TAMIL / TAMIL

COVID-19 வைரஸ் ந ோயினோல் கடுவையோக அதிக ந ோய் ஆபத்துக்களுக்குள் ளோகுை்
பர்கள்
ந ோய் கள் எ ்த ஒரு பரையும் சுகயீனத்திற் கு உள் ளோக்கலோம் என் றிருக்கின் ற நேரளயில் , அடிப் பரை
மருத்துே ிரலரமகள் மற் றும் ேயது ஆகியேற் றின் கோைணமோக, கனைோவில் ந ோயிலிரு ்து ேருகின் ற
கடுரமயோன சிக்கல் ேோய் ்த அதிக ஆபத்துக்களுக்கு ஆளோகும் சில மக்களும் கோணப் படுகின் றனை்.
உங் களுக்கு சிக்கலோன ந ோய் ஆபத்துக்கள் இருப் பின் , COVID-19 ரேைஸ் ந ோய் உங் களுக்குத் ததோற் றும்
ஆபத்துக்கரளக் குரறப் பதற் கு ீ ங் கள் ைேடிக்ரக எடுக்கலோம் .
அதிக ஆபத்திலுள் ளைர்கள் யோர்?

•

பின் ேரும் ந ோயுரைய ந ோயோளை்கள் அைங் கலோக மருத்துே ைீதியில் உைல் பலவீனமோன
o இருதய ந ோய்
o உயை் குருதி ந ோய் (அதிக குருதி அழுத்தம் )
o சுேோச ந ோய்
o
ீ ைிழிவு ந ோய்
o புற் றுந ோய்

•

தகநமோதிைபி (chemotherapy) நபோன் ற மருத்துே அல் லது சகிச்ரச ைீதியோக ந ோய் எதிை்ப்பு சக்தி
முரறரம பலவீனமரை ்த பை்கள்

•

ேநயோதிபை்கள்

பை்கள் :

ஆயத்தைோக இருத்தல்

•
•
•
•

•
•
•
•

www.canada.ca/coronavirus என் ற இரணயத்தளத்தில் பிைநேசித்து COVID-19 ரேைஸ் ந ோய் பற் றிக்
கற் றுக்தகோண்டு, தகேல் கரள அறி ்துதகோள் ளல் .
உங் கள் சமூகத்தில் COVID-19 ரேைஸ் ந ோய் பற் றிய தகேல் கரள இற் ரறப் படுத்திக் தகோள் ேதற் கு
உங் கள் மோகோண /மோணில இரணயத்தள ேசதிகளுக்குப் பிைநேசித்தல் .
ீ ங் கள் ஒரு சில ேோைங் களுக்கு தேளிநய தசல் லோது வீை்டில் இருக்க ந ைிை்ைோல் , பலசைக்குகள் ,
தசல் லப் பிைோணிகளுக்கோன உணவுகள் மற் றும் கழுவிச்சுத்தம் தசயே் தற் கு பயன் படும் தபோருை்கள்
நபோன் ற தபோருை்கரள களஞ் சியப் படுத்தி ரேத்தல் .
உங் கரள ீ ங் கநள போதுகோத்துக்தகோள் ேது மற் றும் உங் களுக்கு மருத்துேை்கள் பைி ்துரைத்துள் ள
மரு ்துகளும் மற் றும் மரு ்துப் தபோருை்களும் உங் களுக்கு நபோதியளவு இருக்கின் றனேோ என் பரத
ிச்சயப் படுத்திக்தகோள் ேது எே் ேோறு என் பது பற் றி உங் களின் சுகோதோை பைோமைிப் பு நசரே
ேழங் கு ைிைம் கரதத்தல் .
ததோரலநபசி அல் லது மின் னஞ் சல் மூலமோக மற் றேை்களுைன் ததோைை்புதகோள் ேதற் கு ஆயத்தமோக
இருத்தல் .
அத்தியோேசிய தபோருை்கரள (உ-ம் : மரு ்துகரளக் தகோண்டுேருதல் , பலசைக்குகரள ேோங் குதல் )
தபற் றுக்தகோள் ேதற் கு குடும் ப உறவினைிைம் , அயலேைிைம் அல் லது ண்பைிைம் உதவுமோறு
நகை்டுக்தகோள் ளல் .
உங் களின் வீை்டிற் கு உணவுப் தபோருை்கரள அல் லது மரு ்துகரள வி ிநயோகிப் பதற் கு
கிரைக்கக் கூடிய நசரேகரள நதடிக்கண்ைறிதல் .
இ ்த ரேைஸ் ந ோய் அறிகுறி பற் றி தன் ரனத்தோநன கண்கோணித்துக்தகோள் ளல் .

