ைனர.் சோன்று mRNA றகோவிட்-19 தடுப்பூசிகை் 

கருவுற்றறோருக்கு அல்லது போலூடட்ுறைோருக்குப் போதுகோப்போனமையயனக் 

கோடட்ுகின்றது. நிரப்்பீடனைைித்தல் யதோடரப்ோன றதசிய ஆறலோசமனக் குழு 

நீர ்கருவுற்றறோ போலூடட்ுைதோகறைோ இருந்தோல் நீர ்ஒரு mRNA தடுப்பூசி 

மூலைோனயதோரு முழுமையோன யதோடமரப் யபறுைமதப் பரிந்துமரக்கிறது. 

ஒரு ஒை்ைோமை றபோன்றதன் கோரணைோக, உை்ைோல் ஒரு mRNA தடுப்பூசிமயப் 

யபற முடியோவிடின், நீர ்ைற்யறோரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட றகோவிட்-19 

தடுப்பூசிமயக் கருத்திற் யகோை்ை றைண்டுை். 

றகோவிட்-19 தடுப்பூசிகை் உட்பட எத்தடுப்பூசியுை் கருைைப் பிரசச்ிமனகமை 

ஏற்படுத்துைதற்கோன எசச்ோன்றுை் கிமடயோது.  

 

 ருவுறல் 

றகோவிட்-19 யகோை்மை றநோயின் றபோது கருவுற்றிருப்பது 

ைனைழுத்தத்மதத் தருைதோகலோை். உைது கருவுறலிலுை் உைது 

பிறந்திரோத குழந்மதயிலுை் மைரசின் தோக்கங்கமைப் பற்றிக் 

கைமலப்படுைது இயல்போனறத. 

சோன்று கருவுறலின் றபோது உைது குழந்மதக்குக் றகோவிட்-19 

கடத்தப்படுைது அரிதோனயதனக் கோடட்ுகிறது. 
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ஆக அண்மைய விஞ்ஞோனச ்சோன்று றகோவிட்-19 எல்லோக் 

கருவுறல்கமையுை் ஒறர ைோதிரி போதிப்பதில்மலயயனக் கோடட்ுகிறது. 

பின்ைருைன உட்படக் கருத்திற் யகோை்ைப்பட றைண்டிய பல முக்கிய 

கோரணிகை் இருக்கின்றன: 

• நீர ்COVID-19 இற்கு யைைிப்படுை் இடரப்்போடு 

• கருவுற்றுை்ை றபோது உைக்குக் றகோவிட்-19 ஏற்படுைோயின் மிகக் 

கடுமையோன றநோயின் அல்லது விமைவுகைின் இடரப்்போடு 

உைது சுகோதோரப் பரோைரிப்பு ைழங்குநருடன் உமரயோடுைது முக்கியை். 

நீர ்கருவுற்றுை்ை றபோது உைக்குக் றகோவிட்-19 ஏற்படுைோயின், தீவிரப் 

பரோைரிப்புத் றதமை உட்பட நீர ்இன்னுை் கடுமையோன றநோயின் அல்லது 

விமைவுகைின் ஒரு கூடிய இடரப்்போட்டில் இருக்கலோை். 

கடுமையோன றநோயின் அல்லது விமைவுகைின் இடரப்்போடு சில றகோவிட்-

19 ைோறுபோடுகைோல் றைோசைமடைதோகத் றதோன்றுகிறது. யைய்ந்நிகரோக 

நிமறவு யசய்தோலுை், றகோவிட்-19 இன் றபோது ைழமையோன 

ைகப்றபற்றுக்கு முந்திய ைருமககமைத் யதோடரை்து முக்கியை். 

முன்னுள்ள  ிளலளம ள் 

உைக்கு ஒரு முன்னுை்ை நிமலமை இருந்தோல், நீருை் இன்னுை் 

கடுமையோன றநோயின் அல்லது விமைவுகைின் இடரப்்போட்டில் 

இருக்கலோை். இந்நிமலமைகைில் அடங்குைன: 

• பருைனோதல் 

• நீரிழிவு 

• உயர ்குருதியமுக்கை்  

• கருவுறலின் றபோது முதிரந்்த ையது 

உைக்கு ஒரு முன்னுை்ை நிமலமை இருந்து நீர ்கருவுற்றுமிருந்தோல், நீர ்

றகோவிட்-19 இனோல் றநோயுறுை் உைது இடரப்்போட்மடக் குமறத்துக் 

யகோை்ைலோை். 
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உம்ளமயும் மற்கறோளையும்  ோது ோ ்  

