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What you need to know 

நீங்கள் தெரிந்து தகரள்ளவேண்டியது 

 

About covid-19 and isolation 

தகரேிட்-19 மற்றும் ெனிமமப்படுத்மெப் பற்றி 

 

 

 

ENGLISH 

ெமிழ் 

What is COVID? 

தகரேிட் என்றரல் என்ன? 

 

COVID stands for CoronaVirus Disease. COVID-19 refers to the illness caused by the newly 

emerged novel coronavirus that is causing the current epidemic in China and has since 

spread to more than 170 countries outside China. 

தகரேிட்  என்றரல் தகரவ ரனர கிருமித் தெரற்றுவநரய். தகரேிட்-19 என்பது ஒரு புெிெரக வெரன்றிய 

தநரேல் தகரவ ரனர கிருமி. இந்ெக் கிருமி முெலில் சீனரேில் ஆ ம்பித்து ெற்வபரது 170 க்கும் வமலரன 

நரடுகளில்  ப ேியுள்ளது.  

 

Coronaviruses are a large family of viruses that are known to cause respiratory illnesses 

ranging from the common cold to more severe diseases, such as the Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

 தகரவ ரனர கிருமிகள் குடும்பத்ெில் பல ேமககள் உள்ளன. இமே தபரதுேரக சுேரச உறுப்மப 

சரர்ந்ெ உபரமெகமள ஏற்படுத்துகின்றன. இெில் சரெர ண சளிக்கரய்ச்சலும் ெீேி  

தெரற்றுவநரய்களரன, மிடல் ஈஸ்ட் த ஸ்பிவ ெரி சின்வறரம் (தமர்ஸ்) மற்றும் தசேியர் அஃயூட் 

த ஸ்பிவ ெரி சின்வறரம் (சரர்ஸ்) உம் அடங்கும். 

 

How do you test for COVID-19? 

தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்மற எப்படி உறுெிப்படுத்துேது?  

 

The current COVID-19 is diagnosed via a nuclei acid test (RT-PCR) that specifically detects 

the genome of the COVID-19 virus, usually from a sample taken from the nose, throat or 

sputum. 

ெற்வபரது தகரேிட்-19 தெரற்மற உறுெிப்படுத்ெ கிருமியின் ம பணுமே துரிெச் வசரெமன ேழியரக நம் 

மூக்கு, தெரண்மட அல்லது சளியிலிருந்து எடுக்கப்படும் மரெிரிகளில் தசய்யப்படுகிறது.  
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How long does the test take to come back? 

பரிவசரெமனயின் முடிவு தெரிய எவ்ேளவு வந மரகும் ? 

 

The test results will be ready within 2 days. 

2 நரட்களுக்குள் பரிவசரெமனயின் முடிவு தெரியும். 

 

If my test is negative, can I be de-isolated immediately? 

பரிவசரெமனயின் முடிவு தநகடிவ் என்றரல், நரன் ெனிமமப்படுத்துேமெ உடவன நிறுத்ெலரமர? 

  

Depending on the doctor’s risk assessment and your symptoms, a repeat test may be 

necessary to rule out COVID-19 infection. Even if the Nuclei Acid Test is negative, if your 

doctor has reasons to believe you have high risk of contracting COVID-19 infection, a repeat 

test may be needed. The repeat test is 24 hours after the first test. You may also be carrying 

the virus but have not started to show symptoms. In such instances, you will be asked to 

monitor yourself for 14 days from the last day of your contact with a confirmed case. Should 

you develop respiratory symptoms or fever during this period, you may need to repeat the 

test. 

உங்கள் மருத்துேரின் வநரய் தெரற்றுக்கரன சரத்ெியக் கூறுகமளயும் உங்களின் அறிகுறிகமளயும் மேத்து, 

வமலும் ஒரு பரிவசரெமன தசய்ேரர். கிருமியின் ம பணு பரிவசரெமனயின் முடிவு தநகடிவ் என்றரலும், உங்கள் 

மருத்துேரின் சந்வெகத்இன் வபரில், வமலும் ஒரு பரிவசரெமன வமற்தகரள்ளப்படலரம். இந்ெப் பரிவசரெமன 24 

மணி வந த்ெிற்கு பின்னர் தசய்யப்படும். எந்ெ ஒரு அறிகுறிகள் இல்லரமலும் இந்ெக் கிருமி உங்கமள தெரற்றிக் 

