ெபா� �காதார ப�ந்�ைரகள்

COVID 19 ெதாற்றினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள�ன், மற்�ம்
ெதாற்�க்� ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட மக்கள்
ைவரஸ் ெதாற்றால்
பாதிக்கப்பட்ட நபர்
(அல்ல�
ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்) :

பாதிப்�க்� ெவள�ப்ப�த்தப்பட்ட
நபர்:

உங்க�க்� COVID-19

COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ�வ�டன் ந�ங்கள்

இ�ப்பைத கண்டறிந்�

ெவள�ப்பட்�ள்ள �ர்கள்.

ஒ� �காதார நி�ணர்

•

உ�திப�த்தினார்.

அவர்கள�டம் இ�ந்� ெதாற்�ப்பரவக் ��ய
நிைலய�ல் மற்�ம்

•

�ைறந்த� 15 க்கான நிமிடங்கள், 2 �ைறவாக
ெதாைலவ�ல் ம� ட்டர் (6 அ�).

ந�ங்கள் ேநாைய உ�வாக்�ம் அபாயத்தில் உள்ள �ர்கள்.

ேகாவ�ட் -19 பற்றிய ெபா�வான தகவல்
COVID-19 என்றால் என்ன?
COVID-19 என்ப� ெகாேரானா ைவரஸ் ��ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த ைவரஸால் ஏற்ப�ம்
ேநாய்த்ெதாற்� ஆ�ம்.
COVID-19 இன் அறி�றிகள் யாைவ?
•

ைவரஸ் ெதாற்�க்� ஆளான ப�ற�, அறி�றிகள் ேதான்�வதற்� 14
நாட்கள் வைர ஆகலாம் .

•

�க்கிய அறி�றிகள்: காய்ச்சல், இ�மல், �வாசிப்பதில் சிரமம் மற்�ம்
�ைவ மற்�ம் வாசைனய�ன் உணர்திறன் இழப்�.

•

ப�ற சாத்தியமான அறி�றிகள் ப�ன்வ�மா�: ெதாண்ைட �ண்,
�மட்டல், வாந்தி, தைலவலி, தைச ேசார்�, வய�ற்�ப்ேபாக்� மற்�ம்
த�வ�ரமான ேசார்�.

•

சில ேநரங்கள�ல் எந்த அறி�றிக�ம் இ�க்கா� அல்ல� மிக ேலசான
�ள�ர் காய்ச்சல் ேபான்ற அறி�றிகள் ேதான்�ம்..

•

மிக�ம் க�ைமயாக, நிேமான�யா ேபான்ற �ைரய�ரல் ெதாற்�
அறி�றிக�ம் சாத்தியம்.

•

அ�தான சந்தர்ப்பங்கள�ல், ேநாயால் இறக்க ேந�டலாம்.
வய� �திர்ந்தவர்க�க்�ம், ந��ழி� ேநாய், இதயம் அல்ல� �வாச
ேநாய் ேபான்ற ந�ண்டகால ேநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்க�க்�ம்
அல்ல� மிக�ம் பலவனமான
�
ேநாெயதிர்ப்� அைமப்� (ேநாெயதிர்ப்�
சக்தி) உள்ளவர்க�க்�ம் இறப்� ஆபத்� அதிகம்.

COVID-19 க்� சிகிச்ைச இ�க்கிறதா?
தற்ேபா�, COVID-19 ஐத் த�ப்பதற்கான த�ப்�சிேயா அல்ல� சிகிச்ைசேயா
இல்ைல.

COVID-19 எவ்வா� பர�கிற�?
•

COVID-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ�வர் ேப�ம்ேபா�, இ�மல்
அல்ல� �ம்�ம்ேபா� திரவ ந�ர்த்�ள�கள் வழியாக காற்� வழியாக
பர�கிற�. மலம் வழியாக�ம் பர�த�ம் சாத்தியமா�ம்.

•

ைவரஸால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ�வ�க்� அதன் அறி�றிகள்
ேதான்�வதற்� 2 நாட்க�க்� �ன்பாக�ம், ேம�ம் அறி�றிகள்
ேதான்றிய பல நாட்க�க்� ப�ற�ம் அைத எள�தாக ப�ற�க்� பரப்ப
���ம்.