கருவுறலின் றபோது, உைது தடுப்பூசிறயற்றல் நிமல யோதோயிருப்பினுை் 

பின்ைருைன றபோன்ற பல தனிப்பட்ட தடுப்புச ்யசயன்முமறகமைப் 

பயன்படுத்துைது முக்கியைோகறை இருந்து யகோண்டிருக்கிறது:  

• ஒரு mRNA தடுப்பூசிமயப் யபறுதல் 

• ஒரு முகமூடிமய அணிதல் 

• உைது வீட்டோரல்லோத யைைியோட்களுடன் றதமையற்ற ஆை் 

யதோடரப்ுகமைக் குமறத்தல்  

• (கோற்றறோட்டை் குமறைோன) மூடிய இடங்கமையுை் உைது 

வீட்டோரல்லோத யைைியோட்கை் நிமறந்த இடங்கமையுை் தவிரத்த்ல் 

• அடிக்கடி மககமைத் துப்புரைோக்குைமதப் பழகுதல்.  

இை்ைடுக்கு அணுகுமுமற உை்மையுை் ஏமனறயோமரயுை் றகோவிட்-19 

ஏற்படோைற் போதுகோக்க ஆகச ்சிறந்த ைழியோகுை். 

உைது ைருத்துைரிடறைோ ஈனியலோைரிடறைோ யசவிலியிடறைோ 

முடியுைோயின் ஒரு யதோமலறபசி அல்லது கோயணோைிச ்சந்திப்மபக் 

றகட்பமதக் கருத்திற் யகோை்க. அை்ைோறு யசய்ைது உைக்கு 

ஏமனறயோருடனோன ஆை் யதோடரப்ுகமைத் தவிரக்்க உதைலோை்.  

ம  ்க று 

றகோவிட்-19 யகோை்மை றநோயின் றபோது குழந்மத யபறுைது 

ைனைழுத்தத்மதத் தருைதோகலோை். துயரைோகறைோ அசச்ைமடந்றதோ 

குழப்பைோகறைோ உணரை்து இயல்போனறத. றகோவிட்-19 உைது 

ைகப்றபற்றுத் திட்டத்மதயுை் ைகப்றபற்றின் பின்னர ்உைது 

குடுை்பத்மதயுை் எை்ைோறு போதிக்கலோை் என்பமதப் பற்றி உைது 

சுகோதோரப் பரோைரிப்பு ைழங்குநரிடை் உமரயோடுக. 

நீர ்ஒரு ைருத்துைைமனயிறலோ ஒரு ைகப்றபற்று நிமலயத்திறலோ 

குழந்மத யபறத் திட்டமிடுகிறீரோயின், உைது சுகோதோரப் பரோைரிப்பு 

ைழங்குநரிடை் இைற்மறப் பற்றி உமரயோடுக: 

• உைது ைகப்றபற்றுத் திட்டை் 

• றகோவிட்-19 இன் கோரணைோக உைது திட்டை் எை்ைோறு ைோற 

றைண்டியிருக்கலோை் 
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ஆதரவுை் ைருமக தருறைோருை் யதோடரப்ோன றகோவிட்-19 யகோை்மககமைப் 

பற்றி அறிந்து யகோை்க. 

நீர ்வீட்டிற் குழந்மத யபறத் திட்டமிடுகிறீரோயின், உைது யசவிலியிடை் 

இைற்மறப் பற்றி உமரயோடுக: 

• உைது வீடட்ுச ்சூழல் போதுகோப்போனயதன உறுதி யசய்து 

யகோை்ைதற்கோன முன்யனசச்ரிக்மககை் 

• உைது ைோகோணத்திறலோ ஆட்புலத்திறலோ வீட்டிற் குழந்மத யபறுைது 

இன்னமுை் ஒரு யதரிைோ என்பது 

உைக்குக் றகோவிட்-19 இருந்தோல், அது குழந்மத யபறுைமத எை்ைோறு 

போதிக்கலோை் என்பமதப் பற்றி உைது சுகோதோரப் பரோைரிப்பு 

ைழங்குநரிடை் உமரயோடுக. முமறயோன முன்யனசச்ரிக்மககை், 

போலூட்டல், றதோலுடன் றதோல் யதோடரப்ுறல், உை்ைமறயோக்கல் என்பன 

ைகப்றபற்றின் றபோது பரிந்துமரக்கப்படுகின்றன. 

