
 TAMIL / TAMIL  

ெகாேரானா ைவரஸ் ேநாய் (ெகா.ட்-19)  

கனடா%ற்(ள் ெகா%ட்-19 ேநாய் அ3(3க4டன் வ6ம் பயணிக4க்கான கட்டாய 
தனிைமப்ப=த்தல் ேதைவகள் அ"ல$ ேநரம்ைற ெகா%ட்-19 ேசாதைன ABைவப் 

ெபற்றால் 

! 
 

எசச்ரிக்ைக:  இந்தக் ைகேயட்ைட கவனமாக வா4க்க5ம்.  இ6 ஒ8 
தனிைமப்ப:த்தல் அ=காரி, =ைர?டல் அ=காரி மற்Aம் Bகாதார 
அைமசச்ர் ஆDேயாரின் நீங்கள்  கனடா உத்தரIல் ெகாIட்-19 க்N 
ெவளிப்ப:த்6ம் அபாயத்ைதக் Nைறப்பதற்கான ேதைவகைள சந்=ப்பதன் 
Oழ்  (தனிைமப்ப:த்தப்ப:தல், தனிைமப்ப:த்தல் மற்Aம் Rற கடைமகள் )  
அT5ைரகள் இ=ல் உள்ளன. அைவ ஆைண?ன் Oழ் சட்டWர்வமாக 
Rைணக்கப்பட்டைவ. 

இந்த உத்தர5க்N நீங்கள் இணங்Nவ6 கண்காணிப்X, சரிபார்ப்X மற்Aம் 
அYலாக்கத்=ற்N உட்பட்ட6. நீங்கள் இணங்கIல்ைல என்றால், நீங்கள் 
தனிைமப்ப:த்தல் வச=க்N மாற்றப்படலாம், அபராதம் மற்Aம் அல்ல6 
4ைறத்தண்டைன I=க்கப்படலாம்.  

ஒ8 அரசாங்க Rர=நி= உங்கைள 1-888-336-7735 என்ற எண்ணி_8ந்6 
அைழப்பார். ேம`ம் நீங்கள் தனிைமப்ப:த்தப்பட்ட நடவaக்ைககbக்N 
இணங்NDcர்களா என்பைத சரிபார்க்க உங்கைளப் பார்ைவ?டலாம்.  

அ:த்த 10 நாட்கbக்N NTப்Xக்காக இந்த ைகேயட்ைட ைவத்=8ங்கள்.  

 

கனடா அர(ன் எல்ைல நடவ/க்ைககள் 

கனடாIல் ெகாIட்-19 மற்Aம் மாAபா:களின் அTYகம் மற்Aம் பரவைல 
ெம6வாக்க கனடா அரசாங்கம் தனிைமப்ப:த்தல் சட்டத்=ன் Oழ் அவசர 
நடவaக்ைககைள ேமற்ெகாண்:ள்ள6. கனடா உத்தரIல் நீங்கள் ெகாIட்-19 க்N 
ெவளிப்ப:ம் அபாயத்ைத Nைறப்பதன் Oழ்  ேதைவகைள  (தனிைமப்ப:த்தல், 
தனிைமப்ப:த்தப்ப:தல் மற்Aம் Rற கடைமகள்)  நீங்கள் Wர்த்= ெசய்ய ேவண்:ம்.  

கனடா)ற்,ள் .ைழ1ம் ஒவ்ெவா6 நப6ம் தங்க;க், ெகா)ட்-19 இ6ப்பதாக சந்ேதBக்க 
நியாயமான காரணங்கள் இ6ந்தால், ெகா)ட்-19 அைடயாளங்கைள1ம் அI,Iகைள1ம் 
ெவளிப்பJத்K1ம், அவரக்;க், ெகா)ட்-19 இ6ப்பL ெதரி1ம் அல்லL அவர ்
கனடா)ற்,ள் .ைழ1ம் நா;க், 10 நாட்க;க், Nன் அல்லL கனடா)ற்,ள் .ைழ1ம் 
நா;க், Nன் ேசகரிக்கப்பட்ட ஒ6 மாKரிOல் ெசய்யப்பட்Jம், எந்த வைகயான ெகா)ட்-
19 ேசாதைனOQம் ேநரம்ைறயான NRைவப் ெபற்றால் அேத ேபால் அந்த நப6டன் 
பயணம் ெசய்த ஒவ்ெவா6 நப6ம் Sேழ வழங்கப்பட்ட அITUத்தல்களின்பR தாமதVன்I 
தங்கைள தனிைமப்பJத்த ேவண்Jம். 
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கட்டாய ேதைவகள் 

நீங்கள் கட்டாயம்: 

தனிைமப்ப1த்தல் 

அ456த்7யப8 
ெகா:ட்-19 
ேசாதைன 
ெசய்ய5ம் 

அ4க்ைக மற்6ம் 
கண்காணிப்B 

• உங்கள் FைரGடல் 
அFகாரி அல்லH 
தனிைமப்ப=த்தல் 
அFகாரி 
அ3IJத்FயபB 
உங்கள் 
தனிைமப்ப=த்தல் 
இடத்Fற்( 
தாமதLன்3 ேநராக 
ெசல்ல5ம். 

• உங்க4க்( 
ெபா6த்தமான 
தனிைமப்ப=த்தல் 
இடத்Fல் (ைறந்தH 10 
நாட்கள் 
தனிைமப்ப1த்த5ம். 

• கனடா%ற்( வ6வதற்( 
10-180 நாட்க4க்( Aன் 
எ=க்கப்பட்ட ெகா%ட்-19 
ேசாதைன 
ேநரம்ைறயாக 
இ6ந்ததற்கான ஆதாரம் 
உங்களிடம் 
இல்லெயனில், 
கனடா%ல் ெகா:ட்-19 
Eலக்F6 ேசாதைன 
ெசய்ய5ம்.  

• உங்கள் 
தனிைமப்ப=த்தல் 
ABSம்வைர உங்கள் 
ெகா%ட்-19 Tலக்UJ 
ேசாதைன AB%ன் 
நகைல 
ைவத்7Hங்கள். 

• நீங்கள் 
தனிைமப்ப=த்தப்பட்ட 
காலத்Fல் கனடா 
அரWக்ேகா அல்லH 
மாகாணம் அல்லH 
Xரேதசத்Fன் 
அரWக்ேகா அல்லH 
உள்Yர ்ெபாH Wகாதார 
அFகாரிக்ேகா 
ேகாரிக்ைகIன் ேபரில் 
உங்கள் ேசாதைன 
K85கைள 
வழங்க5ம். 

• ArriveCAN அ"ல$    1-

833-641-0343 %& 

(நீங்கள் ArriveCAN ஐப் 
பயன்ப=த்த 
%ல்ைல அல்லH 
பயன்ப=த்த 
ABயா%ட்டால்). 48 
மணி ேநரத்Fற்(ள் 
நீங்கள் தனிைமப் 
ப=த்தல் இடத்Fற்( 
வந்தைத 
ெதரி:க்க5ம். 

• உங்கள் தனிைமப் 
ப=த்தல் காலம் 
A\வHம் 
அ4M4கைளக் 
கண்காணிக்க5ம்.  
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உங்கள் தனிைமப்ப9த்தல் இடத்;ற்= ெசல்லல் 

• நீங்கள் தனிைமப்ப=த்தல் இடத்Fற்( ெசல்]ம்ேபாH ெபாNப் ேபாக்Mவரத்ைத 
(உ+ம். %மானம், ேப6ந்H, ெதாடரி, Wரங்கப்பாைத, வாடைக வாகனம் அல்லH 
சவாரி ப_ரI் ேசைவ)  பயன்ப1த்த ேவண்டாம்.   

• தனியார ்வாகனத்Fல் நீங்கள் தனியாக இ6ந்தால் த%ர ேபாக்(வரத்Fன் ேபாH 
நன்M கட்டைமக்கப்பட்ட நன்M ெபாHந்தக்F8ய Kக கவசம் அணிய5ம்.  

• ABந்தவைர வாகனத்Fேலேய இHங்கள். 
• ேபாக்(வரத்Fன்ேபாH நிJத்தங்கள் மற்Jம் மற்றவரக்4டன் ெதாடர்̀  

ெகாள்வைத த:ர்க்க5ம்.  
 

அ@=@கள் 

உங்கள் அ3(3கள் ேமாசமைடந்தால் அல்லH ̀ Fய அ3(3கள் ேதான்3னால், 
உள்Yர ்ெபாH Wகாதார அFகாரிைய ெதாடர்̀  ெகாள்ளIம் (bேழ  காண்க).  நீங்கள் 
எந்த வைகG]ம்ேநரம்ைற ெகா%ட்-19 ேசாதைன ABைவப் ெபற்றால் நீங்கள் 
கண்Bப்பாக:  

• 1-833-641-0343 அைழப்பதன் Tலம் PHAC க்( 24 மணி ேநரத்Fற்(ள் 
அ3%க்கIம். கனடா%ன் ெபாH Wகாதார நிJவன அFகாரி உங்க4க்( 
ேமலFக %பரங்கள் மற்Jம் வhAைறகைள வழங்(வார.் 

• உங்கள் மாகாணம் அல்லN Vரேதசம் M6Wய தனிைமப்ப1த்தல் 
காலத்ைத ெகாண்8Hந்தாXம் U=தலாக 10 நாட்க4க்( உங்கைள 
தனிைமப்ப=த்Fக் ெகாள்4ங்கள். மற்Jம்,  

• bேழ (3ப்Xட்டபB ெபா6த்தமான ெபாH Wகாதார அFகாரிைய ெதாடர்̀  
ெகாள்ளIம். 

தனிைமப்ப=த்தல் காலம் ஆரம்பமாவH: 

• நீங்கள் ெகா%ட்-19 பரிேசாதைன ABத்த FகF, ேசாதைன வழங்(நரால் 
சரிபாரக்்கப்பட்ட FகF அல்லH, 

• ேசாதைன ABI FகF. 
ெகா%ட்-19 இன் அைடயாளங்கைளSம் அ3(3கைளSம் இங்ேக காணலாம்: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html. 
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தனிைமப்ப9த்தAன்ேபாB நடவ/க்ைககள் 

ெசய்யக்F8யைவ ெசய்யக்Fடாதைவ 

! K8ந்தால், உங்கள் M1ம்ப உ6ப்Vனர்கள் 
உட்பட மற்றவர்கZடன் ேநரில் ெதாடர்B 
ெகாள்வைத த:ர்க்க5ம், 

• உங்கள் iட்= உJப்Xனரக்4டன் 
இடத்ைத ப_ரவ்ைத த%ரக்்க ABயாத 
ேபாH, அைனவ6ம் ம6த்Hவ Aக 
கவசம் அணிய ேவண்=ம் 

! வாழ்க்ைகத் ேதைவகைள (உ+ம் தண்ணீர,் 
உணI, ம6ந்Hகள் மற்Jம் ெவப்பம்) 
தனிைமப்ப=த்தjல் இ6ந்H %லகாமல் 
அ[க5ம். 
 ெதாடர்̀  அற்ற %நிேயாகத்Fற்( உணI, 
மளிைகப் ெபா6ட்கள்அல்லH Xற 
ேதைவகைள உங்கள் iட்= வாசjல் %ட 
ேவண்=ம். 

! மற்ற iட்= உJப்Xனரக்ளிடL6ந்H உடல் 
kரத்ைத மFக்(ம்ேபாH ஒH தனிப்பட்ட 
மா8 அல்லH Aற்றத்Fல் மட்1ேம ெவளிேய 
ெசல்ல5ம். 

! தனி ப1க்ைகயைற மற்6ம் 
Mளியலைறையப் பயன்ப1த்த5ம். 

" வரேவற்பைறகள், 
Aற்றங்கள்,உணவகங்கள், 
உடற்பGற்l Uடங்கள் 
அல்லH (ளங்கள்ேபான்ற 
பWரப்பட்ட இடங்கைளப் 
பயன்ப1த்த ேவண்டாம். 

" வHைககள் எN5ம் 
ேவண்டாம். 

" ஒ6 அத்Fயாவlய ம6த்Hவ 
ேசைவ அல்லH 
l_சை்சக்காக, ெகா%ட்-19 
Tலக்UJ 
பரிேசாதைனையப் 
ெபJவதற்காக அல்லH 
தனிைமப்ப=த்தல் 
அFகாரியால் அங்b 
கரிக்கப்பட்டால் அன்3 
உங்கள் தனிைமப் ப1த்தல் 
இடத்ைத :ட்1 
ெவளிேயறா^ர்கள். 
• நீங்கள் ம6த்Hவ 

உத%ைய நாட ேவண்=ம் 
என்றால்,  
• ம6த்Hவ Aக 

கவசத்ைத அணியIம். 
• தனியார ்வாகனத்ைத 

பயன் ப=த்Hங்கள், 
ெபாH ேபாக்(வரத்Fல் 
ெசல்ல ேவண்டாம். 
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ெபாB Cகாதார அ;காரிகள் 
மாகாணங்கZம் எல்ைலகZம் ெதாைலேப_ 

எண்கள் 

Xரிட்Bஷ் ெகாலம்Xயா, ஆல்பரட்்டா, சஸ்காட்Wவான், நிp 
Xரன்W%க், ேநாவா ஸ்ேகாBயா, Xரின்ஸ் எட்வரட்் qI, 
நிpஃபIண்ட்ேலண்ட் மற்Jம் லாப்ரேடார,் வடேமற்( 
Xரேதசங்கள் மற்Jம் pேகான் 

811 

மனிேடாபா 1-866-626-4862  

ஒன்டாரிேயா 1-866-797-0000  

_pெபக் 1-877-644-4545 

sனாIட் 1-867-975-5772 

 

மாகாண /Xராந்Fய ெகா%ட்-19 தகவல் மற்Jம் வளங்க4க்கான இைணப்`க்கள் 
இங்( காணலாம்: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html  

 

 

ேமல;க தகவல்கDக்=: 1-833-784-4397        Canada.ca/coronavirus 

 

ID 04-38-D-1 / FகF 2022.02.28 

 