•

COVID-19 உடன் அ�த்தமான ேமற்பரப்�கள் அல்ல� ெபா�ள்கைளத்
ெதாட்�, ப�ன்னர் உங்கள் வாய், �க்� அல்ல� கண்கைளத்
ெதாட்டால் �ட ந�ங்கள் ெதாற்�க்� உள்ளாகலாம்.

•

ைவரஸ் ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஆனால் ேநாய் அறி�றிகள்
இல்லாத (அறி�றியற்ற) ஒ�வ�ம் அைதப் பரப்பலாம்.

Santé Publique ேநாய்த்ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட (அல்ல� ேநாய்வாய்ப்பட்ட)
மற்�ம் ைவரஸ் பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட மக்கைள ப�ன்வ�ம் ப�ந்�ைரகைள
ப�ன்பற்றி ப�ற மக்க�க்� COVID 19 பரவ�டாமல் த�க்கக் ேகா�கிறார்.

வட்�ேலேய
�
இ�ங்கள்

உங்க�டன்

ெபா� இடங்க�க்�ச் ெசல்ல ேவண்டாம்

இ�ப்பவர்கைள

(எ.கா.: கைடகள், ம�ந்தகங்கள்,
ேவைல, பள்ள� அல்ல� �ழந்ைத
பராம�ப்� நிைலயம்) .
• ெபா� ேபாக்�வரத்ைதப் (பஸ், ெமட்ேரா,
ரய�ல்) பயன்ப�த்த ேவண்டாம்.
• உங்க�க்� ேவண்�ய ெபா�ட்கைள வாங்க

ைவத்தி�ங்கள்
இயன்றவைர உங்கள் வட்�ன்
�
மற்ற உ�ப்ப�னர்க�டன்
ெதாடர்ைபக் �ைறக்க�ம்.
• �றிப்பாக வயதானவர்கள்

உங்கள் நண்பர்கள�ட�ம் ��ம்பத்தின�ட�ம்

அல்ல� நாள்பட்ட ேநாய்கள்

ேக�ங்கள் (எ.கா.: மள�ைக சாமான்கள்,

உள்ளவர்க�டன் ெதாடர்�

ம�ந்�கள்) மற்�ம் உங்க�க்காக

ெகாள்வைத �ற்றி�ம்

வாங்கியைவகைள உங்கள் வட்�
�
வாசலில்

தவ�ர்க்க�ம்.

ைவக்கச்ெசாள்ள�ம் அல்ல� வட்�
�
வ�நிேயாக ேசைவகைளப் பயன்ப�த்த�ம்.
• மற்றவர்கைளக் காண ேவண்டாம்,
பார்ைவயாளர்கைள (��ம்பம், ெபற்ேறார்,
நண்பர்கள்) உங்கள் வட்�ற்�
�
அ�மதிக்க
ேவண்டாம்.
• உடல்நலக் காரணங்க�க்காக ந� ங்கள் ஒ�

-

பா�காப்பாக

• உண்ண�ம் �ங்க�ம் �ட,
��ந்தவைர உங்கள்
வட்�ன்
�
ஒ� அைறய�ல்
தன�ைமய�ல் இ�ங்கள்.
• அைறய�ன் கதைவ ��ேய
ைவத்தி�ங்கள்.
• ந�ங்கள் மற்ெறா�வ�டன்

�காதார நிைலயத்�க்ேகா அல்ல�

ஒேர அைறய�ல்

அல்ல� ம�த்�வமைனக்ேகா ெசல்ல

தங்கிய��க்க ேவண்�ய

ேவண்�ம் என்றால்:

�ழ்நிைல என்றால்,

ந�ங்கள் �றப்ப�வதற்� �ன், ந�ங்கள் COVID-19

�கக்கவசம்

ெதாற்� உள்ளவர் அல்ல� ெதாட�ன்

அண�ந்தி�ங்கள் அல்ல�
உங்கள் �க்� மற்�ம் வாய்

-

-

-

பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட நபர் என்பைத

இ�க்�மா� �கத்ைத ��

ம�த்�வமைனக்� அறிவ�க்க�ம்.