உைது சுகோதோரப் பரோைரிப்பு ைழங்குநர ்றதமைக்றகற்றைோறு 

உைக்கோகறைோ உைது குழந்மதக்கோகறைோ ைற்ற நிபுணரக்ைிடை் 

ஆறலோசிக்கலோை். 

குழ ்ளத ்  ைோமைி ்பு 

ஒரு குழந்மத பிறந்ததுை் அதற்கு ைற்றறோரிடமிருந்து றகோவிட்-19 

ஏற்படலோை், எனறை அது ைற்றறோருடன் யதோடரப்ுறுைமத 

ைடட்ுப்படுத்துைது முக்கியை். 

உை்மையுை் உைது குழந்மதமயயுை் போதுகோக்க, நீர ்பரிந்துமரக்கப்படுை் 

தனிப்பட்ட தடுப்புப் பழக்கங்கமைப் பின்பற்றுைமதத் யதோடர 

றைண்டுை். 

முடியுைோன றபோது போலூடட்ுைமத நோை் பரிந்துமரக்கிறறோை். அதிற் பல 

சுகோதோரப் பயன்கை் உை்ைதுடன் அது மகக்குழந்மதப் பருைத்திலுை் 

சிறுபரோயத்திலுை் கிருமித் யதோற்றுக்குை் றநோய்க்குை் எதிரோக மிகவுை் 

போதுகோப்மப ைழங்குகிறது. தோய்ப்போல் றகோவிட்-19 ஐப் பரப்புைதோக 

அறியப்படவில்மல. போலூடட்ுைது உைது குழந்மதக்கு முக்கிய 

றபோசோக்மக ைழங்கலோை். 
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உைக்குக் றகோவிட்-19 அறிகுறிகை் இருந்தோல் அல்லது அது 

இருப்பதோக அறியப்பட்டோல் 

க ோதுவோன முன்கனசச்ைி ்ள  ள் 

உைக்குக் றகோவிட்-19 இருந்தோறலோ அது இருப்பதோக நிமனத்தோறலோ, நீர ்

வீட்டில் தனிமைப்பட றைண்டுை். நீர ்அப்றபோதுை் உைது குழந்மதமயத் 

றதோலுடன் றதோல் யதோடரப்ுறத் தூக்கவுை் அதனுடன், விறசடைோக 

பிமணந்திருக்குை் றபோதுை் போலூடட்ுை் றபோதுை்  ஒறர அமறயில் 

இருக்கவுை் யசய்யலோை். 

நீர ்உைது குழந்மதக்கு மைரசு பரவுைமதத் தவிரக்்க 

முன்யனசச்ரிக்மககமை றைற்யகோை்ை றைண்டுை். 

• விழித்திருக்குை் றபோது, நீர ்உைது குழந்மதயுடன் ஒறர அமறயில் 

இருக்குை் றபோது ஒரு ைருத்துை முகமூடிமய அணிக. 

o கிமடக்கோதோயின், நன்று கட்டமைக்கப்பட்ட, நன்கு யபோருந்துை் 

ைருத்துைைல்லோத ஒரு முகமூடிமய முமறயோக அணிக. 

• உைது மககமை அடிக்கடி, விறசடைோக உைது குழந்மதமயத் யதோட 

முன்னர ்கழுவுக. 

• நீர ்அடிக்கடி யதோடுை் றைற்பரப்புக்கமையுை் யபோருட்கமையுை் 

துப்புரைோக்கவுை் யதோற்று நீக்கவுை் யசய்க. 