உங் களுக்கு இ ் த COVID-19 வைரஸ் ததோற் றுை் ஆபத்வதக் குவறக்குை் விதை்

•
•
•

சோத்தியமோயின் , மருத்துே ைீதியில் அேசியமோன ச ்திப் புகளுக்கு மோத்திைம் வீை்ரை விை்டு தேளிநய
தசல் லல் .
ந ோயுள் ள பை்களிைமிரு ்து விலகி இருத்தல் .
குறிப் போக ோை்டிற் கு தேளிநய பயணித்தேை்களுைன் அல் லது இ ்த ரேைஸ் ததோற் றியுள் ளேை்களுைன்
ததோைை்புரேப் பரதத் தவிை்த்துக்தகோள் ளல் .

•

இ ்த ரேைஸ் ததோற் றுேரதத் தவிை்க்க முடியோது. ஆரகயோல் , பின் ேரும் முற் கோப் பு
ைேடிக்ரககரள நமற் தகோள் ளல் :
o உங் களுக்கும் மற் றும் ஏரனய பை்களுக்கும் இரையில் குரற ்தது 2 மீற் றை்
ததோடுரகயின் றி தள் ளி ிற் க நேண்டிய தூைத்ரதப் நபணுதல் .
o ரககுலுக்கி, முத்தமிை்டு அல் லது கை்டித்தழுவி ேைநேற் பதற்கு பதிலோக ை்புந யமோக
ேைநேற் றல் .
o ஒருேருக்தகோருேை் ததோைை்புகரளக் குரறத்துக்தகோள் ளல் .