ைவத்தி�ங்கள்.

ஒ� தன�ப்பட்ட வாகனத்ைதப்

• உங்கள�டம் �கக்கவசம்

பயன்ப�த்�ங்கள் (��ந்தவைர).

இல்ைலெயன்றால்,

அவசரநிைல இல்ைலெயன்றால்,

மற்றவர்கள�டமி�ந்�

ம�த்�வைர சந்திப்பதற்� �ன்ேப ஒ�

�ைறந்தபட்சம் 2 ம� ட்டர் (6

அறிவ�த்� ஒ� நியமனத்ைத

அ�) �ரத்தில் வ�லகி

வாங்கிவ��ங்கள்

இ�ங்கள்.

இ�ேவ ஒ� அவசரநிைல என்றால் , ந�ங்கள்
911 ஐ அைழக்�ம்ேபா� அல்ல� எமர்ஜன்சி
அைறக்� வ�ம்ேபா�, ந�ங்கள் COVID-19 க்�
ஆளாகிய��க்கிற�ர்கள் அல்ல� பாதிப்�க்�
ெவள�ப்ப�த்திய��க்கிற�ர்கள் என்�
அவர்கள�டம் ெசால்�ங்கள்.

-

ந�ங்கள் மாற்றவர்க�டன் இ�க்�ம்ேபா�
எல்லா ேநரங்கள��ம் �கக்கவசம்
அண�ந்��ங்கள் அல்ல� �கத்ைத ��
ைவத்தி�ங்கள்.

-

மற்றவர்கள�டமி�ந்� �ைறந்தபட்சம் 2
ம� ட்டர் (6 அ�) �ரம் வ�லகி இ�ங்கள்.

பர�வைதத் த�ப்பதற்கான உதவ�க்�றிப்�கள்
ைககைளக்
க��ங்கள்

• உங்கள் ைககள�ல் �ைறந்த� 20 வ�னா�கள் வைர,
ேசாப்� மற்�ம் ந�ர் ெகாண்� அ�க்க� க��ங்கள்.
• ந�ங்கள் சாப்ப�ட �ன்�ம், வாஷ்�மிற்�ச் ெசன்�
ப�ன்�ம் உங்கள் ைககைள நன்றாக க�வ ேவண்�ம்.
• உங்கள�டம் ேசாப்� மற்�ம் தண்ணர்� இல்ைல என்றால்,

ஆல்கஹால் அ�ப்ப�ய�லான கி�மி நாசின�ைய
பயன்ப�த்�ங்கள்.

�வாசம்
சம்மந்தமான
�காதாரம்

• ந�ங்கள் இ��ம்ேபா�, �க்ைக சிந்�ம் ேபா� அல்ல�
�ம்�ம்ேபா� ஒ� காகித ெமல்லிைழத்தாைளப்
பயன்ப�த்�ங்கள்.

• பயன்ப�த்தப்பட்ட ெமல்லிைழத்தாள்கைள ஒ�
உடன�யாக �ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல் ேபாட�ம், ப�ன்னர்
உங்கள் ைககைளக் க�வ�ம்.
• உங்கள�டம் ெமல்லிைழத்தாள்கள் இல்ைல என்றால்,
�ம்�ம் ேபா� அல்ல� இ��ம் ேபா�
�ழங்ைகயால் ��க்ெகாள்ள�ம்

எப்ேபா�
மற்�ம் எப்ப�
�கக்கவசத்ைத

• ப�ன்வ�ம் �ழ்நிைலகள�ல் உங்கள் �க்� மற்�ம்
வாைய மைறப்பதற்� ஒ� �கக்கவசம் அல்ல� ப�ற
�ண�ையப் பயன்ப�த்த�ம்:
-