• உைது குழந்மதயுை்ை அறத அமறயில் உறங்குைதோயின்: 

o இடை் நன்கு கோற்றறோட்டைோயுை்ைமத உறுதி யசய்து யகோை்க 

o உைக்குை் உைது குழந்மதக்குை் இமடயிலோன யபௌதிக 

இமடயைைிமய ஆகக் கூடியதோக்கிக் யகோை்க 

 ோலூட்டும் க ோதோன முன்கனசச்ைி ்ள  ள் 

உைது குழந்மதக்குப் போலூடட்ுை் றபோது: 

• உைது போலூட்டல் தமலயமணயில் (நீர ்அப்படி ஒன்மறப் 

பயன்படுத்துகிறீரோயின்), நீர ்அதமனப் பயன்படுத்துை் ஒை்யைோரு 

தடமையுை் அதில் ஒரு துப்புரைோன துைோமயப் றபோடுக 

• எை்முமலப் பை்புை் உபகரணத்மதயுை் ஒை்யைோரு தடமை 

பயன்படுத்த முன்னருை் அதன் பின்னருை் இை்ைோறு துப்புரைோக்குக: 
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o பை்பிமயயுை் யகோை்கலன்கமையுை் பீங்கோன் கழுவுை் திரைமுை் 

இைஞ்சூடட்ு நீருை் யகோண்டு ஒை்யைோரு தடமை பயன்படுத்திய 

பின்னருை் கழுவுதல் 

o 10 - 15 யசக்கன்களுக்கு யைந்நீரோல் அலசுதல் 

• றபோத்தல்கமைறயோ முமலப் பை்பிகமைறயோ பகிர றைண்டோை் 

நீர ்போலூட்டறைோ ைழமையோன குழந்மதப் பரோைரிப்மப ைழங்கறைோ 

முடியோதைவு அதிக றநோய் ைோய்ப்பட்டிருக்கலோை். அை்ைோறோயின், உைது 

குழந்மதக்கு உணவூடட்ுைோறுை் அதமனப் பரோைரிக்குைோறுை் ஒரு 

ஆறரோக்கியன யபரியைரிடை் கூறுக. யபோதுைோக, குழந்மதயின் 

பரோைரிப்போைர ்உைது வீட்டோயரோருைரோக இருக்கலோை். வீட்டில் றகோவிட்-

19 இருக்கலோை் என்பதோல், குழந்மதயின் பரோைரிப்போைர ்யசய்ய 

றைண்டியமை: 

• (ஒறர அமற றபோன்ற) ஒரு பகிரை்ோன இடத்தில் இருப்பமத அல்லது 

உை்முடன் றநரடித் யதோடரப்ுகமைக் யகோை்ைமதத் தவிரத்்தல் 

o அது முடியோதோயின், அைர ்யசய்ய றைண்டியமை: 

 யதோடரப்ுகை் முடிந்தைவு குமறந்த எண்ணிக்மகயிலுை் 

குறுகிய றநரத்திலுை் ஆகக் கூடிய யபௌதிக இமடயைைியிலுை் 

நிகழ்ைமத உறுதி யசய்து யகோை்ைல் 

 ஒரு ைருத்துை முகமூடிமயறயோ கிமடக்கோதோயின், நன்று 

கட்டமைக்கப்பட்ட, நன்கு யபோருந்துை் ைருத்துைைல்லோத ஒரு 

முகமூடிமயறயோ முமறயோக அணிதல் 

• உை்முடன் றநரடி உடல் யதோடரம்பத் தவிரத்்தல் 

o றநரடி உடல் யதோடரப்ு எதிரப்ோரக்்கப்படுகிறதோயின், அைர ்ஒரு 

ைருத்துை முகமூடிமய அணிய றைண்டுை் 

 கிமடக்கோதோயின், அைர ்நன்று கட்டமைக்கப்பட்ட, நன்கு 

யபோருந்துை் ைருத்துைைல்லோத ஒரு முகமூடிமய முமறயோக 

அணிய றைண்டுை் 

• தனது மககமை அடிக்கடி கழுை றைண்டுை் 
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உமது குழ ்ளத பிற ்த பின்னை் வருள  தருகவோை் 

உைது குழந்மத பிறந்த பின்னர,் நண்பரக்ளுை் குடுை்பத்தினருை் உைது 

குழந்மதமய ைந்து கோண விருை்பலோை். ைருமக தருறைோர ்க ோவிட்-19 

இற்கு கவளி ் ட ்கூடிே இடை் ் ோட்ளட ் குளற ்  

மட்டு ் டுத்த ் ட கவண்டும். இது மிகக் கடினைோக இருக்கலோை், 

ஆனோல் உைது குடுை்பத்மதப் போதுகோப்போக மைத்திருக்க இது முக்கியை்.  

