TAMIL / TAMIL

க ொர ொனொ வை ஸ் ர ொய் (COVID-19)
12 வயதுக்கு குறைவான குழந்றைகளுடன் கனடாவிற்கு வரும் மற்றும் முழுறமயாக
ைடுப்பூசி பபாடப்பட்ட பயணிகளுக்கான பைறவகள்
இந்த ஆைணம் னடொ உத்த ைில் ர ொைிட்-19 பொதிப்பின் அபொயத்வதக்
குவைப்பதில் உள்ள சட்டத் ரதவை ள் மற்றும் தனிவமப்படுத்தப்பட்ட அதி ொரியின்
அைிவுறுத்தல் வள ைிளக்கு ிைது.

ட்டொய எழுந்தமொன ரசொதவனக்கு

ீங் ள் ரதர்ந்கதடுக் ப்படலொம்

கட்டாய எழுந்தமான ச ாதனன (MRT) என்பது கனடாவில் COVID-19 னவரஸின்

வருனகனயக் கண்காணிப்பதற்கும், புதிய மாறுபாடுகனைக் கண்டறிவதற்கான
அக்கனற, கனடா அர ின் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். நீங்கள்

சதர்ந்ததடுக்கப்பட்டால், உங்கள் வருனகப் பரிச ாதனனனய முடிப்பது
கசனடியர்கனைப் பாதுகாப்பதற்கும் இந்த ததாற்று சநானயக் கண்டறிவதற்கும்

முக்கியமான பங்கைிப்பாகும். அறிவிக்கப்பட்டால், நீங்கள் ச ாதிக்க சவண்டும். உங்கள்
ச ாதனனயின் முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கும் சபாது நீங்கள் தனினமப்படுத்த
சவண்டிய அவ ியமில்னை.
•

•

தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டால், நீங்கள் கனடாவுக்கு வந்ைறைத் தைாடர்ந்து அடுத்ை
நாளின் இறுைிக்குள் கனடாவின் தபாது சுகாைார நிறுவன அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
பசாைறன வழங்குநரிடம் தகாவிட்-19 பரிபசாைறனறய முடிக்க பவண்டும்.
o ேரை வழியாக வந்ோல்: நீங்கள் ஒரு சுய-ஸ்வாப் பசாைறனக்
கருவிறயப் தபறுவர்கள்.
ீ
உங்கள் பசாைறனறய சரியான பநரத்ைில்
முடிக்க, கிட்டில் உள்ள வழிமுறைகறளப் பின்பற்ைவும்.
o ஆகாய மார்க்கமாக வந்ோல்: சுங்கத்ைிற்குப் பிைகு முக்கியமான
ைகவலுடன் மின்னஞ்சறைப் தபறுவர்கள்.
ீ
▪ உங்கள் நுறழவுப் புள்ளியின் மாகாணத்ைில் உள்ள பசாைறன
வழங்குநரிடம் பைிவு தசய்யவும்.
▪ பசாைறன வழங்குனருடன் உங்கள் பசாைறனறய சரியான
பநரத்ைில் முடிக்க ஏற்பாடு தசய்யுங்கள்.
▪ உங்கள் பசாைறனறய முடிக்க அல்ைது பசாைறனக் கருவிறய
எடுக்க விமான நிறையத்ைிற்கு அருகிலுள்ள ஒரு நியமிக்கப்பட்ட
பசாைறன வசைிக்குச் தசல்ை உங்களுக்கு விருப்பத் பைர்வு
இருக்கும்.
நீங்கள் ஒரு தநர்மரையான த ாேரன முடிரவப் தபற்ைால் அல்லது நீங்கள்
அைிகுைிகறளயும் அறடயாளங்கறளயும் காட்டத் தைாடங்கினால், நீங்கள்
கண்டிப்பாக:

1-833-641-0343 ஐ அனைப்பதன் மூைம் PHAC க்கு 24 மணி சநரத்திற்குள்
புகாரைிக்கவும். கனடாவின் தபாது சுகாதார நிறுவன அதிகாரி உங்களுக்கு
கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் வைிமுனறகனை வைங்குவார்.
o உங் ள் மொ ொணம் அல்லது பி ரதசத்தில் தனிவமப்படுத்தப்பட்ட
ொலம் குவைைொ இருந்தொலும், 10 நாட்களுக்கு உடனடியாக
தனினமப்படுத்தவும்
o ைனிறமப்படுத்ைல் காைம் மிக விறரவில் தைாடங்குகிைது:
▪ அைிகுைிகள் தைாடங்கிய பைைி,
▪ நீங்கள் பகாவிட்-19 பரிபசாைறனறய முடித்ை பைைி, பசாைறன
வழங்குநரால் பைைி சரிபார்க்கப்பட்டால்; அல்ைது
▪ கனடாவுக்கு வந்ை பிைகு எடுக்கப்பட்ட பசாைறனகளில்
பநர்மறையான பசாைறன முடிறவப் தபற்ை பைைி.
நீங்கள் உறுதியற்ற அல்ைது தவறான ச ாதனன முடினவப் தபற்றால், நீங்கள்
மற்தறாரு ச ாதனனனய எடுக்க சவண்டும். மற்தறாரு ச ாதனனனய
முடிப்பதற்கான ஏற்பாடுகனைச் த ய்ய, உங்கள் ச ாதனன முடினவப் தபற்ற 24
மணிசநரத்திற்குள் உங்கள் ச ாதனன வைங்குநனரத் ததாடர்புதகாள்ைவும்.
உங்களுக்கு உதவி சதனவப்பட்டால் அல்ைது 4 நாட்களுக்குப் பிறகு உங்கள்
ச ாதனன முடினவப் தபறவில்னை என்றால், உங்கள் ச ாதனன வைங்குநனரத்
ததாடர்பு தகாள்ைவும்.
o

•

•

➢

உங்கள் த ாேரன வழங்குநரைத் தோடர்பு தகாள்ளுங்கள் (கனடாவிற்கு
நீங்கள் நுரழயும் இடத்ரேப் தபாறுத்து)
கனடாவில் நுரழவேற்கான

நியமிக்கப்பட்ட த ாேரன வழங்குநர்

மாகாணம்/பிைதே ம்

பசாைறன வழங்குநர்: LifeLabs;

பிரிட்டிஷ் தகாலம்பியா, ஒன்டாரிதயா,
ஸ்காட்சுவான், யூதகான்

கட்டணமில்ைா: 1-877-313-4982;
LifeLabs.com/COVIDkit

ஆல்பர்ட்டா, நியூ பிைன்சுவிக், தநாவா

பசாைறன வழங்குநர்: ஸ்விட்ச் தெல்த்

ஸ்தகாடியா, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ேீவு,
நியூஃபவுண்ட்தலண்ட் மற்றும்
லாப்ைதடார்

(Switch Health);

கட்டணமில்ைா: 1-888-966-6531;
portal.switchhealth.ca

பசாைறன வழங்குநர்: ரடனதகர் (Dynacare);

மனிதடாபா
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கட்டணமில்ைா: 1-855-497-1071;

dynacare.ca/covidbordertesting.aspx
பசாைறன வழங்குநர்: Biron;

கியூதபக்

கட்டணமில்ைா: 1-866-382-0287; travel.biron.ca
தகாவிட்-19 இன் தபாதுவான அைிகுைிகள் மற்றும் அைிகுைிகள் மற்றும்

மாகாண/பிைாந்ேிய தகாவிட்-19 ேகவல் மற்றும் ஆோைங்கரை இங்கு காணலாம்
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirusinfection/symptoms.html

!

இந்தத் ரதவைக்கு

ீங் ள் இணங்குைது கதொவலரபசி மூலம்

சரிபொர்க் ப்படும் மற்றும் ர ரில் சரிபொர்க் ப்படலொம்.
இணங் ைில்வல என்ைொல்,

ீங் ள் அமுலொக்

ீங் ள்

டைடிக்வ

ளுக்கு

உட்படுத்தப்படலொம் மற்றும் ஒவ்கைொரு இணக் மின்வமக்கும் $5,000
அப ொதம் ைிதிக் ப்படலொம்.

இந்ே ரகதயட்ரட அடுத்ே 14 நாட்களுக்கு குைிப்புக்காக ரவத்ேிருங்கள்.
தமலும் ேகவலுக்கு:

1-833-784-4397

Canada.ca/coronavirus
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