தகரண்டிருக்கலரம். அவ்வேமளயில், நீங்கள் இந்ெ தெரற்றுவநரய் உறுெிப்படுத்ெப் பட்டேரிடம் தநருங்கிய 

தெரடர்பு ஏற்பட்டிருந்ெரல், அமெ தெரடர்ந்து 14 நரட்கள் ஏவெனும் அறிகுறிகள் தென்படுகிறெர என்று கண்டறிய 

வகட்டுக் தகரள்ளப்படும். கரய்ச்சல், சளி அல்லது இருமல் வபரன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டரலும், இந்ெ 

பரிவசரெமன மறுபடியும் தசய்யவேண்டும். 

 

Is the test accurate? Is it possible that I don't have COVID-19 when the test is positive? 

இந்ெப் பரிவசரெமன துல்லியமரனெர? பரிவசரெமன பரசிடிவ் என்றரலும், தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்றுவநரய் 

எனக்கு இல்லரமல் இருக்க சரத்ெியமுண்டர? 

 

A positive test is accurate but a negative test does not mean you are not carrying the virus. 

Repeat test may be needed if your doctor suspects you are at high risk of carrying the virus. 

பரிவசரெமனயின் முடிவு பரசிடிவ் என்பது துல்லியமரனது. பரிவசரெமனயின் முடிவு தநகடிவ் என்றரலும் இந்ெக் 

கிருமி உங்களிடம் இல்மல என்று அர்த்ெமில்மல. உங்கள் மருத்துேரின் சந்வெகத்ெின்படி கிருமித் தெரற்று 

இருக்க அெிக சரத்ெியம் இருந்ெரல், வமலும் ஒரு பரிவசரெமன வமற்தகரள்ளப்படலரம். 

 

Is there any treatment for COVID-19? 

தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்றுக்கு மேத்ெியம் இருக்கிறெர? 
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No specific treatment for COVID-19 infection is currently available. Clinical management 

includes prompt implementation of recommended infection prevention and control 

measures and supportive management of complications, including advanced organ 

support if necessary. 

தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்மற குணப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட சிகிச்மச முமற ெற்வபரது இல்மல. உங்களின் 

சிகிச்மச கிருமிவநரய் ெடுப்பும் அெமன கட்டுப்படுத்தும் ேழிமுமறகமளச் சரர்ந்து இருக்கும். வெமேப்பட்டரல் 

இந்ெக் கிருமித் தெரற்றரல் உடலுக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கமள சீ ரக்க வமம்பட்ட சிகிச்மச ெ ப்ப்படும். 

 

If I am tested positive for COVID-19 

என் பரிவசரெமனயின் முடிவு பரசிடிவ் என்றரல் 

 

What are the chances of my friends and family having COVID-19? 

என் குடும்பெினருக்கும் அல்லது நன்பர்களுக்கும் இந்ெ தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்று ே  ேரய்ப்புகள் உண்டர? 

 

This will depend on several factors. The epidemiology team from the MOH will trace all your 

potential contacts and determine the risk of you passing the virus to your family members 

and friends. 

இது பல்வேறு கர ணிகமளச் சரர்ந்ெது. சுகரெர  அமமச்சின் எபிதடமிவயரலஜி குழு உங்களின் தெரடர்பில் 

இருந்ெ அமனேரின் ேிே ங்கமளயும் வசகரித்து உங்கள் குடும்பத்ெினருக்கும் அல்லது நண்பர்களுக்கும் கிருமித் 

தெரற்று ேரும் ேரய்ப்மபத் ெீர்மரனிப்பரர்கள். 

 

What happens during contact tracing? 

தெரடர்பில் இருந்ெேர்கமள வெடும் வபரது என்ன நடக்கும்? 

 

During contact tracing, any persons who may have come into contact with a person 

infected with COVID-19 virus or any infectious material from that person, is identified. Their 

risk of getting infected from the contact is assessed and appropriate management instituted 

to prevent them from transmitting the virus to others in situations where they are identified to 

have early infection.  