யைய்ந்நிகர ்ைருமககக் யகோண்டுை் இமணயைழிக் கருவிகமைப் 

பயன்படுத்தியுை் உைது குழந்மதயின் பிறப்மபக் யகோண்டோடுைமதக் 

கருத்திற் யகோை்க. 

நீர ்றநரடி ைருமககமைக் யகோண்டிருக்கத் திட்டமிடுகிறீரோயின், 

இைற்மறப் பின்பற்றுைமதத் யதோடரக்:  

• ஒன்று றசருை் அைவு ைமரயமறகை் யதோடரப்ோன உைது உை்ளூரப்் 

யபோதுச ்சுகோதோர அதிகோர சமபயின் அறிவுமர  

• தனிப்பட்ட தடுப்புப் பழக்கங்கை் உட்பட ஏமனய 

பரிந்துமரக்கப்படுை் யபோதுச ்சுகோதோர நடைடிக்மககை்   

றநரடி ைருமககை் யைைிக்கைங்கை் அல்லது நன்கு கோற்றறோட்டமுை்ை 

ஒரு உை்ைக இடை் றபோன்ற இடரப்்போடு குமறைோன அமைப்புக்கைில் 

நிகழ்ைமத உறுதி யசய்து யகோை்க. ைருமக தருறைோரிடை் இைற்மற 

றைண்டுக: 

• அைரக்ை் றநோயுற்றிருந்தோல் வீட்டிலிருத்தல் 

• ஒரு முகமூடிமய அணிதல் 

• உை்மிலுை் உைது குழந்மதயிலுமிருந்து முடிந்தைவு கூடிய 

இமடயைைிமயப் றபணுதல் 

• ைருமக தருை் றபோது அைரக்ைின் மககமைக் கழுவுதல் 

ஒை்யைோருைரினதுை் தடுப்பூசிறயற்றல் நிமல யோதோயிருப்பினுை் 

அடுக்கடுக்கோகத் தனிப்பட்ட தடுப்புப் பழக்கங்கமைக் யகோண்டிருப்பது 

தற்றபோது றகோவிட்-19 இலிருந்து உைது குடுை்பத்மதப் போதுகோப்பதற்கோன 

ஆகச ்சிறந்த ைழியோகுை். 
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உள  லம் 

ஒரு குழந்மதமயக் யகோண்டிருப்பது குடுை்பங்கைில் ஒரு யபருை் 

ைோற்றைோகுை். பல்றைறு உணரவ்ுகமைக் யகோண்டிருப்பது இயல்போனதுை் 

எதிரப்ோரக்்கப்படுைதுை் ஆகுை். நீர ்உை்மையுை் உைது குழந்மதமயயுை் 

பற்றி ஆகச ்சிறப்போக அறிவீர.் நீர ்உைக்கு றைலதிக உதவியுை் ஆதரவுை் 

றதமையோகலோயைன நிமனத்தோல், அதமனப் யபற முயல்ைது முக்கியை். 

நீறரோ ஓர ்அன்புக்குரியைறரோ உைக்குக் கைமலயைிக்குை் உணரவ்ுகமை 

அனுபவித்தோல், யதோடக்கத்திறலறய உதவி யபறுைது மிக விமரவில் 

உை்மை நலைோக உணரச ்யசய்ய உதைலோை். றகோவிட்-19 இன் றபோது 

யபற்றறோரோதல் விறசடைோச ்சைோலோனதோக இருக்கலோை், ஆனோல் பல 

ைைங்கை் கிமடக்கப் யபறுகின்றன. 

தைது உை நலத்மதப் பற்றி இைரக்ளுடன் உமரயோடுைோறு நோை் 

யபற்றறோமரத் தூண்டுகிறறோை்: 

• குடுை்பை் 

• நண்பரக்ை் 

• சமூக ஆதரவுகை் 

• அைரக்ைின் சுகோதோரப் பரோைரிப்பு ைழங்குநர ்

றைலுை் தகைல்களுக்கோக, Canada.ca/coronavirus இற்குச ்யசல்க, அல்லது 1-

833-784-4397 ஐத் யதோடரப்ு யகோை்க 

கருவுறமலப் பற்றி றைலுை் தகைல்களுக்கோக, இங்கு யசல்க: 

www.pregnancyinfo.ca  
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