
நாங்கள் தான் *ங்ெஹல்த்

உங்க/கக்ாக 
நாங்கள் 

இ1க2்ேறாம்

ெகாேரானா ைவரஸ் என்ப< ஒ1 >?ய ைவரஸ் ஆBம். 
இ< DகEம் ெகாFய<.

ைவரஸ் ெதாற்Gனால் பா?கக்ப்படட்வர் உங்கள் அ12ல் இ1நத்ால் 
இ< Jலபமாக பரவகK்Fய<.
ைவரஸ் ெதாற்L இ1ப்பவர ்தங்க/கB் இ1ப்பைத எளி?ல் அGவ?ல்ைல.

ைவரஸ் ெதாற்L இ1ப்பவர ்இ1Nவதாேலா அல்ல< <ம்Nவதாேலா
உங்க/கB் பரவலாம். அவரக்ள் ெதாடட்?ன்/இ1Dய?ன்/<ம்Dய?ன்
P< நீங்கள் ெதாட ேநரிடட்ால் உங்க/கB்ம் பரவலாம்.

உங்க/கB் RசJ் TUவ?ல் *ரமம் ஏற்படலாம்.
ேமேல BGப்WடU்ள்ள அGBGகள் ஏேதXம் இ1ப்Wன், உடனFயாக 
ம1த<்வமைனZல் *2சை்ச ெபLவ< நல்ல<. இல்ைலெயன்றால்
DகEம் ஆபதத்ாBம்.

உங்க/கB் ெதாண்ைட வ\, காய்சச்ல், இ1மல், சளி, வZற்Lப்ேபாகB் 
ேபான்ற உபாைதகள் ஏற்படலாம்.



நீங்கள் பா<காப்பாக 
இ1கக் ெசய்ய ேவண்Fய 

5 Tஷயங்கள்

உங்களின் _ரதை்த`ம்
இைடெவளிைய`ம் கைடWF`ங்கள்.
எல்ேலாரின் நலன் க1? மற்றவரிடD1ந<்
Bைறநத்< 2 Pடட்ரக்ள் இைடெவளிTடU் இ1தத்ல் 
DகEம் அவ*யம்.

அFகக்F உங்களின் ைககைள 
Jதத்மாக கbவEம்.
ேசாப்> மற்Lம் தண்ணைீரக் ெகாண்U Bைறநத்< 
20 ெநாFக/கB்ம் Bைறயாமல் நன்றாக Jதத்மாக 
ைககைள கbவEம். இதைன ெசய்வ?ன் Rலம் 
21Dகள் Nகத?்ற்B (WறB உட\ன் உள்ேள) 
பரEவைதத் தUகக்லாம்.

உங்களின் JறL்ப்>றதை்த
_ய்ைமயாக ைவத<்க ்ெகாள்ளEம்.
எல்லா Bப்ைபகைள`ம் Bப்ைபதெ்தாடF்Zல் 
ேபாடEம். அதைன ஒbங்கான NைறZல் RF 
ைவகக்Eம். இதைனச் ெசய்வ?ன் Rலம் 
ேநாய்க2்1Dகள் எ<Eம் அண்Uவைதத் தUகக்லாம்.

ெவளிேய ெசல்fம் ேபா<
Nககக்வசம் அணிய ேவண்Uம்.
உங்க/கB் மற்றவரக்ளிடD1ந<் ைவரஸ் ெதாற்L 
பரவாமல் இ1கக் இ< ஒ1 *றநத் வgயாBம்.

ம1த<்வரக்ள் பரிந<்ைர ெசய்தால் 
ஸ்வாப் ெடஸ்ட் (Swab Test) ெசய்< 
ெகாள்ளEம்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்ைற அGவதற்B 
இ<ேவ *றநத் NைறயாBம்.