தெரடர்பில் இருந்ெேர்கமள வெடும் வபரது, தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்று உறுெிப்படுத்ெிய நபரிடம் தநருங்கி 

பழகியேர்கமள அல்லது அேர் பயன்படுத்ெிய கிருமி சரர்ந்ெ தபரருட்கமள தெரட்டிருப்பேர்கமளயும் 

அமடயரளம் கரணப்படுகிறது. அேர்களுக்கு கிருமித் தெரற்று ேரும் ேரய்ப்மபத் ெீர்மரனித்து அெற்கு ஏற்ற 

தசய்மககள் வமற்க்தகரள்ளப்படும். இது ஆ ம்ப கட்ட கிருமித் தெரற்று என்பெரல், வமலும் ப ேரமல் ெடுக்க இது 

உெவுகிறது. 

  

Can they stay at home or do they have to move to a quarantine location? 

அேர்கள் ென் வீட்டில் இருக்கலரமர அல்லது ெனிமமப்படுத்தும் இடத்ெில் இருக்க வேண்டுமர? 

 

Quarantine order is issued by the Ministry of Health.  

ெனிமமப்படுத்தும் உத்ெ வு சுகரெர  அமமச்சரல் ேிெிக்கப்படுகிறது. 
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Are they tested for COVID-19 if they are well? 

உடல்  நலமரக இருந்ெரல், தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்றுப் பரிவசரெமன தசய்யப்படுமர? 

 

Contacts who are considered high risk of getting infected will be placed on quarantine order 

by the MOH. If they are unwell (fever, respiratory symptoms) during quarantine period, they 

have been advised to call for designated ambulance transfer to a designated hospital for 

medical attention and review.  

தெரடர்பில் இருந்ெேர்களில் கிருமித் தெரற்றுக்கு உள்ளரக அெிக ேரய்ப்பு உமடயேர்களுக்கு சுகரெர  அமமச்சு 

ெனிமமப்படுத்தும் உத்ெ மே ேிெிக்கிறது. ெனிமமப்படுத்ெப்பட்ட கரலத்ெில், கரய்ச்சல், இருமல், சளி 

வபரன்றமே ஏற்பட்டரல், அறிவும யின்படி  இெற்கரகவே ஏற்பரடு தசய்யப்பட்ட அேச ேண்டியில் தசன்று 

மருத்துே உெேிமய நரடவேண்டும். 

 

What happens if they test positive for COVID-19? 

தகரேிட்-19 பரிவசரெமனயின் முடிவு பரசிடிவ் என்றரல் என்னேரகும்? 

 

If any of your contacts tested positive, they are immediately isolated to prevent them from 

spreading the virus to other people. 

உங்களரல் ெனிமமப்படுத்ெப்பட்ட நபரின் பரிவசரெமனயின் முடிவு பரசிடிவ் என்றரல், அேர் உடனடிவய இந்ெக் 

கிருமி மற்றேர்களுக்கு ப ேரமல் இருக்க ெனிமமப்படுத்ெப்படுேரர். 

 

Can my family visit me? 

என் குடும்பத்ெினர் என்மன பரர்க்க ே லரமர? 

 

The current hospital policy does not allow visitors in isolation wards where there are COVID-

19 infected patients. This is to reduce the risk of visitors contracting the infections. 

மருத்துேமமனயின் தகரள்மகயின்படி, தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்று உள்ள வநரயரளிகள் இருக்கும் 

ெனிமமப்படுத்ெப்பட்ட ேரர்டுக்கு பரர்மேயரளர்கள் தசல்ல அனுமெியில்மல. இது இந்ெ வநரய் மற்றேர்களுக்கு 

ப வும் ேரய்ப்மபக் குமறக்கிறது.  

  

How will my family be updated? 

என் குடும்பெினருக்கு எப்படி தெரிவுபடுத்ெப்படும்? 

 

Your family and loved ones will receive regular updates from the medical team looking after 

you while you remain in the isolation ward. 

ெனிமமப்படுத்ெப்பட்ட ேரர்டில் உங்கமள கேனிக்கும் மருத்துேக் குழு உங்கமள பற்றிய ெகேல்கமள 

உடனுக்குடன் உங்களின் குடும்பத்ெரரிடமும் அன்புக்குரியேர்களிடமும் கூறுேரர்கள். 

 

Will I end up in ICU? Will I die? How does the disease progress? 