ம� ட்டர் (6 அ�) �ரத்�க்�ம் �ைறவான

அண�ய

இைடெவள�ய�ல் இ�க்�ம் ேபா�

ேவண்�ம்
அல்ல�
�கத்ைத

ந�ங்கள் இ�க்�ம் அைறய�ல் இன்ெனா�வ�ம் 2

-

அல்ல� ம�த்�வ காரணங்க�க்காக ந�ங்கள்
வட்ைட
�
வ�ட்� ெவள�ேய ெசல்�ம் ேபா�

�டேவண்�ம்
�கக்கவசம் எப்ப� பயன்ப�த்�வ� அல்ல� �கத்ைத
��வ� எப்ப�

• �கக்கவசம் அண�வ� அல்ல� �கத்ைத ��வதற்�
�ன்�ம் ப�ன்�ம் ைககைளக் க�வ�ம்.
• உங்கள் �கத்திற்� ேநராக இ�க்கிற� என்பைத�ம்,
உங்கள் �க்� மற்�ம் வாைய ��வ�ம் மைறக்கிற�
என்பைத�ம் உ�திப்ப�த்த ச�யாக அண�ந்�
ெகாள்ள�ம்.
• �கக்கவசம் அல்ல� �கத்ைத மைறக்�ம் �ண�ைய
ெதா�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.
• கண்கைளத் ெதா�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.
• �கக்கவசம் ஈரமாக, அ�க்காக அல்ல� ேசதமைடந்த
உடேன அைத மாற்ற�ம்.
• ஒவ்ெவா� �ைற பயன்ப�த்திய ப�ற�
அப்�றப்ப�த்த�ம் அல்ல� க�வ�ம் (அ� ம� ண்�ம்
பயன்ப�த்தக்��யதாக இ�ந்தால்).

• �கக்கவசம் அல்ல� �கத்ைத ��ய ப�ன்னர்
ைககைள க�வ ேவண்�ம்.
• உங்கள் �கக்கவசத்ைத அல்ல� �கத்ைத �ட
பயன்ப�த்திய ெபா�ைள மற்றவர்க�டன் பகிர்ந்�
ெகாள்ள ேவண்டாம்.

�ள�யலைற
மற்�ம்
கழிப்பைற

• ��ந்தால், தன�ப்பட்ட பயன்பாட்�ற்� என்� ஒ�
வாஷ்�ைம உபேயாகி�ங்கள்.
-

அவ்வா� ��யவ�ல்ைல என்றால், உங்கள்
தன�ப்பட்ட பயன்பாட்�ற்காக ஒ� �ண்ைட மட்�ம்
ைவத்�க்ெகாண்�, ஒவ்ெவா� பயன்பாட்�ற்�ம்
ப�ற�ம் ந�ங்கள் ெதாட்ட அைனத்ைத�ம் கி�மி ந�க்கம்
ெசய்�ங்கள் (எ.கா.: ைகப்ப��கள், �வ�ட்�கள்,
கழிப்பைற, �ழாய்கள்).

• ஃப�ளஷ் ெசய்வதற்� �ன் கழிப்பைற இ�க்ைகைய
��, ப�ன்னர் உங்கள் ைககைள க�வ�ம்.

ெபா�ட்கைளப்
பகிர்தல்

• உங்கள் தட்�கள், பாத்திரங்கள், கண்ணா�கள்,
�ண்�கள், ைகத்தறி அல்ல� �ண�கைள
மற்றவர்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ள ேவண்டாம்

�ைவத்தல் மற்�ம் �த்தம் ெசய்�ம்
நப�க்கான உதவ�க்�றிப்�கள்

�த்தம்
ெசய்தல்
(உைடகள்
மற்�ம்

ேவெறா�வர் �ண�கைளத் �ைவத்தால், அந்த நபர்
ைவரஸ் ெதாற்றால் ேநாய்க்�ள்ளான அல்ல� ெதாற்�க்�
பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட நப�ன் உைடகள் அல்ல�
உண�கைளத் ெதாட்ட உடேனேய ேசாப்� மற்�ம்
தண்ண�ல்
�
ைககைள நன்றாகக் க�வ ேவண்�ம்.

பாத்திரங்கள்)
• அவர்கள�ன் உைடகள் மற்�ம் லினன்கைள �டான ந�ர்
மற்�ம் ேசாப்�டன் க�வ ேவண்�ம்.
-

அவர்க�டய ஆைடகைள வட்�ன்
�
சலைவகள�ல்
இ�ந்� ப��த்� தன�த்தன�யாக �ைவக்க
ேவண்�யதில்ைல.

