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சுகாதார அமைச்சு | கல்்வவி அமைச்சு

பாடசாமை ைற்றும் சிறு்வர் 
பராைரிப்பகத்துக்கான சோசாதித்தறியும் 
முமறமை      யெதிர்ப்புக் குமறபாடுள்்ள 
நபர்களுக்கு அல்ைது அதிக ஆபத்துள்்ள கூட்டிமைப்புப் 
பராைரிப்பு அமைப்பவில் ்வாழ்ப்வர்களுக்கு உரிெது

திகதி (mm-dd-yyyy)                                 

பரிசோசாதமன யசய்ெப்படும் நபர் சோநாயெதிர்ப்புச் சக்திக் குமறபாடு  அற்ற்வராக இருந்தால்1 அல்ைது 
அதிக ஆபத்துள்்ள கூட்டிமைப்புப் பராைரிப்பு அமைப்பவில் ்வாழ்ந்தால் (உதாரைைாக, ைருத்து்வைமனப்  
பாடசாமை, கல்்வவி ைற்றும் சமூகக் கூட்டுத் திட்டம்) , இது சரிொன சோசாதமன முமறமை அல்ை. சரிொன 
முமறமைமெ https://covid-19.ontario.ca/school-screening இல் காைைாம்.

ஊழியர்கள், மாணவர்கள், பிள்்ளளைகள் மற்றும் வரு்ளகயாளைர்கள் யாவரும் ஒவ்வாரு நாளும் பாடசா்ளை மற்றும் 
சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் சோசாத்ளை ்சய்யப்பட சோவண்டும். ஒரு பிள்்ளளையின் அல்ைது 
மாணவரின் சார்பாகப் ்பற்சோறார்(கள்)/பாதுகாவைர்(கள்) இ்ளத நிரப்பைாம்.

இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் பட்டியைிடப்படாத்ளவ உட்பட, உடல்நி்ளை சரியில்ைாமல் அல்ைது புதிய 
அல்ைது சோமாசமாை சோநாயின் அறிகுறிகள் ஏதாவது இருந்தால், கு்ளறந்தது 24 மணிசோநரத்துக்கு (அல்ைது 
குமட்டல், வாந்தி மற்றும்/அல்ைது வயிற்றுப்சோபாக்குக்கு 48 மணிசோநரம்) அவர்களைின் அறிகுறிகள் சோமம்படும் 
வ்ளர வடீ்டிசோைசோய இருக்க சோவண்டும். அத்துடன், சோத்ளவப்பட்டால் அவர்களைின் சுகாதார வழங்குநரிடமிருந்து 
மதிப்பபீட்்ளடப் ்பற முயற்சிக்க சோவண்டும். 

சோசாதித்தறிதலுக்கான சோகள்்வவிகள்

1, 2 மற்றும் 3 ஆகிய சோகள்விகளுக்கு, பவின்்வரும் இரண்டு நிமைமைகளும் ்பாருந்திைால், எல்ைா 
அறிகுறிகளுக்கும் “இல்்ளை” என்ப்ளதத் ்தரிவு ்சய்யைாம்: உங்கள் அறிகுறிகள் கு்ளறந்தது 24 
மணிசோநரத்தில் சோமம்பட்டு வருகின்றை (உங்களுக்குக் குமட்டல், வாந்தி மற்றும்/அல்ைது வயிற்றுப்சோபாக்கு 
இருந்தால் 48 மணிசோநரம்) ைற்றும்

• உங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்்ளை ைற்றும்

• COVID-19 ஐச் சோசாதிக்கும் 1 PCR சோசாத்ளை அல்ைது வி்ளரவாை மாைிகுைர் சோசாத்ளை அல்ைது 24 முதல் 
48 மணிசோநர இ்ளட்வளைியில் எடுக்கப்பட்ட 2 வி்ளரவாை ஆன்டி்ென் சோசாத்ளைகளைில் உங்களுக்கு 
எதிர்ம்ளறயாகக்   காட்டியிருந்தது.