•

சேை்க்கோைத்ரதயும் ீ ரையும் உபநயோகித்து ரககரள அடிக்கடி குரற ்தது 20 தசக்கன் கள்
ேரையோேது ன் றோகக் கழுவிக்தகோள் ளல் அல் லது சேை்க்கோைமும் ீ ரும் இல் லோத ச த
் ை்ப்பத்தில் ,
ரககரளக் குழுவித் ததோற் று ீ க்குேதற் கு பயன் படும் குரற ்தது 60% மதுசோைம் அைங் கிய
ததோற் று ீ க்கிப் பதோை்த்தங் கரள உபநயோகித்து அே் ேோறு ரககரளக் கழுவிக்தகோள் ளல் .
ேோய் , மூக்கு மற் றும் கண் முதலியேற் ரறயும் , /அல் லது உணவுப் தபோருை்கரளயும் ரககளோல்
ததோடுேரதத் தவிை்த்துக்தகோள் ளல் .
ீ ங் கள் வீை்ரை விை்டு தேளிநய தசல் லும் நபோது, ரககரளக் கழுவித் ததோற் று ீ க்கக்கூடிய
குரற ்தது 60% மதுசோைம் அைங் கிய ததோற் று ீ க்கிப் பதோை்தத
் ங் கரள எடுத்துச்தசல் லல் .
அதிகளவில் ததோடும் கதவுக் ரகப் பிடிகள் , கம் பிகள் மற் றும் தபோது இைங் களிலுள் ள மின் தூக்கிப்
தபோத்தோன் கள் நபோன் ற நமற் பைப் புகரள ததோடுேதிலிரு ் து தவிை் ்துதகோள் ளல் .
தபோது இைங் களிலுள் ள நமற் பைப் புகரள ீ ங் கள் ததோைநே நேண்டும் என் றிரு ்தோல் , உங் களின்
ரககள் பைோத ேரகயில் மூைக்கூடிய திசுரே அல் லது ரகயுரறரய உபநயோகித்துத் ததோடுதல் .
ீ ங் கள் அடிக்கடி போவிக்கும் மலசலகூைங் கள் , அடிக்கடி ததோடும் படுக்ரகப் பக் க நமரசகள் , கதவுக்
ரகப் பிடிகள் , ததோரலநபசிகள் மற் றும் ததோரலக்கோை்சிப் தபை்டிகரள ததோரலவிலிரு ்து
இயக்கக்கூடிய கருவிகள் நபோன் ற நமற் பைப் பு சோதனங் கரள ோளோ ்தம் குரற த
் து ஒரு
தைரேயோேது ததோற் று ீ க்கி சுத்தமோக ரேத்துக்தகோள் ளல் .
ததோற் று ீ க்குேதற் கு, மரு ்து அரையோள இலக்கமுரைய (DIN) அங் கீகைிக்கப் பை்டுள் ள கடின
நமற் பைப் புத் ததோற் று ீ க்கிகரள மோத்திைம் உபநயோகித்தல் . DIN என் பது கனைோவில் போவிப் பதற் கு
அங் கீகைிக்கப் பை்டுள் ள போதுகோப் போன ததோற் று ீ க்கும் பதோை்த்தம் என் பரத உறுதிதசய் கின் ற
கனடிய சுகோதோைத் துரறயினோல் ேழங் கப் படும் 8 டிஜிை் தகோண்ைதேோரு ஒரு அரையோள
இலக்கமோகும் .

•
•
•
•
•

•

வீை்டுப் தபோருை் கரள ததோற் று ீ க்கி சுத்தம் தசய் ேதற் கு அங் கீகைிக்கப் பை்டுள் ள கடின நமற் பைப் புத்
ததோற் று ீ க்கிகள் இல் லோத ச ்தை்ப்பத்தில் , ததோற் று ீ க்கி அை்ரையில் குறிப் பிைப் பை்டுள் ள
அறிவுறுத்தல் களுக்கு இணங் க அல் லது 250 மி.லீ. ீ ருக்கு கழுவி தேண்ரமயோக்கும் 5 மில் லி லீற் றை் (மி.லீ.)
விகித அளேோன திைேத்ரத அல் லது ஒரு லீற் றை் ீ ருக்கு கழுவி தேண்ரமயோக்கும் 250 மி.லீ. விகித அளேோன
திைேத்ரத கல ்து, கழுவி தேண்ரமயோக்கக்கூடிய ஒரு திைே ிரலக் கரைசரலத் தயோைித்துக்தகோள் ளலோம் .
0.1% நசோடியம் ரைப் நபோகுநளோரைை்டுக் கரைசரல தயோைிப் பதற் கு 5% நசோடியம் ரைப் நபோகுநளோரைை்டு
உள் ளைங் குகின் ற கழுவி தேண்ரமயோக்கும் திைேத்தின் அடிப் பரையில் இ ்த விகித அளவு அரம தி
் ருக்கும் .
வீை்டுப் தபோருை் கரள கழுவி தேண்ரமயோக்கும் (குநளோைின் ) திைேத்ரத சைியோன முரறயில்
ரகயோளுேதற் கோன அறிவுரைகரளப் பின் பற் றுதல் .