எனக்கு ெீேி  சிகிச்மச வெமேப்படுமர? இந்ெ வநரய் எப்படி ெீேி மரகும்? 
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Most people infected with the COVID-19 virus have a mild course of illness. A small percentage of 
patients may develop complications such as pneumonia, or secondary bacterial infections. Among 
the more severe patients, a small percentage may need to receive intensive care management and 
support.  Complications may occur during the 2nd week of illness. Your doctor will monitor your 
health closely throughout the isolation period to ensure that the best medical care and support are 
provided should you show signs of complications during the course of illness. 
தபரும்பரன்மமவயரருக்கு, இந்ெ தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்றுவநரய் மிகவும் சரெர ண பரெிப்மபவய ஏற்ப்படுத்தும். இந்ெ 

தெரற்றுவநரய் உள்ளேர்களில் சிறு செேிகிெத்ெினர், நிவமரனியர மற்றும் வேறு கிருமிகளரலும் பரெிக்கப்படுகின்றனர். 

இேர்களில் சிலருக்கு மட்டுவம ெீேி  சிகிச்மச வெமேப்படுகிறது. கிருமித்தெரற்றின்வபரது, 2 ேது ேர த்ெில் சிக்கல்கள் 

ஏற்படலரம். உங்கள் மருத்துேர். உங்கள் உடல் நலத்மெ ெனிமமப்படுத்ெப்பட்டுள்ள  பிரிேில் அனுமெித்து 

கண்கரனித்துக்தகரள்ேரர். உங்கள் வநரய் ெீேி மமடந்ெரல் உங்களுக்கு வெமேயரன சிறந்ெ மருத்துே வசமேயும் ஆெ வும் 

அளிப்பரர்கள். 

 

If I am tested positive for COVID-19, how long do I have to be isolated? 

தகரேிட்-19 பரிவசரெமனயின் முடிவு பரசிடிவ் என்றரல், எவ்ேளவு கரலம் நரன் ெனிமமப்படுத்ெப் 

பட்டிருக்கவேண்டும்? 

 

You will have to remain in the isolation room for as long as there is still evidence of the virus 

infection in your throat or respiratory samples. 

உங்கள் தெரண்மட அல்லது சளி மரெிரி பரிவசரெமனகளில் கிருமி இருக்கும் ேம  நீங்கள் ெனிமமப்படும் 

அமறயில் இருக்கவேண்டும். 

 

After I am discharged, how long do I have to stay home?  
மருத்துேமமனமய ேிட்டு தேளிவயறிய பின், நரன் எவ்ேளவு கரலம் வீட்டிவல இருக்க வேண்டும்?  

 

After you are discharged, as long as you are feeling well, and the doctors have documented that 
you are no longer carrying the virus in your respiratory tract, you do not need to remain at home. 
மருத்துேமமனமய ேிட்டு தேளிவயறிய பின், உங்கள் மருத்துேர் உங்களிடம் கிருமி இல்மல என்று 

ஆேணப்படுத்ெப்படுத்ெியெரல் உங்கள் உடல் ஆவ ரக்கியமரக இருந்நரல், நீங்கள் வீட்டிவலவய இருக்க 

வேண்டுடிய அேசியம் இல்மல. 

 

Can I see my family after I am discharged or do they have to stay apart from me? 

மருத்துேமமனமய ேிட்டு தேளிவயறிய பின் , நரன் என் குடும்பத்ெினம  சந்ெிக்கலரமர அல்லது 

அேர்களிடமிருந்து ெனித்து இருக்க வேண்டுமர? 

 

Yes, you can mingle with your family and the public. You are no longer considered infectious 

after you have recovered and discharged from the hospital. 

ஆமரம். நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்ெினவ ரடும் தபரது மக்களுடனும் பழகலரம். மருத்துேமமனமய ேிட்டு 

தேளிவயறிய பின், உங்களிடம் இருந்து இந்ெக் கிருமி ப வும் அபரயம் இல்மல. 

  

How did I get this infection? 

இந்ெக் கிருமித் தெரற்றுவநரய் எனக்கு எப்படி ேந்ெது? 



What you need to know       

 

Information correct as of 9 Apr 2020 
No parts of the information may be reproduced without prior permission from SGH 

 

Most often, the virus is spread from person-to-person among close contacts (within1-2 

metres). Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets 

produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other 

respiratory germs spread. These droplets can land in the mouths or noses of people who are 

nearby or possibly be inhaled into the lungs. It is also possible that one can get the COVID-

19 virus by touching a surface or object that has the virus on it and then touch their own 

mouth, nose, or possibly eyes.  