-

அ�க்கான சலைவகைள ெவள�ேய ைவக்காத�ர்கள்

• பாதிக்கப்பட்ட நபர் பயன்ப�த்திய பாத்திரங்கள் மற்�ம்
தட்�கைள ந�ங்கள் வழக்கமான பயன்ப�த்�ம் ேசாப்�
மற்�ம் தண்ண�ல்
�
க�வலாம்.

�ப்ைப

• பாதிப்பைடந்தவர்கள் அல்ல� பாதிப்�க்�
ெவள�ப்பட்டவர்களால் ஏற்ப்பட்ட �ப்ைபகைள
வழக்கமான வட்�
�
�ப்ைபக�டன் அப்�றப்ப�த்�ங்கள்

• �ப்ைப ைபகைள இ�க்கமாக �ட�ம்

�த்தம்
ெசய்தல்

•

பாதிக்கப்பட்ட அல்ல� பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட நபர்
வசிக்�ம் வ�
� மற்�ம் அைறய�ல் ெவள�ச்சம் பரவ
ெப�ம்பா�ம் ஜன்னல்கைள (வான�ைல ேதாதாக
இ�ந்தால்) திறந்ேத ைவத்தி�ங்கள்.

• ப�ன்வ�வனற்ைற ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைறயாவ�,
�த்தம் ெச�ம்கள் அல்ல� கி�மி ந�க்கம் ெசய்�ங்கள்:
-

பாதிக்கப்பட்ட அல்ல� பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட
நபரால் அ�க்க� ெதாடப்பட்ட ேமற்பரப்�கள் (எ.கா.:
ைகப்ப��கள், ைநட்ஸ்டாண்�கள், ப�க்ைக சட்டகம்
மற்�ம் ப�ற ப�க்ைகயைற தளபாடங்கள்), மற்�ம்

-

�ள�யல் அைற மற்�ம் கழிப்பைற.

• ��ந்தால், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல� பாதிப்�க்�
ெவள�ப்பட்ட நபர்கள் தாங்கள் மட்�ேம பயன்ப�த்த
ஒ�க்கப்பட்ட அைறகைள �த்தம் ெசய்ய ேவண்�ம்.
-

அ� ��யாவ�ட்டால், பாதிக்கப்பட்ட அல்ல�
பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட நப�டன் ெதாடர்�
ெகாண்டப�ன் அல்ல� அவர்கள் ெதாட்ட ெபா�ள்கள் /
ேமற்பரப்�கைள ெதாட ேநர்ந்தால் (எ.கா.:
ைநட்ஸ்டாண்ட், உண�கள் ேபான்றைவ) அ�க்க�
ைககைள க�வ ேவண்�ம்.

�த்தம் ெசய்ய, ேசாப்� மற்�ம் ந�ர் அல்ல� ெபா�வான
வட்ைட
�
�த்தம் ெசய்ய பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெபா�ட்கைளப்
பயன்ப�த்�ங்கள்.

கி�மி ந� க்கம் ெசய்ய, உங்கள�ன் வழக்கமான
கி�மிநாசின�ையப் பயன்ப�த்த�ம் அல்ல� ஒ� பாகம்
ப்ள �ச் மற்�ம் ஒன்ப� பாகங்கள் �ள�ர்ந்த ந�ர் (எ.கா.: என்ற
அளவ�ல் ஒ� கைரசைலத் தயா�க்க�ம்.
1 கப் ப்ள �ச் மற்�ம் 9 கப் தண்ணர்)
�

தின�ம் உங்கள் ஆேராக்கியத்ைத
கண்காண�க்க�ம்
தின�ம் ஒேர �றிப்ப�ட்ட ேநரத்தில் உங்கள் ெவப்பநிைலைய
ப�ேசாதிக்க�ம்
ந�ங்கள் காய்ச்ச�க்� ம�ந்ைத உட்ெகாண்டால், ம�ந்ைத எ�த்�க் ெகாண்ட
ப�ற� �ைறந்த� 4 மண� ேநரம் காத்தி�ங்கள்
உங்கள் ெவப்பநிைலையப் பார்க்க