1. பவின்்வரும் அறிகுறிக்ளில் ஏதா்வது உங்களுக்கு இருக்கிறதா?

புதிய, சோமாசம்ளடயும் மற்றும் ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் 
்தாடர்பில்ைாத அறிகுறிகள் இருந்தால், ஏதாவது ஒன்்ளற அல்ைது அ்ளைத்்ளதயும் சோதர்வு ்சய்யவும்.

காய்ச்சல் ைற்றும்/அல்ைது கு்ளிருைர்ச்சி ஆம் இல்்ளை

இருைல்
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாத்ளவ  
(உதாரணமாக, நாட்பட்ட நு்ளரயபீரல் அ்ளடப்பு சோநாய்) 

ஆம் இல்்ளை

மூச்சுத் திைறல் 
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாத்ளவ  
(உதாரணமாக, ஆஸ்துமா, நாட்பட்ட நு்ளரயபீரல் அ்ளடப்பு சோநாய், நாட்பட்ட இதய ்சயைிழப்பு)

 ஆம் இல்்ளை

சும்வயுைர்வு அல்ைது சோைாப்ப சக்தி குமறதல் அல்ைது இழப்பு
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பற்ற்ளவ  
(உதாரணமாக, நாசி பாைிப்கள், ஒவவா்ளம, நரம்பியல் சோகாளைாறுகள்) 

ஆம் இல்்ளை

இம்வ அமனத்துக்கும் இல்மை என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், அடுத்த சோகள்்வவிக்குச் யசல்ைவும்.

1. சோநாயெதிர்ப்புச் சக்திக் குமறபாட்டுக்கான உதாரைங்கள் புற்றுசோநாய் கீசோமா்தரபி, CD4 T ைிம்சோபா்ளசட் எண்ணிக்்ளக 
200க்கும் கு்ளறவாை சிகிச்்ளச அளைிக்கப்படாத HIV ்தாற்று, ஒருங்கி்ளணந்த முதன்்ளம சோநா்யதிர்ப்புத் திறன் கு்ளறபாடு, 14 
நாட்களுக்கு சோமல் 20 மி.கி./நாள் (அல்ைது அதற்கு சமமாை) ப்்ரட்ைிசோசா்ளை எடுத்துக்்காள்வது, மற்றும் பிற சோநா்யதிர்ப்புத் 
தடுப்பு மருந்துக்ளளை எடுத்துக்்காள்வது. இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமக்கு, முது்ளம, நீரிழிவு மற்றும் இறுதி நி்ளை சிறுநீரக சோநாய் 
சோபான்ற காரணிகள் ்பாதுவாக சோநா்யதிர்ப்புச் சக்திக் கு்ளறபாடுகளைாகக் கருதப்படுவதில்்ளை.

 ஆகஸ்ட் 31, 2022 இல்  

கமடசிொகப் புதுப்பவிக்கப்பட்டது 
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சோகள்்வவி 1 இல் உள்்ள ஏதா்வது அறிகுறிகளுக்கு ஆம் என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், பாடசாமை 
ைற்றும் சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்கு யசல்ை சோ்வண்டாம், அத்துடன்:

• COVID-19 சோசாத்ளை ்சய்யக்கூடுமாைால், 1 PCR அல்ைது வி்ளரவாை மாைிகுைர் சோசாத்ளை (தகுதி 
இருந்தால்) அல்ைது 24 முதல் 48 மணிசோநர இ்ளட்வளைியில் எடுக்கப்பட்ட 2 வி்ளரவாை ஆன்டி்ென் 
சோசாத்ளைகள் மூைம் பரிசோசாதிக்க ஊக்குவிக்கப்படுவரீ்கள் (முதல் சோசாத்ளை சோநர்ம்ளறயாக இருந்தால் 
இரண்டாவது சோசாத்ளை சோத்ளவயில்்ளை).