தபரதுேரக, மே ஸ் கிருமி ஒருேருக்கு ஒருேர் தநருங்கி (1-2மீட்டர் இமடதேளி) பழகுபேர்கமளத் 

தெரற்றிக்தகரள்கிறது. இன்ஃபுளுதேன்சர மற்றும் சுேரச உறுப்மப பரெிக்கும் மே ஸ் கிருமிகள், பரெித்ெ ஒருேர் 

இருமும்வபரதும் அல்லது தும்மும்வபரதும் சளித்துளிகள் சிெறி மற்றேம  தெரற்றிக் தகரள்கிறது. சளித்துளிகள் 

அருகில் இருப்பேரின் ேரயின் அல்லது மூக்கின் ேழியரக நும யீ லுக்கு தசல்கிறது. மே ஸ் கிருமிகள் 

தபரருட்களில் அல்லது அென் வமல்ப ப்பில் இருப்பெரல், இமெ தெரட்டப் பின் ேரய், மூக்கு மற்றும் கண்கமள 

தெரட்டரல், கிருமி தெரற்றிக் தகரள்ளும். 

 

Ways to protect ourselves and our loved ones from respiratory illness include observing cough 

etiquette i.e. wearing a surgical mask when sick with respiratory illnesses and washing our 

hands frequently 

நம்மமயும் நம் அன்புக்குரியேர்கமளயும் இந்ெ சுேரச வநரயிடமிருந்து  பரது கரத்துக்தகரள்ள, தபரதுேில் இருமும் 

பழக்கத்மெ கண்கரனிக்க வேண்டும். உெர ணத்ெிற்கு சுேரச வநரய் இருந்ெரல் முகக் கேசம் அணிேதுடன் 

அடிக்கடி மககமளயும் கழுே வேண்டும். 

 

After I get COVID-19, does it mean that I am immune to it? 

தகரேிட்-19 கிருமித் தெரற்றுவநரய் குணமரகியதும், இந்ெ வநரய்க்கரன எெிர்ப்புச்சக்ெி என்னிடம் இருக்குமர?  

 

There is still a lot that we do not know about this virus right now. You are still required to 

observe strict hand hygiene and social distancing practices upon discharge.  

இந்ெக் கிருமிமயப் பற்றி நரம் இன்னும் முழுெரக அறிந்ெிருக்கேில்மல. அெனரல், மருத்துேமமணமய ேிட்டு 

தேளிவயறிய பின்னும் நீங்கள் தெரடர்ந்து மக சுகரெர த்மெயும் சமூக இமடதேளிமயயும் கண்டிப்பரக 

பின்பற்ற வேண்டும். 

 

What will happen to my personal items that I bring into the isolation room? Will I be 

allowed to take them home when I am discharged? 

நரன் ெனிமமப் படுத்ெப்பட்ட பின் நரன் தகரண்டு ேந்ெ என் ெனிப்பட்ட தபரருட்கள் என்னேரகும்? 

மருத்துேமமணமய ேிட்டு தேளிவயறிய பின்னும் அமேகமள என்வனரடு எடுத்துச் தசல்லலரமர? 

 

We will let you decide if you would like to bring your personal items home. If you are not keen 

to bring them home, we will help to discard them upon your discharge. If you decide to bring 

home any items such as your handphone, we will use hospital approved disinfectant wipes 

to disinfect your personal items and put them into a clean plastic bag for you to bring home. 



What you need to know       
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நீங்கள் தகரண்டு ேந்ெ ெனிப்பட்ட தபரருட்கமள எடுத்துச் தசல்ேமெப் பற்றி நரங்கள் ெீர்மரனிப்வபரம். 

உங்களுக்கு வெமே இல்மல என்றரல் அந்ெப் தபரருட்கமள அப்பு ப் படுத்ெிேிடுவேரம். உங்களின் ெனிப்பட்ட 

தபரருட்கமள உெர ணத்ெிற்கு மகத்தெரமலவபசிமய எடுத்துச் தசல்ேெற்க்கு முன் மருத்துேமமணமய 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிருமிகமள அகற்றும் துமடப்பரன்கமள தகரண்டு சுத்ெம் தசய்யலரம். பிறகு அமெ ஒரு 

சுத்ெமரன தநகிழிப் மபயில் எடுத்துச் தசல்லலரம். 

 

 

 

 

Source: Singapore General Hospital 

These translations are done by well-minded volunteers. Please excuse any minor imperfections :)