உங்கள் அறி�றிகைளப் ெபா�த்� என்ன ெசய்ய
ேவண்�ம்

உங்க�க்� க�ைமயான அறி�றிகள் இ�ந்தால்:
• �வாசிப்பதில் மிக�ம் சிரமம் (எ.கா.: ேசர்ந்தார் ேபால இரண்� வார்த்ைதகைள ேபச
��யா�)
• க�ைமயான மார்� வலி
• பகலில் வ�ழித்தி�ப்பதில் ெப�ம் சிரமம் (வழக்கத்ைத வ�ட)
• �ழப்பம் (ெதள�வான எண்ணங்கைள உ�வாக்�வைத வ�ட வழக்கமான சிரமம்)
• நிைனவ�ழப்� (மயக்கம்)

அல்ல� அவசர சிகிச்ைச ேதைவப்ப�ம் ேவ� எந்த �ழ்நிைலக்�ம்:
1. 911 ஐ அைழக்க�ம்
2. உங்க�க்� COVID-19 ெதாற்� பாதிப்� உள்ள� அல்ல� பாதிப்�க்�
ெவள�ப்பட்��க்கிற�ர்கள் என்� அவர்கள�டம் ெசால்�ங்கள்

ைவரஸ் ெதாற்றால்
பதிக்கப்பட்ட நபர் (அல்ல�
ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்)

பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட நபர்

உங்கள் அறி�றிகள்

ப�ன்வ�ம் அறி�றிகள�ல் ஏேத�ம் ஒன்�

ேமாசமைடந்தால்:

உங்க�க்� இ�ந்தால்:

ஆங்கிலம் அல்ல� ப�ரஞ்�



காய்ச்சல் (38 o அல்ல� 100.4 o F க்� ேமல்)



இ�மல் அல்ல� த�வ�ரமா�ம் இ�மல்



�வாசிப்பதில் சிரமம்



ெதாண்ைட வலி



வய�ற்�ப்ேபாக்� அல்ல� வாந்தி



�க்கைடப்�, தி�ெரன்ற வாசைன உணர்�

ேப�பவ�டமி�ந்� உதவ�
ெபற்�
1. 514 644-4545 அல்ல� உங்கள்
ம�த்�வைர அைழக்க�ம்
2. ந� ங்கள் COVID-19 ேநாயால்

பாதிக்கப்பட்�ள்ளதாக
அவர்கள�டம்
ெசால்�ங்கள்

இழப்� மற்�ம் / அல்ல� �ைவ உணர்�
இழப்�

ஆங்கிலம் அல்ல� ப�ரஞ்�

ேப�பவ�டமி�ந்� உதவ� ெபற்�
1. 514 644-4545 அைழக்க�ம்

2. ந� ங்கள் COVID-19 ேநாய் பாதிப்�க்�
ெவள�ப்பட்��க்கி�ர்கள் அவர்கள�டம்
ெசால்�ங்கள்

ேகாவ�ட் -19 க்கான ம�த்�வ ேசைவக�க்கான
அ�கல்
ஒ� நப�ன் ��வர� நிைல அல்ல� �காதார காப்ப�ட்�த் ெதாைகையப்
ெபா�ட்ப�த்தாமல், COVID-19 க்கான ேசாதைன, பராம�ப்� மற்�ம் சிகிச்ைச இலவசம்

வட்�ேலேய
�
�யமாக நான் எவ்வள� காலம்
தன�ைமப�த்திக்ெகாண்� இ�க்கேவண்�ம்?

ந� ங்கள் ஒ� �காதாரப் பண�யாளராக இ�ந்தால் , உங்கள் �காதார அ�வலகத்தில்
ேகட்�க்ெகாள்ள�ம்.

மற்ற அைனவர்க�ம்
உங்க�க்� �யமாக தன�ைமப் ப�த்திக்ெகாள்வ� எப்ப� என்ப� பற்றி ஏேத�ம்
ேகள்வ�கள் இ�ந்தால், ஆங்கிலம் அல்ல� ஃப�ரஞ்� ஆகிய ெமாழிகைளப்
ேபசக்��யவர்கள�ட�ம் இ�ந்� உதவ� ெபற்�:
514 644-4545 என்ற எண்�க்� அைழத்� அவர்கள் ��ம் வழி�ைறகைள ப�ன்பற்ற
ேவண்�ம்.

