TAMIL / TAMIL
க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (க ொவிட் -19) (Coronavirus disease (Covid-19)
ிலம் , ைொன் அல் லது டல் மூலம் கனடாவிற் கு வரும் ககாவிட்-19 அறிகுறிகள்
இல் லாமல் முழுமமயாக தடுப்பூசி பபாடப்பட்ட பயணிகளுக்கான பதமவகள்
னடொ அரசு எல் வல

டைடி ்வ

ள்

னடொவில் க ொவிட்-19 மற் றும் மொறுபொடு ளின்அறிமு ம் மற் றும் பரைவல
குவற ் , தனிவமப் படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் னடொ அரசு அைசர
டைடி ்வ
வள எடுத்துள் ளது. உங் ளு ்கு முழுவமயொ தடுப் பூசி
ரபொடப் பட்டிரு ்தொலும் , ீ ங் ள் க ொவிட்-19 ர ொயொல் பொதி ் ப் பட்டு
மற் றைர் ளு ்கு வைரஸ் பரவும் அபொயம் உள் ளது. மற் றைர் வள பொது ொப் பொ
வைத்திரு ் உதவுைதற் ொ , னடொ உத்தரவில் (தனிவமப் படுத்தல் ,
தனிவமப் படுத்தல் மற் றும் இதர டவம ள் ) க ொவிட்-19 இன் கைளிப் பொட்டின்
அபொயத்வத ் குவறப் பதின் கீழ் ீ ங் ள் பூர்த்தி கசய் ய ரைண்டும் .

அறிகுறியற் ற முற் றிலும் தடுப்பூசி பபாடப்பட்ட பயணிகள் கீபே குறிப்பிடப்பட்டுள் ள
நடவடிக்மககளுக்கு இணங் கினால் கனடாவிற் குள் நுமேந்தவுடன்
தனிமமப்படுத்தப்பட பவண்டியதில் மல. முழுமமயாக தடுப்பூசி பபாடப்பட்டது
என்றால் கனடாவிற் குள் நுமேவதற் கு குமறந்நது 14 நாட்களுக்கு முன் னர் கனடா
அரசாங் கத்தால் ஏற் றுக்ககாள் ளப்பட்ட தடுப்பூசியின் முழுத் கதாடர் அல் லது
தடுப்பூசிகளின் கலமவமயப் கபற் றிருக்க பவண்டும் . ஒவ் கவாரு முமறயும் நீ ங் கள்
கனடாவில் நுமேயும் பபாது உங் கள் தடுப்பூசி நிமல சரிபார்க்கப்படும் .

கட்டாய எழுமாறான பசாதமனத் திட்டத்தின் மூலம் நீ ங் கள் எழுமாறாக பதர்வு
கசய் யப்பட்டால் , நீ ங் கள் கனடாவிற் கு வரும் நாளில் (நிலம் மற் றும் விமானப்
பயணத்திற் காக) ஒரு ககாவிட்-19 மூலக்கூறு பசாதமனமய முடிக்க பவண்டும் .

ட்டொய எழுமொறொன ரசொதவனவய முடி ்
ீ ங்
ரதர் ்கதடு ் ப் பட்டொல் , ீ ங் ள் ட்டொயமொ :
•

ள் எழுமொறொ

நீ ங் கள் கனடாவிற் கு வரும் நாளில் இயக்கியபடி ஒரு க ொவிட்-19 மூல ்கூறு
ரசொதவன எடு ் வும் .
o நீ ங் கள் தளத்தில் பசாதிக்கப்படலாம் அல் லது ஒரு சுய- ஸ்வப் கிற்
கபறலாம் .உங் கள் வருமக பசாதமனமய முடிக்க நீ ங் கள் வந்தவுடன்
கபறும் வழிமுமறகமள நீ ங் கள் பின்பற் ற பவண்டும் . நீ ங் கள் ஒரு சுயஸ்வப் கிற் மற கபற் றால் , கனடாவிற் குள் நுமேந்த 24 மணி
பநரத்திற் குள் கசயலாக்கத்திற் கான உங் கள் மாதிரி பசகரிப்மப பூர்த்தி
கசய் து சமர்ப்பிக்க பவண்டும் .

