
TAMIL/TAMOUL

உண்மைக்ை அறிந்து ககொர�ொனொ்ை�சு 
ர�ொ்ைப் (COVID-19) பறறிைககொள்ளுஙகள்

க�ொர�ொனொவை�வைப் பற்றிய ரேலதி�த் த�ைல�ளுக்கு:
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca

உண்மைக்ை அறிந்து ககொள்ளுஙகள்
COVID-19 என்பது ஒரு க�ொர�ொனொவை�சொல் ஏற்படும் ஒரு ர�ொயொகும். மொனிடக்  
க�ொர�ொனொவை�சு�ள் க்பொதுைொனவையும் க்பொதுைொ� சொதொ�ணத் தடுமவை ஒத்த மிதமொன 
ர�ொய�ளுடன கதொடர்பொனவையும் ஆகும். மொனிடக் க�ொர�ொனொவை�சு�ளின ர�ொயறிகுறி�ள் 
்பினைருைன ர்பொனறு மி� மிதமொனவை முதல் மி� ரமொசமொனவை ைவ� இருக்�ைொம்:

வை�சுக்கு ஆட்படட ்பின ர�ொயறிகுறி�ள் ரதொனற 14 �ொட�ள் ைவ� எடுக்�ைொம்.

க�ொர�ொனொவை�சு�ள் �ிருமி கதொறறிய ஒருை�ிடமிருந்து மி�ப் க்பொதுைொ� இவைொறு ்ப�வு�ினறன:

f	நீங�ள் இருமும் ர்பொது அல்ைது தும்மும் ர்பொது ஏற்படும் சுைொசச் சிதறல்�ள்

f	கதொடுவ� அல்ைது வ� குலுக்குைது ர்பொனறு க�ருங�ிய தனிப்்படட கதொடரபு

f	வை�சுள்ள எவதரயனும் கதொடட ்பினனர உங�ள் வ��வளக் �ழுை முனனர உங�ள் �ண�வள, 
மூக்வ� அல்ைது ைொவயத் கதொடுைது

இவவை�சு�ள் �ொறரறொடடத் கதொகுதி�ளொல் அல்ைது நீ�ினூடொ�ப் ்ப�வுைதொ� அறியப்்படைில்வை.

�ிருமித் கதொறறுக்�வளத் தடுப்்பதற�ொன ஆ�ச் சிறந்த ைழி:

f	குவறந்த ்படசம் 20 கசக்�ன�ளுக்கு உங�ள் வ��வள அடிக்�டி நீரும் சைரக்�ொ�மும்  
க�ொணடு �ழுவுைது;

f	ைிரசடமொ�, �ழுைொத வ��ளொல் உங�ள் �ண�வள, மூக்வ� அல்ைது ைொவயத்  
கதொடுைவதத் தைிரப்்பது;

f	ர�ொயுறற ஆட�ளிடம் க�ருங�ிய கதொடரவ்பத் தைிரப்்பது;

f	உங�ள் வ��ளிைனறி உங�ள் முனனஙவ��ளில் இருமுைதும் தும்முைதும்;

f	நீங�ள் ர�ொயுறறிருந்தொல் ர�ொய ஏவனரயொருக்குப் ்ப�வுைவதத் தடுக்� வீடடில் தங�ியிருத்தல்.

இருமைல்கொய்ச்சல் சுைொ்சிப்பதில் 
்சி�மைம்



TAMOUL/TAMIL

உண்மைக்ை அறிந்து ககொர�ொனொ்ை�சு 
ர�ொ்ைப் (COVID-19) பறறிைககொள்ளுஙகள்

க�ொர�ொனொவை�வைப் பற்றிய ரேலதி�த் த�ைல�ளுக்கு:
1-833-784-4397
canada.ca/le-coronavirus
phac.info.aspc@canada.ca

உண்மைக்ை அறிந்து ககொள்ளுஙகள்
COVID-19 என்பது ஒரு க�ொர�ொனொவை�சொல் ஏற்படும் ஒரு ர�ொயொகும். மொனிடக்  
க�ொர�ொனொவை�சு�ள் க்பொதுைொனவையும் க்பொதுைொ� சொதொ�ணத் தடுமவை ஒத்த மிதமொன 
ர�ொய�ளுடன கதொடர்பொனவையும் ஆகும். மொனிடக் க�ொர�ொனொவை�சு�ளின ர�ொயறிகுறி�ள் 
்பினைருைன ர்பொனறு மி� மிதமொனவை முதல் மி� ரமொசமொனவை ைவ� இருக்�ைொம்:

வை�சுக்கு ஆட்படட ்பின ர�ொயறிகுறி�ள் ரதொனற 14 �ொட�ள் ைவ� எடுக்�ைொம்.

க�ொர�ொனொவை�சு�ள் �ிருமி கதொறறிய ஒருை�ிடமிருந்து மி�ப் க்பொதுைொ� இவைொறு ்ப�வு�ினறன:

f	நீங�ள் இருமும் ர்பொது அல்ைது தும்மும் ர்பொது ஏற்படும் சுைொசச் சிதறல்�ள்

f	கதொடுவ� அல்ைது வ� குலுக்குைது ர்பொனறு க�ருங�ிய தனிப்்படட கதொடரபு

f	வை�சுள்ள எவதரயனும் கதொடட ்பினனர உங�ள் வ��வளக் �ழுை முனனர உங�ள் �ண�வள, 
மூக்வ� அல்ைது ைொவயத் கதொடுைது

இவவை�சு�ள் �ொறரறொடடத் கதொகுதி�ளொல் அல்ைது நீ�ினூடொ�ப் ்ப�வுைதொ� அறியப்்படைில்வை.

�ிருமித் கதொறறுக்�வளத் தடுப்்பதற�ொன ஆ�ச் சிறந்த ைழி:

f	குவறந்த ்படசம் 20 கசக்�ன�ளுக்கு உங�ள் வ��வள அடிக்�டி நீரும் சைரக்�ொ�மும்  
க�ொணடு �ழுவுைது;

f	ைிரசடமொ�, �ழுைொத வ��ளொல் உங�ள் �ண�வள, மூக்வ� அல்ைது ைொவயத்  
கதொடுைவதத் தைிரப்்பது;

f	ர�ொயுறற ஆட�ளிடம் க�ருங�ிய கதொடரவ்பத் தைிரப்்பது;

f	உங�ள் வ��ளிைனறி உங�ள் முனனஙவ��ளில் இருமுைதும் தும்முைதும்;

f	நீங�ள் ர�ொயுறறிருந்தொல் ர�ொய ஏவனரயொருக்குப் ்ப�வுைவதத் தடுக்� வீடடில் தங�ியிருத்தல்.

இருமைல்கொய்ச்சல் சுைொ்சிப்பதில் 
்சி�மைம்