ைவரஸால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் (அல்ல�

பாதிப்�க்� ெவள�ப்பட்ட

ேநாய்வாய்ப்பட்டவர்):

நபர்:

ந� ங்கள் த�வ�ர சிகிச்ைசய�ல்

உங்க�க்� எந்த அறி�றிக�ம்

ம�த்�வமைனய�ல்

ேதான்றவ�ல்ைல என்றால்

ேசர்க்கப்படவ�ல்ைல மற்�ம்
ேநாெயதிர்ப்� சக்திய�ன்ைமயால்
பாதிப்பைடயவ�ல்ைல என்றால்:

•

பாதிக்கப்பட்ட நப�டனான
உங்கள�ன் கைடசி ெதாடர்�க்�
ப�ன்�, 14 நாட்க�க்�ப் ப�ற� �ய

•

உங்க�க்� அறி�றிகள்

தன�ைம நி�த்தப்படலாம்

ெதாடங்கிய 10 நாட்க�க்�ப் ப�ற�,
உங்கள் அறி�றிகள் மைறந்த 2
நாட்க�க்�ப் ப�ற� �ய
தன�ைமப்ப�த்தல்
நி�த்தப்படலாம் .

பாதிக்கப்பட்ட நப�டமி�ந்�
உங்கைள தன�ைமப்ப�த்த
��யாவ�ட்டால் (உங்கள் �ழந்ைத
உடல்நலமின்றி இ�ந்தால்),

ந� ங்கள் த�வ�ர சிகிச்ைசய�ல்
ம�த்�வமைனய�ல்

உங்க�க்� அறி�றிகள்
ேதான்றவ�ல்ைல என்றால்:

அ�மதிக்கப்பட்��ந்தால்:
•

வளர்ந்த ப�ற� 21 நாட்க�க்� �ய
தன�ைமப்ப�த்த�ம் அறி�றிகள்
மற்�ம் உங்கள் அறி�றிக�க்� 2

•

பாதிக்கப்பட்ட நபர் �ணமைடந்த
14 நாட்க�க்�ப் ப�ற� �ய
தன�ைம நி�த்தப்படலாம்.

நாட்க�க்�ப் ப�ற�
மைறந்�வ�ட்டன.
உங்க�க்� அறி�றிகள்
ந� ங்கள் ேநாெயதிர்ப்� சக்திையக்

ேதான்றிய��ந்தால்:

ெகாண்��ந்தால்:
•

வளர்ந்த 28 நாட்க�க்� �ய

•

உங்கள் அறி�றிக�க்�ப் ப�ற�

தன�ைமப்ப�த்த�ம் அறி�றிகள்

�ைறந்த� 10 நாட்க�க்�

மற்�ம் உங்கள் அறி�றிக�க்� 2

காத்தி�ங்கள் உங்கள்

நாட்க�க்�ப் ப�ற�

அறி�றிக�க்� 2 நாட்க�க்�ப்

மைறந்�வ�ட்டன.

ப�ற� ெதாடங்கிய�
மைறந்�வ�ட்டன.

உங்கள் அன்றாட நடவ�க்ைகக�க்� யாராவ�

உங்க�க்� உதவ ேவண்�ம் என்றால்
(எ.கா.: சாப்ப�ட உத�தல், வாஷ்��க்�ச் ெசல்வ�, வட்�ல்
�
உல�வ� ேபான்றைவ)
• ��ந்தவைர, எப்ேபா�ம் ஒேர நபர் தான் உங்க�க்� உதவ ேவண்�ம்.

• அந்த நபர் 65 வயதிற்� �ைறவானவராக இ�க்க ேவண்�ம் நல்ல
ஆேராக்கியத்�டன், நாள்பட்ட ேநாய்கள் (ந��ழி� ேபான்றைவ) இல்லாமல் இ�க்க
ேவண்�ம், மற்�ம் அவர் பல ம�ந்�கைள உட்ெகாள்பவராக இ�க்கக்�டா�.

