
காற�் றாட�டமானது ககாவ ிட�-19 பரவுவதிலிருந�து பாதுகாக�க 
உதவுகிறது

காற�் றாட�டம�  உங� கள�  வடீ�டிற�கு உள� ்ளயும�  கவள ி் ேயும�  காற�றற நகர�த�துகிறது.

ககாவ ிட�-19 பரவுவறத தடுக�க காற�் றாட�டம�  ஒரு முக�கிே வழிோகும�. இது மற�ற ்நாே�கள�  
பரவாமல�  தடுக�கவும�  உதவும�. ககாவ ிட�-19 க�கு எதிராக உங� கறளயும�  மற�றவர�கறளயும�  பாதுகாக�க 

மற�ற முக�கிே கபாது சுகாதார நடவடிக�றககளுடன�  காற�் றாட�டத�றத இறைக�கவும�. 

ஒரு இடம�  ்மாசமான காற�் றாட�டமாக இருக�கலாம�  என� பதற�கான அறிகுறிகள�

உங� கள�  வடீ�டில�  காற�் றாட�டம�  மற�றும�  காற�று வடிகட�டுதறல 
்மம�படுத�துவதற�கான வழிகள�

ககாவ ிட�-19 பரவுவதிலிருந�து காற�் றாட�டம�  எவ� வாறு பாதுகாக�க உதவுகிறது

ககாவ ிட�-19 எவ� வாறு பரவுகிறது

காற�் றாட�டம�  காற�றில�  உள�ள த�ாற�று துகள�கள ின�  அளவைக� குவறக�க உ�வுகிறது. இது நீங�கள�  உங�கள�  உடனடி 
ை டீ�டிற�கு தைள ி்ே உள�ளைர�களுடன�  இருக�கும�  ்�ாது மிக முக�கிேமானது. 

தகாை ிட�-19 ்நாோல�  �ாதிக�க���ட�ட ஒருைர� த�ாற�று துகள�கவள காற�றில�  தைள ிே ிடலாம�, அைர�கள�;

இந�� த�ாற�று துகள�கவள நீங�கள�  ்�ாதுமான அளவு உள�ள ிழு���ால�  நீங�களும�  த�ாற�றுக�குள�ளாகலாம�.

இேந�திர அவம��புகள ில�  ைழக�கமான �ராமர ி��பு தெே�ே நிவனை ில�  தகாள�ளுங�கள�. காற�் றாட�டங�கள�  மற�றும�  
மின� ை ிசிறிகவள சு���மாக வை��திருங�கள�, �ர ிந�துவரக�க���டும�்�ாது ைடிகட�டிகவள மாற�றவும�. முடிந��ால�  HVAC 
முவற காற�றாடிகவள த�ாடர�ந�து இேக�கவும�. இது சு���மான காற�றின�  அளவை அதிகர ிக�கும�  மற�றும�  உட�புற��தில�  

த�ாற�று துகள�கவள குவறக�கும�. 

திண ி��பு

சுைாசிக�கும�  ்�ாது ்�சும�  ்�ாது �ாடும�  ்�ாது க��தும�  ்�ாது இருமும� ்�ாது தும�மும�  ்�ாது

ந ிவலோன 
நாற�றங� கள�

புதிே காற�றின�  குறுக�கு�� 
த�ன� றவல உருைாக�க 

ேன� னல� கள�  மற�றும�  
க�வுகவள �ைறாமல�  

திறக�கவும�. 

தைள ி்ே குள ிர�ெ�சிோக 
இருந��ாலும�  அல� லது 
ஈரமாக இருந��ாலும�, 

உங� கள�  ேன� னவல சில 
ந ிமிடங� களுக�கு திற���து 

உ�ை ிோக இருக�கும�. 

இேந�திர 
காற�் றாட�டம�  
அல� லது காற�று 

ைடிகட�டு�ல�  
இல� வல

தை���மாக�கல�  
அல� லது 

காற�் றாட�டம�  
மற�றும�  குள ிராக�கி 

(HVAC) அவம��வ� 
�ேன� �டு���வும�.

மூடிே ேன� னல� கள�  
மற�றும�  க�வுகள�

தை���ம�  அல� லது 
ஆற�றல�  மீட�பு 

தைன� டி லட�டர�கவள 
த�ாடர�ந�து இேக�கவும�. 

அதிக ஈர����ன�

ெவமேலவற அல� லது 
குள ிேலவற தைள ி்ேற�ற 

மின� ை ிசிறிகவள த�ாடர�ந�து 
இேக�கவும�. 

சு���மான மாற�றுக� காற�வற 
ைழங� குை�ற�கும�, உட�புற 

மூலங� களால�  உற����தி 
தெே�ே���டும�  ்�வைேற�ற 

காற�று அசு���ங� கள�  சுற�றுைவ� 
�ை ிர�����ற�கும�  ஒரு ொரள��வ� 

திறக�கவும�. 

�டர� பூஞ� ெணம�

அதிக திறன�  
தகாண� ட துகள�  

காற�று (HEPA) 
ைடிகட�டியுடன�  

வகேடக�க காற�று 
சு��திகர ி���ாவன 
�ேன� �டு���வும�. 

தகாை ிட�-19 �ற�றிே ்மலதிக �கைலுக�கு:       1-833-784-4397      Canada.ca/le-coronavirus

TAMIL / TAMIL

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_le-coronavirus