எதற்B நீங்கள் கடட்ாயமாக 
Nககக்வசம் அணிய ேவண்Uம்

எதற்B நீங்கள் கடட்ாயமாக 
மற்றவரக்ளிடD1ந<்

Tல2Z1தத்ல் ேவண்Uம்

ெகாேரானா ைவரஸான< 1 - 2 Pடட்ரக்/க்Bளாக Dக 
ெந1க்கமாக உள்ளவரக்ளிடம் ஒ1வரிடD1ந<்
மற்றவரிடம் எளி?ல் பரவக்KFய<.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்Gனால் பா?க்கப்படட்வர்
இ1Nம்ேபாேதா அல்ல< <ம்Nம்ேபாேதா
ெவளிவ1ம் நீரத்<்ளிகள் Rலம் பரEம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்Gனால்
பா?க்கப்படட்வரின் அ12ல் இ1க்Bம்ேபா< 
Jவா*ப்பதாேலா அல்ல< வாய், Rக்B ேபான்ற 
பB?களில் ேநரFயாகேவா ைவரஸ் ெதாற்L பரEம்.
ேமைஜ, பFக்கடU்கள், \ப்ட் படட்ன்கள்
ேபான்றவற்ைற ெதாUவதாேலா அல்ல< உங்களின் 
வாய், Rக்B மற்Lம் கண்கள் ேபான்ற பB?கைள 
ெதாUவதாேலா ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்L 
எளி?ல் பரவலாம்.



ெதாண்ைட வ\, காய்சச்ல் இ1மல், சளி, 
வZற்Lப்ேபாக்B ேபான்ற உபாைதகள் இ1நத்ால்

ஸ்வாப் ெடஸ்ட் (Swab Test) 
ெசய்< ெகாள்ளEம்.

உங்களின் RகB், ெதாண்ைட மற்Lம் சளி ேபான்றவற்Gன்
?J மா?ரிகைள ம1த<்வர/்ெசT\யர் ெபLவர.்

ெகாேரானா ைவரஸsகக்ான (COVID-19) Wரதே்யகமான
பரிேசாதைனகள் ெசய்யப்பUம்.

பரிேசாதைன NFEகள் 2 நாடக்/கB்ள் தயாராBம்.

எ?ரம்ைறயான NFEகள் இ1ப்Wன்
நீங்கள் Pண்Uம் கண்காணிகக்ப்பUtரக்ள். நீங்கள் 
நலமாக உள்ளரீக்ளா அல்ல< எநத்Tத ேநாய்தெ்தாற்Lம்
இல்லாதவரா என்பைத உL? ெசய்<ெகாள்ள Pண்Uம் 
ஒ1 ேசாதைனகB் உள்ளாகக்ப்பUtரக்ள்.

ேநரம்ைறயான NFEகள் இ1ப்Wன்
உங்கள் உைடைமகைள உடனFயாக எUத<்ைவத<்க்
ெகாள்ளEம் – அைலேப*, சாரஜ்ர,் ெவாரக்் பாஸ், 
Bளியலைற ெபா1டக்ள், உைடகள், Wராதத்ைன பாய்கள், 
ேபான்றைவகள்.

உங்களின் *2சை்சகள் (ம1த<்வமைனகள் உடப்ட) 
*ங்ெஹல்தத்ால் ஏற்பாU ெசய்< தரப்பUம்.

உங்க/கக்ான உணE மற்Lம் உைடகள் ஆ2யவற்ைற 
*ங்ெஹல்த் அளிகB்ம்.

*ங்கப்vர ்BFமகக்/கB் அளிகக்ப்பUம் அேத தரமான 
ம1த<்வ *2சை்சகைள உங்க/கB் *ங்ெஹல்த்
அளிகB்ம்.

கவைல ேவண்டாம்!
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்Gனால் பா?கக்ப்படட் உங்களின் 
அைனத<் ம1த<்வ ெசலEகைள`ம் *ங்கப்vர ்அரJ ஏற்Bம்.

உங்க/கக்ான மாத ஊ?யம் நிசச்யமாக அநத்நத் 
நிLவனங்களால் அளிகக்ப்பUம்.

உங்களின் ேவைல பGேபாகா<.
நீங்கள் நலம் ெபற *ங்ெஹல்த் இயன்ற வைரZல் *றப்பாகEம்
ேவகமாகEம் ெசயல்பUம்.