• உங்களுக்குக் கடு்ளமயாை சோநாய்த்தாக்கம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருந்தால், COVID-19 
சிகிச்்ளச்ளயப் ்பறுவதற்காை காைக்்கடு்ளவக் கருத்திற் ்காண்டு கூடிய வி்ளரவில் நீங்கள் 
பரிசோசாத்ளை ்சய்து்காள்ளை சோவண்டும். கடு்ளமயாை சோநாய்த்தாக்கத்்ளதத் தடுப்பதற்குக், 
கி்ளடக்கக்கூடிய சிகிச்்ளச மூைம் நீங்கள் பயை்ளடயைாம். இந்த சோநரத்தில், தகுதியாைவர்களுக்கு, 
COVID-19 சிகிச்்ளச்ளயத் ்தாடங்குவதற்கு,  வி்ளரவாை ஆன்டி்ென் சோசாத்ளையின் சோநர்ம்ளறயாை 
முடிவு சோபாதுமாைது, சோமலும் PCR அல்ைது வி்ளரவாை மூைக்கூற்றுச் சோசாத்ளை மூைம் உறுதிப்படுத்த 
சோவண்டிய அவசியமில்்ளை. https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing இல் COVID-19 
பரிசோசாத்ளை மற்றும் சிகிச்்ளசத் ்தரிவுக்ளளைப் பற்றி சோமலும் அறிக.

• உங்கள் அறிகுறிகள் சோமம்படத் ்தாடங்கிக் கு்ளறந்தபட்சம் 24 மணிசோநரங்கள் ஆகியிருந்தால், (அல்ைது 
உங்களுக்கு குமட்டல், வாந்தி மற்றும்/அல்ைது வயிற்றுப்சோபாக்கு இருந்தால் 48 மணிசோநரம்) அத்துடன் 
உங்களுக்குக் காய்ச்சலும் இல்ைாமல், COVID-19 சோசாத்ளை  ்சய்யக்கூடியதாக இருந்து, 1 PCR சோசாத்ளை 
அல்ைது வி்ளரவாை மூைக்கூற்றுச் சோசாத்ளை அல்ைது 24 முதல் 48 மணிசோநர இ்ளட்வளைியில் 
எடுக்கப்பட்ட 2 வி்ளரவாை ஆன்டி்ென் சோசாத்ளைகள் ஆகியவற்றின் முடிவு எதிர்ம்ளறயாக இருந்தால், 
பாடசா்ளை/ சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குத் திரும்பைாம்.   ϕ 

உங்கள் அறிகுறிகள் சோதான்றிய 10 நாட்களுக்குக் க்ளடப்பிடிக்கும் பின்வரும் ந்ளடமு்ளறகள் யாவும், 
சமூகத்தில் COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்ளவரஸ்கள் பரவுவ்ளதத் தடுப்பதற்காை சோமைதிகப் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்்ளககளைாக இருக்கைாம்:ϕ 

்பாது அ்ளமப்புகள் அ்ளைத்திலும் (பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருந்தக்கூடிய முகக்கவசத்்ளத அணிந்து ்காள்ளுதல்ϕ 
உங்கள் முகக்கவசத்்ளதக் கழற்ற சோவண்டிய அவசியமற்ற ்சயல்க்ளளைத் தவிர்த்தல் (உதாரணமாக, 
இ்ளச வகுப்பில் காற்்ளற ஊதும் இ்ளசக்கருவி்ளய வாசிப்பது அல்ைது வி்ளளையாட்டுகளுக்காக 
உங்கள் முகக்கவசத்்ளத அகற்றுவது; ்வளைிப்புறத்தில்  சாப்பிடுவது)ϕ 
சோநா்யதிர்ப்பு சக்திக் கு்ளறபாடுள்ளை அல்ைது அதிகரித்த சோநாய்த்தாக்க அபாயத்தில் இருக்கும் 
எவ்ளரயும் சந்திப்ப்ளதத் தவிர்த்தல் (உதாரணமாக, மூத்தவர்கள்)ϕ 
மருத்துவம்ளைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப் பராமரிப்பு இல்ைங்கள் சோபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்ளமப்புகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்ளகக்ளளைத் தவிர்த்தல்