• உங்க�க்� உதவ� ெசய்�ம் நப�டன் ந�ங்கள் இ�க்�ம்ேபாெதல்லாம், ந�ங்கள்
இ�வ�ம் �கக்கவசம் அல்ல� �கத்ைத மைறக்க ேவண்�ம்.

உங்க�க்�
உத�வதற்� �ன் ,

1. ைககைள
க�வ

நபர் கண்�ப்பாக:

2.�கக்கவசம்

3.இ�ந்தால்,

அண�ந்தி�க்க

�ஸ்ேபாசப�ல்

ேவண்�ம்

ைக�ைறகைள

ேவண்�ம்

அண�ய

உங்க�க்�

4.ைக�ைறகைள

5.ைககைளக்

உதவ�ய ப�ற� ,

அகற்றி, ��ய

க�வ

அவர் கண்�ப்பாக:

�ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல்

ேவண்�ம்

ேவண்�ம்

அப்�றப்ப�த்த
ேவண்�ம்
6.அவர்கள�ன்

7.ம� ண்�ம்

�கக்கவசத்ைத

ஒ��ைற

அகற்றி, ��ய

ைககைளக்

�ப்ைபத் ெதாட்�ய�ல்,

க�வ

�ழந்ைதக�க்�

ேவண்�ம்

எட்டாத இடத்தில்,
அல்ல� சலைவக்�
(�ைவக்கக்��யதாக
இ�ந்தால்) ேபாட
ேவண்�ம்

ேவதைனகள�ன் அறி�றிகைளப் பற்றி எச்ச�க்ைகயாக
இ�ங்கள்!
ப�ன்வ�ம் உணர்ச்சிகரமான எதிர்வ�ைனகள் ேமாசமா�ம் ேபா� அல்ல� இன�
கட்�ப்ப�த்த ��யா� என்ற நிைலய�ல் ப�ற�டம் உதவ� ேக�ங்கள்:
• மன அ�த்தம், பதட்டம்

• ந�ண்ட ேநரம் ந��க்�ம் உணர்ச்சிகள�ன் எதிர்வ�ைனகள் (த�வ�ர �க்கம், அ�க்க�
அ�வ�, எ�ச்சல் ேபான்றைவ)

• பதற்ற உணர்�

• பல்ேவ� ேயாசைனகள் உங்கள் மனதில் ெதாடர்ந்� �ழன்�, உங்கைளப்
பய��த்�ம் உணர்�

• COVID-19 இன் ச�க எதிர்வ�ைள�கள் (எ.கா.: ேவைல இழப்�, நிதி சிக்கல்கள்)

ஆங்கிலத்தில் அல்ல� ப�ெரஞ்ச் ேப�ம்

ச�தாய மற்�ம் ச�க ேசைவகள்

ஒ�வ�ன் உதவ��டன் -

200க்�ம் ேமற்ப்பட்ட ெமாழிகள�ல்

811 அைழக்க�ம் (ெதாைலேபசி

வழங்கப்ப�கிற� – 211 எண்�க்�

ஹாட்ைலன் 24/7)

அைழக்க�ம்

�காதார வல்�நர்கள் ஆேலாசைன

அல்ல� வைலதளத்திற்� வ�ைகத்

வழங்�வார்கள்.

தர�ம்

• Info-Social வ��ப்பத்ைதத் ேதர்�

https://www.211qc.ca

ெசய்ய�ம்

உங் கள் உடல்நலம் அல்ல�

ேநசிப்பவ�ன் உடல்நலம் ெதாடர்பான
ப�ற சந்ேதகங் க� க்�

• Info-Santé வ��ப்பத்ைதத் ேதர்�
ெசய்ய�ம்

பல நி�வனங்கள் உதவ� ெசய்�
வ�கின்றன (உண� வழங்�தல்,
�தியவர்கள் / ��ம்பங்க�க்கான
ேசைவகள் ேபான்றைவ.)
உங்க�க்� அ�கில் என்ன ச�தாய
மற்�ம் ச�க ேசைவகள் உள்ளன
என்பைத அறிய 211 ஐ அைழக்க�ம்.

santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue
மாண்ட்�ல் ப�ராந்திய ெபா� �காதாரத் �ைறயால்
Septembre, 2020 அன்�, தயா�க்கப்பட்ட�

