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உடல் தூரம் : COVID-19 இன் பரவலல குலைப் பது எப் படி
நாம் ஒன் றிணைந்து, ஒவ் வவாருவருக்கும் இணையில் உைல் ரீதியாக வதாடுணகயின் றி தள் ளிநிற் க
வவை்டிய தூரத்ணத வேணுவதற் கு மனை்சாை்சி ரீதியில் உைர்வுபூர்வமாக முயற் சித்தால் இந்த
COVID-19 ணவரஸ் வநாய் ேரவுவணத எம் மால் குணறத்துக்வகாள் ள முடியும் . உைல் ரீதியாக
வதாடுணகயின் றி தள் ளநிற் றல் ஒரு வநாய் ேரவும் வோது அந்த வநாய் ேரவுவணதக் குணறே்ேதற் கு
மிகவும் ேயனுள் ள வழிகளில் ஒரு வழியாகும் என நிறூபிக்கே்ேை்டுள்ளது. எம் மிைம் வோறுணமயும்
ஒத்துணைே்பும் இருந்தால் , எமது சார்ோக எம் மால் எல் லாவற் ணறயும் வசய் ய முடியும் .

உடல் ரீதியாக ததாடுககயின்றி தள் ளிநிற் க வேண்டிய தூரம் எதகனக்
கருதுகின்றது
இது பின் வருவன அைங் கலாக ஏணனயவர்களுைன் வநருங் கிய வதாைர்புகணளக் குணறக்கும்
நிமித்தம் உங் களது நாளாந்த வசயற் ோடுகளில் மாற்றங் கணள ஏற் ேடுத்துவணதக் கருதுகின் றது.
• மக்கள் திறளாக இருக்கும் மற் றும் கூடும் இைங் களுக்கு வசல் லாமல் தவிர்த்துக்வகாள் ளல்
• ணககுலுக்கல் வோன் ற வைணமயான வரவவற் பு முணறகணளத் தவிர்த்துக்வகாள் ளல்
• சுகாதார ரீதியில் அதிக ஆேத்துணையவர்களுைன் (உ-ம் : வயதுவந்த முதியவர்கள் மற் றும்
உைலாவராக்கியம் குணறந்தவர்கள் ) வதாைர்புகணளக் குணறத்துவகாள் ளல்
• முடியுமான வணரயில் ஏணனயவர்களிைமிருந்து குணறந்தது 2 முைங் கள் (அை்ைளவாக 2
மீற் றர்கள் ) நீ ளமான ஒரு தூர இணைவவளிணய வேணுதல்

நீ ங் கள் உடல் ரீதியாக ததாடுககயின்றி தள் ளி நிற் க வேண்டிய தூரத்கத
வேணக்கூடிய விதங் கள் இங் கு தரே் ேட்டுள் ளன:
• ணககுலுக்கி, முத்தமிை்டு அல் லது கை்டியணைத்து வரவவற் ேதற் கு ேதிலாக வைக்கம் கூறி
•
•
•
•
•
•

வரவவற் றல்
உைவுகளுக்கும் மற் றும் வோழுது வோக்குகளுக்கும் அைங் கலாக முடியுமான வணரயில்
வவளிவய வசல் லாமல் வீை்டில் இருத்தல்
ஒரு வாரத்திற் கு ஒரு தைணவ கணைக்குச்வசன் று ேலசரக்குகணள வாங் கிக்வகாள் ளல்
சன வநருடிக்கடியற் ற வநரங் களில் வோதுே் வோக்குவரத்து வசதிகணளே் ேயன் ேடுத்துதல்
சாத்தியமான கூை்ைங் கணள மாத்திரம் நைத்துதல்
உங் களுணைய பிள் ணளகளுக்கு விணளயாைக்கூடிய வோருத்தமான நாை்கணளத்
வதரிவுவசய் து வகாள் ளல்
நை்ேர்களுைனும் மற் றும் குடும் ே உறவினர்களுைனும் வதாைர்பில் இருே்ேதற் கு
வதாழில் நுை்ே வசதிகணளே் ேயன் ேடுத்துதல்

சாத்தியமாயின் ,

•
•
•

உைவு விநிவயாக வசணவகணள அல் லது ஆன் -ணலன் வசாே்பிங் வசதிகணள
ேயன் ேடுத்துதல்
வீை்டில் அல் லது சற் று வவளியால் உைற் ேயிற் சி வசய் தல்
வீை்டில் இருந்தவாறு வவணல வசய் தல்

குறிே் பு: சிலர் எந்த ஒரு வநாய் அறிகுறியும் வதன் ேைாமவல இந்த COVID-19 ணவரணஸ
மற் றவர்களுக்கு ேரவச்வசய் யலாம் . உைல் ரீதியாக வதாடுணகயின் றி தள் ளி நிற் க வவை்டிய
தூரத்ணத வேணுவது கஷ்ைம் எனும் சந்தர்ே்ங்களில் , மருந்து சாராத ஒரு முகமூடிணய அல் லது

முகக்கவசத்ணத (அதாவது: கழுத்துக் ணகயிறுகளினால் அல் லது காது வணளயல்
ணகயிறுகளினால் தணல வணரக்கும் இறுகக்கை்டி குணறந்தது இரை்டு அடுக்குகளுைன்
முழுணமயாக மூைக்கூடிய வணகயில் தயாரிக்கே்ேை்ை) அைிந்தால் , அது உங் கணள சூைவுள் ள
மற் ணறய நேர்களுக்கும் மற் றும் வமற் ேரே்புகளுக்கும் இணையில் உங் களின் சுவாசத்
துைிக்ணககள் ேரவுவணதத் தடுக்கும் . அது உங் களின் உைலில் ணவரஸுகள் உை்புகும் மற் வறாரு
வழியான மூக்ணக அல் லது வாணய வதாடுவணதயும் தடுக்கலாம் .
குறிே் பு: கனடா அரசாங் கம் தனிகமே் ேடுத்தி ததாற் று நீ க்கும் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு
அேசரநிகலக் கட்டகளகயே் பிறே் பித்து நகடமுகறே் ேடுத்தியுள் ளது. இந்தக் கை்ைணள
ஆகாய மார்க்கமாக, கைல் மார்க்கமாக அல் லது தணர வழியாக கனைாவுக்கு நுணைகின் ற
ஒவ் வவாருவரும் COVID-19 ணவரஸ் ேரவுவணதக் குணறக்கும் வோருை்டு 14 நாை்களுக்கு வவளிவய
வசல் லாமல் வீை்டில் தங் கியிருக்க வவை்டும் என் ேணதக் கருதுகின் றது. 14 நாள் காலே்ேகுதி,
நீ ங் கள் கனைாவுக்கு நுணையும் நாளில் வதாைங் கும் .

•
•

நீ ங் கள் கனைாவுக்கு வவளியால் ேயைித்து இந்த ணவரஸ் வநாய் அறிகுறிகள் இல் ணல
என் றிருந்தாலும் , கை்ைாயம் தனிகமே் ேடுத்தி ததாற் று நீ க்கிக்தகாள் ள
(தன் ணனத்தாவன தனிணமே்ேடுத்தல் ) வவை்டும் .
நீ ங் கள் கனைாவுக்கு வவளியால் ேயைித்து, இந்த ணவரஸ் வநாய் அறிகுறிகள் இருந்தால் ,
கை்ைாயம் தனிகமே் ேடுத்தி வதாற் று நீ க்கிக்வகாள் ள வவை்டும் .
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