
1. What kind of investigations will I need? 

எனக் எத்தைகயம த் வேசாதைனகள்ேதைவப்ப ம்? 

If you are feeling alright, you may not require any investigations. If you are admitted to 

hospital, investigations e.g. blood tests, chest radiographs (X-rays) may be required 

depending on your clinical condition and progress. 

உங்கள்உடல்நிைல ராகஇ ந்தால், 

ெப ம்பா ம்பரிேசாதைனகள்ஏ ம்ேதைவப்படா . 

நீங்கள்ம த் வமைன ல்ேசரக்்கப்படடால், 

உங்கள்உடல்நிைலமற் ம்அதன் ன்ேனற்றத்ைதப்ெபா த் இரத்தப

ரிேசாதைனகள், மார் ேர ேயா ராஃப்கள் (எக்ஸ்ேர-ஊ ) 

ேதைவப்படலாம். 

 

2. Is there any treatment for COVID-19? 

COVID-19 ேநாய்க் ஏதாவ சை்சஉள்ளதா? 

Most patients will have mild symptoms, and do not need specific treatment. If you have 

symptoms like cough, fever, runny nose or sore throat, we will give you medications to help 

with those symptoms. 

ெப ம்பாலானேநாயாளிக க் ேலசானஅ கள்இ க் ம். 

ப் டட் சை்சேதைவ ல்ைல. உங்க க் இ மல், காய்சச்ல், 

க் ஒ தல்அல்ல ெதாண்ைட ண்ேபான்றஅ கள்இ ந்தால

, 

அந்தஅ க க் ஏற்பநாங்கள்உங்க க் ம ந் கைளக்ெகா ப்

ேபாம். 

 

3. Will I die from COVID-19? 

COVID-19 ேநாயால்நான்இறக்கக் மா? 

It is normal to worry about how COVID-19 might affect you or your loved ones. In 80% of 

cases, infections from COVID-19 are usually mild and do not even need any treatment. There 

is a chance of becoming more ill, which happens more commonly in the elderly population or 

in those with significant pre-existing medical conditions. Only 5% of patients will require 

ICU care including breathing support or medications to support their blood pressure. 



COVID-19 

உங்கைள ம்உங்கள்அன் க் ரியவரக்ைள ம்எவ்வா பா க் ம்எ

ன்பைதப்பற் கவைலப்ப வ இயல் . 80% 

த்ெதாற் சம்பவங்களில்ேலசானபா ப் கேளஏற்ப ம்.எந்த

சை்ச ம்ேதைவ க்கா . 

ெபா வாகவயதானவரக்ளிடத் ம் ன்ேபஉடல்நிைலபா ப் இ ப்

பவரக்ளிடத் ம் த்ெதாற் ேமாசமான ைள கைளஏற்ப த்த

க் ம். 

இரத்தஅ த்தத்ைதச் ரெ்சய்வதரக்ானம ந் கள், 

வா க்கஉத ம்சாதனங்கள்ேதைவப்ப ம் 5% 

ேநாயாளிக க் மட் ேம ர க்ைச ரி  

(ICU)பராமரிப் ேதைவப்ப ம். 

 

4. How much do I have to pay for treatment? 

என சை்சக் நான்எவ்வள பணம்ெச த்தேவண் ம்? 

As of Singapore Government’s announcement on 7 March 2020, if you are a Singapore 

Citizen, Singapore resident OR a long term pass holder, your hospital bill will be covered by 

the Government. This does not apply if you have left Singapore after 27 March 2020 and you 

are admitted as a suspected COVID-19 case within 14 days of returning. 

7 மாரச் ்2020 அன் ங்கப் ரஅ்ரசாங்கம்ெசய்தஅ ப் ன்ப , 

நீங்கள் ங்கப் ரராகேவா, 

ங்கப் ர் ப்பாளராகேவாஅல்ல நீண்டகாலஅ ம ட் ைவ

த் ப்பவராகேவாஇ ந்தால், 

உங்கள்ம த் வெசலைவஅரசாங்கம்ஏற் க்ெகாள் ம். 2020 மாரச் ்

27க் ப் ற நீங்கள் ங்கப் ைர ட் ெவளி ரெ்சன் ம் ய 14 

நாடக் க் ள்COVID-19 

த்ெதாற்றால்பா க்கப்பட் ப்பதாகசந்ேத க்கப பவரக் க்

இ ெபா ந்தா . 

 

 



5. I am worried about missing so much work. Will my boss fire me? 

ேவைலக் செ்சல்ல ல்ைலஎன் கவைலப்ப ேறன். 