•

•

•

•

ீ ங் ள் ர ர்மவறயொன ரசொதவனமுடிவைப் கபற் றொரலொ அல் லது
க ொவிட்-19 அறிகுறி வள அனுபவி ் கதொடங் கினொரலொ, பின்புறத்தில்
குறிப் பிட்பட்டுள் ளபடி கபொருத்தமொன கபொது சு ொதொர அதி ொரிவய
உடனடியொ கதொடர்பு க ொண்டு, தனிவமப் படுத்தல் உட்பட அைர் ளின்
ைழி ொட்டவல பின்பற் ற ரைண்டும் . உங் கள் பநர்மமறயான பசாதமன
முடிவு அல் லது அறிகுறிகமள உடனடியாக கனடாவின் கபாது சுகாதார
முகாமமக்கு (PHAC)1-833-641-0343 என்ற எண்ணில் கதரிவிக்க பவண்டும் .
ீ ங் ள் உறுதியற் ற அல் லது தைறொன ரசொதவன முடிவைப் கபற் றொல் ,
நீ ங் கள் மற் கறாரு பசாதமன எடுக்க பவண்டும் . உங் கள் பசாதமன முடிமவப்
கபற் ற 24 மணி பநரத்திற் குள் உங் கள் பசாதமன வேங் குநமர கதாடர்பு
ககாண்டு மற் கறாரு சுய-ஸவப் கருவிமய முடிக்க ஏற் பாடு கசய் யுங் கள் .
ீ ங் ள் எதிர்மவறயொன ரசொதவன முடிவைப் கபற் றொல் , கபாதுவாக
உங் களிடம் ககாவிட்-19 இல் மல என்று அர்த்தம் . ஆனால் ஏற் கனபவ ககாவிட்19 பநாயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பபாது எதிர்மமற பசாதமன முடிமவப்
கபற முடியும் . எடுத்துக்காட்டாக, அறிகுறிகளின் வளர்ச்சிக்கு முன் .
4 நாட்களுக்கு பிறகு உங் கள் பசாதமன முடிமவ நீ ங் கள் கபறவில் மல
என்றால் , தயவு கசய் து உங் கள் பசாதமன வேங் குநமரகதாடர்பு ககாள் ளவும் .
ீ ங்

•

•

•
•
•

ள் ை ்த பிறகு 14

ொட் ளு ்கு

ீ ங் ள் க ருங் கிய கதொடர்பு க ொண்ட ஒை் கைொரு பரின் கபயர் ள்
மற் றும் கதொடர்புத் த ைல் ளின் பட்டியவலயும் , அந்த கால கட்டத்தில்
பார்மவயிட்ட இடங் கமளயும் பரொமரி ் வும் .
நீ ங் கள் ஒரு கபாது அமமப்பில் இருந்தால் , ககாவிட்-19 ஐ அறிமுகப்படுத்தும்
அல் லது பரப்பும் அபாயத்மதக் குமறக்க ன்கு ட்டவம ் ப்பட்ட ன்கு
கபொரு ்த ்கூடிய மு
் ைசம் அணியவும் .
உங் ள் க ொவிட்-19 ைருவ
்கு மு ்திய மற் றும் ைருவ
் ொன ரசொதவன
முடிவு ள் மற் றும் தடுப் பூசி சொன்றிதழ் வள வைத்திருங் ள் .
Arrive CAN இலிருந்து நீ ங் கள் அறிவிப்புகமளப கபறலாம் , எனினும் , நீ ங் கள்
அறிக்மககமளஅனுப்ப பதமவ இல் மல.
னடொவிற் குள் நுவழ ்த அடுத்த 14 ொட் ளு ்கு, ீ ங் ள் க ொவிட் -19
ர ர்மவற ரசொதவன கசய் தொரலொ, அல் லது க ொவிட்-19 அறிகுறி வள
உணர் ்தொரலொ ீ ங் ள் உடனடியொ ;
o பின்புறத்தில் குறிப் பிட்டுள் ளபடி, கபொருத்தமொன கபொது
சு ொதொஅதி ொரிவயத் கதொடக ொண்டுதனிவமப் படுத்தல்
உட்படஅைர் ளின் ைழிமுவற வள பின்பற் றவும் .
o 1-833-641-0343 ஐ அவழப் பதன் மூலம் PHAC ்கு பு ொர்
கசய் யவும் .
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எச்சரி ்வ : இ ்த உத்தரவுடன் உங் ள் இண ் ம் , ண் ொணிப் பு, சரிபொர்ப்பு
மற் றும் அமுலொ ் த்திற் கு உட்பட்டது. ீ ங் ள் இணங் வில் வல என்றொல் ீ ங் ள்
தனிவமப் படுத்தலில் இரு ்து வில ்கு அளி ் ப் படமொட்டீர் ள் . ீ ங் ள் ஒரு
தனிவமப் படுத்தப் பட்ட ைசதி, அபரொதம் , டி ் ட், மற் றும் அல் லது
சிவறத்தண்டவன ்கு உட்படலொம் .