•

ததோற் று ீ க்குேதற் கோன அ ்தத் திைேங் கரள போவித்தோலும் அத்தரகய ததோற் றுக்கள் ததோைை் ்தும்
உயிை்ேோழும் என் பதோல் , அதிகளவில் ததோடும் இலத்திைனியல் உபகைணங் கரள (உ-ம் : சோவிப்
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•
•
•

பலரகள் , ததோடுதிரைகள் என் பன) 70% மதுசோை கோைமோன பதோை்த்தங் கரள உபநயோகித்து
குரற ்தது ோளோ ்தம் ததோற் று ீ க்கிக்தகோள் ேது சிற ்தது.
ந ோயுள் ள அல் லது இ ்த ரேைஸ் ந ோய் ததோற் றியிருக்கலோம் எனும் ஏரனய பை்கள் தேளிநய
தசல் லோமல் வீை்டில் இருத்தல் .
மக்கள் திறளோகவும் மற் றும் தபருமளேோகவும் கூடுேரதத் தவிை்த்துக்தகோள் ளல் .
கனைோவுக்கு தேளியோல் நமற் தகோள் ளும் சுற் றுப் பிையோணங் கரளயும் மற் றும்
அ ோேசியமோனபயணங் கரளயும் தவிை்த்துக்தகோள் ளல் .

உங் களுக்கு இ ் த COVID-19 வைரஸ் ந ோய் அறிகுறி ததன் பட்டோல் என்ன தெய் ய நைண்டுை்
•

COVID-19 ரேைஸ் ந ோய் அறிகுறிகளில் பின் ேருேன உள் ளைங் கும் :
புதிதோக இருமல் ேருதல் அல் லது ோள் பை்ை இருமல் நமலும் உக்கிைமரைதல் , அல் லது
கோய் சச
் ல் அல் லது
மூச்தசடுத்து விடுேதற் கு கடினமோக இருத்தல் .
உங் களுக்கு இ ்த ந ோய் அறிகுறி ததன் பை்ைோல் , தேளிநய தசல் லோமல் வீை்டில் இரு ்தேோறு
உங் களின் சுகோதோை பைோமைிப் பு நசரே ேழங் கு ருைன் அல் லது உள் ளூை் தபோது சுகோதோைப் பிைிவுைன்
ததோைை்புதகோண்டு உங் களுக்கு இருக்கின் ற ந ோய் அறிகுறிகரளக் கூறுதல் .
சுகோதோை நசரே ேழங் கு ை் ஒருேரை ச ்திக்க அல் லது சுகோதோைப் பைோமைிப் பு ேசதிக்கு தசல் ல
முன் னை், எப் தபோழுதும் உைனடியோக ததோரலநபசி மூலமோக ததோைை்புதகோண்டு ஆநலோசிப் பதோல்
ஏரனயேை்கரள இ ்த ரேைஸ் ததோற் றுேதிலிரு ்து போதுகோத்துக்தகோள் ள இயலுமோதல் .
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பின் ேரும் ந ோய் அறிகுறிகரள மிகவும் அேசைமோக கருத்திற் தகோள் ள நேண்டும் :
o குறிப்போக மூச்தசடுத்து விடுேதற் கு கடினமோக இருத்தல் (உ-ம் : முச்தசடுக்க முடியோதிருத்தல் ,
மூச்சுத்திணருதல் )
o மோை்பு ேலி அல் லது அழுத்தம்
o புதிதோக மயக்கம் ேருதல் அல் லது ித்திரை விை்டு எழும் புேது கடினம்
உங் களுக்கு இ ்த அேசை ந ோய் அறிகுறிகள் ததன் பை்ைோல் , 911 எனும் ததோரலநபசி இலக்கத்ரத
அரழத்து, உங் களுக்கு இ த
் COVID-19 ரேைஸ் ந ோய் ததோற் றியிருக்கலோம் மற் றும் அதிக ந ோய்
சிக்கல் ஆபத் துக்கள் இருக்கின் றன என அறியப் படுத்தல் .

COVID-19 ரேைஸ் பைவுேரத் தடுப் பதற் கு எமது சோை்போக தசய் ய நேண்டிய எல் லோேற் ரறயும் எம் மோல் தசய் ய
முடியும் .
நமலதிக தகேல் களுக்கு Canada.ca/coronavirus அல் லது 1-833-784-4397
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