என் தலாளிஎன்ைனப்பணிநீக்கம்ெசய்யக் மா? 

Your employer is legally mandated to allow your quarantine/treatment. Your employer is also 

legally bound to continue to pay your salaries even if you are not allowed to leave your 

dormitory (e.g. during the Circuit Breaker period). If your employer does not pay your salary 

within 7 days of the end of the salary period, he can be prosecuted by the Singapore 

Government. 

சட்டப்ப தனிைமப்ப த் தல் / 

சச்ை்சஆ யவற்ைறஉங்கள் தலாளிஅ ம க்கேவண் ம். 

த்ெதாற்ைறக்கட் ப்ப த்த ரநடவ க்ைககள்ேமற்ெகாள்ளப்

ப ம்இக்காலக்கட்டத் ல்உங்களால்தங் டத்ைத ட் ெவளிேயற

யா ட்டா ம்உங்கள் தலாளிசம்பளத்ைதெதாடரந்் ெகா க்கச

ட்டப்ப கடைமப்பட் க் றார.் 

சம்பளம்ெகா க்கேவண் யகாலஅவகாசத் ற் ப் ன் 7 

நாடக் க் ள் தலாளிஉங்கள்சம்பளத்ைதெச த்த ல்ைலஎன்றால், 

அவர் ங்கப் ரஅ்ரசங்கம்வழக் த்ெதாடரலாம். 

 

You can contact Healthserve (+65 3138 4443; call or Whatsapp) if you experience any 

difficulties with your employment situation. 

ேவைலெதாடர் ல் ரமங்கள்ஏற்பட்டால்நீங்கள் (Healthserve) 

ெஹல்த்ெசரை்வ(+65 3138 4443; அைழப் அல்ல வாடஸ்்அப்)  

ெதாடர் ெகாள்ளலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feeling lonely and stressed?  

தனிைம ல்இ ப்பதாகஉணர்

Check out some of the resources below:

ெஹல்த்ஸரவ்்ஒற் ைம வர்

ஆதரவானெசய் கைளப்

ட்ைடப்பயன்ப த் ங்கள்

 

HealthServe Solidarity Wall: To read or post messages of support

 

HealthServe Virtual Counselling Clinic: 

counsellor in your own language.

ெஹல்த்ஸரவ்்ெமய்நிகரஆ்ேலாசைன

உங்கள்தாய்ெமா ல்ஆேலாசக டன்

3138 4443 என்றஎண்ைணப்பயன்ப த்தலாம்

 

 

 

தனிைம ல்இ ப்பதாகஉணர் ?  மன ைளசச்ல்? 

Check out some of the resources below:இந்தவளங்கைளப்பயன்ப த்தலாம்

வர:் 

ெசய் கைளப்ப க்கேவாப ரேவா ழ்இ க் ம்QR 

ட்ைடப்பயன்ப த் ங்கள்: 

To read or post messages of support 

HealthServe Virtual Counselling Clinic: Call/Whatsapp +65 3138 4443 to talk to a 

counsellor in your own language. 

ஆேலாசைன ளினிக்: 

ஆேலாசக டன்ேபச / வாட்ஸ்அப்ெசய்ய

என்றஎண்ைணப்பயன்ப த்தலாம். 

 

இந்தவளங்கைளப்பயன்ப த்தலாம்: 

QR 

Call/Whatsapp +65 3138 4443 to talk to a 

ெசய்ய +65 



Videos about coping with stress during this time:

இக்காலக்கட்டத் ல்மன ைளசச்ைலசமாளிப்ப பற் யகாெணா

ளிகைள ழ்உள்ள QR ட்ைடப்

 

 

More resources can be found on our website:

எங்கள்வைலத்தளத் ல் தல்உத க்கான வரங்கைளகாணலாம்

 

bit.ly/nuhs-covid19resourcemw 
www.facebook.com/projectclovenuhs
 
 
Information developed by a group NUHS doctors as part of Project Clove. Used with 
permission.  
 
This material is prepared as part of the Project CLOVE (Call to Love) 
NUHS doctors caring for COVID-19 patients.
 
Adapted from National Centre for Infectious Diseases (NCID) and
https://sudesnaroychowdhury.wixsite.com/covid/
 

Last updated: 3 May2020 
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www.facebook.com/projectclovenuhs 

Information developed by a group NUHS doctors as part of Project Clove. Used with 

This material is prepared as part of the Project CLOVE (Call to Love) initiative, which is led by a group of 
19 patients. 
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