அறிகுறி வள ்

ண் ொணி ் வும்

உங் கள் வருமகயின் பின் 14 நாட்களுக்காவது அறிகுறிகமளக் கண்காணிக்கவும் .
உங் களுக்கு ககாவிட்-19 அறிகுறிகள் ஆரம் பித்தால் , நீ ங் கள் கட்டாயம் உடனடியாக:
கீபே குறிப்பிட்டபடி கபாருத்தமான கபாது சுகாதார அதிகாரிமய கதாடர்பு
ககாண்டு அவர்களின் வழிமுமறகமள பின்பற் றவும் , தனிமமப்படுத்தல்
மற் றும்
• 1-833-641-0343 ஐ அமேப்பதன் மூலம் உடனடியாக PHAC க்கு புகாரளிக்கவும் .
ககாவிட்-19 இன் கபாதுவான குறிகளும் அறிகுறிகளும் பின் வருமாறு:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

புதிய அல் லது தீவிரமான இருமல்
மூச்சு திணறலும் /மூச்சு எடுப்பதில் சிரமமும்
தமச அல் லது உடல் வலி, பசார்வு, பலவீனம்
உடல் நிமல சரியில் மல
வாசமன அல் லது சுமவயின் புதிய இேப்பு
காய் சச
் ல் , குளிர், அல் லது கவப்பநிமல 38 0 Cக்கு சமமாக அல் லது அதற் கு பமல்
உணர்தல்
பதால் மாற் றங் கள் அல் லது தடிப்புகள் (குேந்மதகளில் )
வயிற் று வலி, வயிற்றுப் பபாக்கு, அல் லது வாந்தி
தமலவலி
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கபொது சு ொதொர அதி ொரி ள்
மாகாணங் களும்
எல் மலகளும்

கதொவலரபசி
எண் ள்

இவணய தளம்

பிரிட்டிஷ்
ககாலம் பியா

811

www.bccdc.ca/covid19

அல் பபட்டா

811

www.myhealth.alberta.ca

சஸ்கச்சவன்

811

www.saskhealthauthority.ca

மனிபடாபா

1-866-626-4862

https://manitoba.ca.covid19/restartmb/prs/orders/index.html#current
https://www.youtube.com/user/ManitobaGovernment

ஒன்டாரிபயா

1-866-797-0000

www.ontario.ca/coronavirus

கியூகபக்

1-877-644-4545

www.quebec.ca/en/coronavirus

நியூ ப்ரன் ஸ்விக்

811

www.gnb.ca/publichealth

பநாவா
ஸ்பகாசியா

811

www.novascotia.ca/coronavirus

ப்ரின் ஸ் எட்வட்
தீவு

811

www.princeedwardisland.ca/covid19

நியூ
வ் வவுண்ட்லான்ட்
மற் றும்
லப்ரபடார்

811 அல் லது 1888-709-2929

www.gov.ni,ca/covid-19

நுனவுட்

1-867-975-5772

www.gov.nu.ca/health

வட பமற் கு
எல் மலகள்

811

www.gov.nt.ca/covid-19

யூபகான்

811

www.yukon.ca/covid-19

ரமலதி

விபரங்

1-833-784-4397

ளு ்கு:
Canada.ca/coronavirus
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