TAMIL / TAMIL
க ொரரொனொ வைரஸ் ர ொய் (COVID-19)
COVID-19 ஐ ஏற் படுத்த ்கூடிய வைரஸ் உங்

ட்டொயமொ

ளு ்கு கதொற் றியிரு ் லொம்

தனிவமப் படுத்தித் கதொற் று ீ

்கி ்க ொள் ளல்

கனடாவில் COVID-19 வைரஸ் பரவுைது பற் றி அறிமுகப்படுத்துைதற் கும் மற் றும் அந்த வைரஸ் பரவுைவதக் குவறப்பதற் கும்
கனடா அரசாங் கம் அைசரகால நடைடிக்வககவை நவடமுவறப்படுத்தியுை் ைது. கனடாவில் COVID-19 வைரஸ் ததாற் றும்
ஆபத்துக்கவைக் குவறப்பதற் கான 4 ஆம் இலக்க கட்டவைக்கு (கட்டாய தனிவமப்படுத்தல் ) அவமய நீ ங் கை் ட்டொயம் அ ் த
ர ொய் அறிகுறி ளு ் ொ 14 ொட் ளு ்கு உங் வள தனிவமப் படுத்தி ்க ொண்டு கதொற் று ீ ்கி க
்
ொள் ைதற் ொ
தன்வனத்தொரன ண் ொணித்து ்க ொள் ளவும் மற் றும் கதொடர்புக ொள் ள ்கூடிய த ைல் வள ைழங் வும் ரைண்டும் .
தசயற் படுத்தலுக்கும் உறுதிப்படுத்தலுக்கும் அவமைாக இந்தக் கட்டவைவய நீ ங் கை் மதித்து நடக்க வைண்டும் . இந்தக்
கட்டவைவய மீறுபைர்கை் தனிவமப்படுத்தித் ததாற் றுநீ க்கும் நிவலயங் களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுைதற் கும் மற் றும்
தண்டப்பணங் கவை தசலுத்துைதற் கும் /அல் லது மறியத்தண்டவனவய அனுபவிப்பதற் கும் ஆைாகலாம் .

தொமதியொமல்
✓

✓

✓

✓

ீ ங்

ள் உங்

வள தனிவமப் படுத்தி ் க ொள் ள ரைண்டும்

உயிர்ைாழுைதற் கு அைசியமான ைசதியுவடய
தனிவமப்படுத்தித் கதொற் று ீ ்கி ்க ொள் ள
கபொருத்தமொன ஒரு இடம் உங் களுக்கு
இருக்கின் றதா என் பவத
உறுதிதசய் துதகாை் ளுங் கை் .
தனிவமப் படுத்தித் கதொற் று ீ ்கி க
்
ொள் ளும்
இடத்திற் கு தாமதியாது ர ரடியொ கசன் று,
நீ ங் கை் கனடாவுக்கு ைருவக தந்த நாைிலிருந்து
அந்த இடத்தில் 14 நாட்களுக்கு தங் கியிருங் கை் .
தைைிவய பயணிக்கும் வபாது நீ ங் கை் கட்டாயமாக
கபொருத்தமொன மரு ் து சொரொத ஒரு மு மூடிவய
அல் லது ஒரு மு
் ைசத்வத அணி ் துக ொள் ள
வைண்டும் .
உடல் ரீதியொ கதொடுவ யின்றி தள் ளி ிற்
ரைண்டிய தூர இவடகைளிவய எல் லா
வநரங் கைிலும் வபணுங் கை் .

×

×

கபொதுப் ரபொ ்குைரத்து ைசதி ளில் (மாநகர
வபாக்குைரத்து ைசதி அல் லது ைாடவக ைண்டி
வபான் ற) பயணிக்கக்கூடாது. உங் களுவடய தனியார்
ைாகனம் வபான் ற தனியாை் வபாக்குைரத்து
ைசதிகவை மாத்திரம் பயன் படுத்துங் கை் .
கைளிரய பயணி ்கும் ரபொது மற் றைர் ளுடனொன
கதொடுவ வய தவிர்த்து ்க ொள் ளுங் ள் :
✓
ைாகனத்வத நிறுத்தினால் , முடியுமான ைவர
தைைிவய தசல் லாமல் ைாகனத்திவல இருங் கை் .;
×
வ
ாட்டலில் தங் கக்கூடாது;
✓
ைாகனத்திற் கு எரிதபாருை் நிரப்ப
வைண்டுமானால் எரிதபாருை் நிவலயத்தில்
நிரப்பிக்தகாை் ளுங் கை் .;
✓
உணவு சாப்பிட வைண்டுமாயின் , பயணித்த
ைண்ணம் சாப்பிடுங் கை் .;
✓
ஓய் தைடுக்கும் பகுதியில் ைாகனத்வத நிறுத் தி
ஓய் தைடுக்க வைண்டுமாயின் , கட்டாயம்
முகமூடிவய அணியுங் கை் . உடல் ரீதியாக
ததாடுவகயின் றி தை் ைிநிற் க வைண்டிய தூர
இவடதைைிவயயும் மற் றும் சிறந்த சுகாதாரப்
பழக்கைழக்கங் கவையும் பின் பற் றுங் கை் .

சில மொ ொணங் ளு ்கும் மொணிலங் ளு ்கும் ரமலதி பயண மட்டுப் பொடு ள் இரு கி
் ன்றன
(உதொரணமொ , மொ ொணத்தினுள் ரள அ ொைசிய பயணம் , மொ ொணத்தினுள் ஒரு சில பிரொ ் தியங் ளு ் ொன
மட்டுப் பொடுவடய அணுகுபிரரைசம் முதலியன)

தயவுதசய் து வமலதிகத் தைல் களுக்கு இந்த வகநூலின் பிற் புறத்தில் காணப்படும் மாகாண மற் றும் மாணில
இவணயத்தைங் கை் பட்டியவல பார்க்கவும் . உங் கைது 14 நாை் தனிவமப்படுத்தல் காலம் முழுதிலும் மாகாண/பிராந்திய
அதிகாரிகைால் நீ ங் கை் ததாடர்பு தகாை் ைவும் படலாம் என் பவத மனதில் வைத்துக்தகாை் ளுங் கை் . மத்திய மற் றும்
மாகாண/மாணில ைழிகாட்டல் கைில் வித்தியாசங் கை் இருந்தால் , மிகவும் தபாருத்தமான முற் காப்பு மற் றும் கடுவமயான
வதவைப்பாடுகவை நீ ங் கை் பின் பற் ற வைண்டும் .

ீ ங்

ள் 14

ொட் ளு ்கு உங் ளின் உடலொரரொ ்கிய ிவலவய கதொடர்சசி
் யொ
ண் ொணித்து ்க ொள் ள ரைண்டும்
ொய் ச்சல்

இருமல்

மூச்கசடுத்து விடுைது

டினம்

உங் களுக்கு இருக்கின் ற வநாய் அறிகுறிகை் (இருமல் , மூச்தசடுத்து விடுைது கடினம் , 38°C உடல் தைப்பநிவலக்கு சமமான
அல் லது அதிகமான காய் ச்சல் அல் லது காய் ச்சல் அறிகுறிகை் உ-ம் : நடுக்கம் , வதால் சிைத்தல் அல் லது அைவுக்கு அதிகமான
வியர்வை) வமலும் உக்கிரமவடந்தால் அல் லது புதிய வநாய் அறிகுறிகை் ததன் பட்டால் , உங் களுவடய உை் ளூர் தபாது
சுகாதார அதிகாரிகளுடன் ததாடர்புதகாண்டு அைர்கை் ைழங் கும் அறிவுவரகவை பின் பற் றுங் கை் .
COVID-19 வநாய் க்கு தபாதுைாக காணப்படும் வமலதிக வநாய் அறிகுறிகளுக்கு அல் லது COVID-19 வநாயிலிருந்து ைரும்
கடுவமயான பாதிப்புகை் மற் றும் அதிகரித்த ததாடர்புக்கான ஆபத்து காரணிகை் ஆகியைற் க்கு தயவுதசய் து
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html#s ஐ பார்க்கவும் .
COVID-19 பரவுைவத குவற ் உதவுங் ள்
உங் ளின்
தனிவமப்
படுத்தல்
ிவலயத்திற் கு
ர ரடியொ
கசல் லுங் ள் .
நீ ங் கை் தசல் லும்
படிமுவற
படிமுவற 1
வபாது எந்த
2
இடத்திலும்
ைாகனத்வத
நிறுத்தாதீர்கை் .

ைருவ த ் து 48
மணித்தியொலத்திற் குள்
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloudnuage.canada.ca இல்
கிவடக்கக்கூடிய ArriveCAN
app ஆன்வலன் ஊடொ
கச ்-இன் கசய் யுங் ள்
அல் லது
1-833-641-0343 என்ற
கதொவலரபசி
இல ் த்வத
அவழயுங் ள் .

படிவற 3

உங் ளுவடய ர ொய்
அறிகுறி ள் பற் றி
https://arrivecan.cbsa-asfc.cloudnuage.canada.ca இல்
கிவடக்கக்கூடிய ArriveCAN
app ஆன் வலன் மூலமாக
அறியப்படுத்துங் கை் , அல் லது
தனிவமப்படுத்தி
ததாற் றுநீ க்கிக் தகாை் ளும்
உங் கைின் 14 நாை்
காலப்பகுதி முடிைவடயும்
ைவர ஒை் தைாரு நாளும்
1833-641-0343 என் ற
ததாவலவபசி இலக்கத் வத
அவழத்து கவதயுங் கை் .

தனிவமப் படுத்தி கதொற் று ீ ்கி ்க ொள் ளும் 14 ொள் ொலப் பகுதியில்
ீ ங் ள் கசய் ய ்கூடியவை மற் றும் கசய் ய ்கூடொதவை
தனிவமப்படுத்தி ததாற் று நீ க்கிக் தகாை் ளும்
காலப்பகுதியில் தசய் ைதற் கு
தவடகசய் யப் பட்டவை
•
மருத்துை உதவிவய நாடுைதற் காக அன் றி
தனிவமப்படுத்தி
ததாற் றுநீ க்கிக்தகாை் ளும் இடத்வத விட்டு
நீ ங் கை் தசல் லக்கூடாது.
•
நீ ங் கை் உங் கவை தனிவமப்படுத்திக்
தகாை் ளும் இடத்தில் உங் களுக்தகன் வற
ஒரு இடம் (உ-ம் : பிற் புறப்பகுதி அல் லது
தமாட்வட மாடி) ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால் ,
தனிப்பட்டதைாரு தைைி ைசதிவய நீ ங் கை்
பயன் படுத்தக்கூடாது.
•
உங் கவை பார்ப்பதற் கு எைவரனும்
விருந்தினர்கவை நீ ங் கை்
அனுமதிக்கக்கூடாது.

தனிவமப்படுத்தி ததாற் று நீ க்கிக் தகாை் ளும்
காலப்பகுதியில் தசய் ைதற் கு அனுமதி ் ப் பட்டவை
உங் களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுை் ை உங் கவை
தனிவமப்படுத்திக்தகாை் ளும் இடத்தில் பகிரப்பட்ட
இடங் கை் இருந்தால் , அைற் வற நீ ங் கை் பயன் படுத்தலாம் :
•
உங் களுடன் பயணம் தசய் யாத
மற் றயைர்களுடன் ததாடர்பு தகாை் ைவதத்
தவிர்த்துக்தகாை் ைல் ;
•
தபாதுப் பகுதிகவை பயன் படுத்திய பின் னர்,
அைற் வற ைழவமயாக துப்புரவுதசய் ய
வதவையான முற் காப்பு நடைடிக்வககவை
எடுத்தல் ;
•
உங் கவை தனிவமப்படுத்திக் தகாை் ளும்
இடத்தில் ைசிக்கும் மற் றைர்கைிடமிருந்து 2
மீற் றர் தூரத்வத வபண முடியாவிட்டால் ,
தபாருத்தமான மருந்து சாராத முகமூடிவய
அல் லது முகக்கைசத்வத அணிந்துதகாை் ைல் .

ததாற் றுநீ க்கிக்தகாை் ளும் வபாது சிபாரிசு கசய் யப் பட்டுள் ள தசயல் கை்

2

சைர்க்காரத்வதயும் சற் று
சூடான நீ வரயும் உபவயாகித்து
உங் கைின் வககவை அடிக்கடி
கழுவிக்தகாை் ைல் அல் லது
குவறந்தது 60% மதுசாரம்
அடங் கிய வககவை கழுவி
ததாற் றுநீ க்கக்கூடிய ஒரு
பதார்த்தத்வத உபவயாகித்து
கழுவிக் தகாை் ைல் .

உங்

ளது 14

உங் கைின் முகத்வத
ததாடுைதிலிருந்து
தவிர்ந்துதகாை் ைல் .

நீ ங் கை் இருமும் அல் லது
தும் மும் வபாது ைாவயயும்
மூக்வகயும் உங் கைின்
வககைால் மவறத்துக்
தகாை் ைல் .

ொள் தனிவமப் படுத்தலின் ரபொது ீ ங் ள் இவய ் கதொழுகுைவத சரிபொர் ்கும்
1-888-336-7735 என்ற கதொவலரபசி இல ் த்தினூடொ அவழ ் ப்படுவீர் ள் .

கபொது சு ொதொர அதி ொரப் பிரிவு ள்
மொ ொணங் ளும்
மொணிலங் ளும்
ப்ரிட்டிஸ் தகாலம் பியா
அல் தபர்ட்டா

கதொவலரபசி இல ் ம்

இவணயத்தளம்

811
811

www.bccdc.ca/covid19
www.myhealth.alberta.ca

சஸ்கச்சதைன்
மனிவடாபா
ஒன் டாரிவயா
கியுதபக்
நிை் வபர்ன் ஸ்விக்
வநாைா ஸ்தகாட்டியா

811
1-888-315-9257
1-866-797-0000
1-877-644-4545
811
811

www.saskhealthauthority.ca
www.manitoba.ca/covid19
www.ontario.ca/coronavirus
www.quebec.ca/en/coronavirus
www.gnb.ca/publichealth
www.nshealth.ca/public-health

ப்ரின் ஸ் எட்தைர்ட் தீவு
நிை் பவுண்ட்வலன் ட் மற் றும்
லப்ராதடார்
நுனாவூட்டு
ைடவமல் மாணிலங் கை்

811
811 or 1-888-709-2929

www.princeedwardisland.ca/covid19
www.gov.nl.ca/covid-19

1-867-975-5772
811

www.gov.nu.ca/health
www.hss.gov.nt.ca

யூதகான்

811

www.yukon.ca/covid-19
ரமலதி த் த ைல்

1-833-784-4397

ளு ்கு
canada.ca/coronavirus

ID 04-22-02 / DATE 2020.09.01

3

ிமித்தம்