• நீங்கள் COVID-19 பரிசோசாத்ளைக்கு உட்படுத்தப்படாவிட்டால் அல்ைது COVID-19 க்கு சோநர்ம்ளறயாகச் 
சோசாதிக்கப்பட்டால் ்வடீ்டில் தங்கிெவிருக்கவும் (சுெைாகத் தனிமைப்படுத்திக் யகாள்்ளவும்) சோைலும் 
காய்ச்சல் இல்ைாைல், உங்கள் அறிகுறிகள் சோைம்பட்டு ்வரும் ்வமரெவில், ஆகக்குமறந்தது 24 
ைைவிசோநரத்திற்கு (குைட்டல், ்வாந்தி ைற்றும்/அல்ைது ்வெவிற்றுப்சோபாக்கிற்கு 48 ைைவிசோநரம்) 
குமறந்தது 10 நாட்களுக்குப் பாடசாமை அல்ைது சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ை சோ்வண்டாம்.  
பரிசோசாத்ளைக்காக, மருத்துவ மதிப்பபீட்டு ்ளமயத்திற்குச் ்சல்ை அல்ைது மருத்துவ அவசரத்திற்காக 
அன்றி ்வளைிசோய ்சல்ை சோவண்டாம். உங்களுக்கு மார்பு வைி அல்ைது சுவாசிப்பதில் சிரமம் சோபான்ற 
கடு்ளமயாை அறிகுறிகள் இருந்தால், அருகிலுள்ளை அவசர சிகிச்்ளசப் பிரிவுக்குச் ்சல்ைவும்.ϕ 

நீங்கள் COVID-19 க்கு சோநர்ம்ளறயாகச் சோசாதிக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் தைி்ளமப்படுத்தப்பட்ட 
நி்ளையில் சோசாத்ளை ்சய்யும்சோபாது எதிர்ம்ளறயாகக் காட்டிைாலும் கூட 10 நாட்களுக்குத் 
தைி்ளமப்படுத்தப்பட சோவண்டும் என்ப்ளதத் தயவு்சய்து நி்ளைவிற் ்காள்ளைவும்

குறிப்பு: உங்கள் சுகாதார வழங்குநரின் வழிகாட்டுதைின் அடிப்ப்ளடயில் தைி்ளமப்படுத்தப்படும் காை 
வ்ளரய்ளற மாற்றப்படைாம்.

• உடன்பிறந்தவர்களும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிறரும், COVID-19 அறிகுறிக்ளளைக் ்காண்ட நபருடன் 
க்ளடசியாகத் ்தாடர்பில் இருந்த பிறகு 10 நாட்களுக்குப் பின்வருவைவற்்ளறச் ்சய்ய சோவண்டும்:ϕ 

அறிகுறிகளுக்காை சுய கண்காணிப்பு. அவர்களுக்கு COVID-19 இன் அறிகுறிகள் ஏதாவது உருவாகிைால் 
உடைடியாகத் தங்க்ளளைத் தைி்ளமப்படுத்திக் ்காள்ளை சோவண்டும் மற்றும் தகுதி இருந்தால், மருத்துவ 
பரிசோசாத்ளை்ளய நாட சோவண்டும்ϕ 
்பாது அ்ளமப்புகள் அ்ளைத்திலும் (பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருந்தக்கூடிய முகக்கவசத்்ளத அணிந்து ்காள்ளை சோவண்டும்ϕ 
அவர்கள் முகக்கவசத்்ளதக் கழற்ற சோவண்டிய அவசியமற்ற ்சயல்க்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ளச வகுப்பில் காற்்ளற ஊதும் இ்ளசக்கருவி்ளய வாசிப்பது அல்ைது 
வி்ளளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்ளத அகற்றுவது; ்வளைிப்புறத்தில் உணவருந்துவது)ϕ 
சோநா்யதிர்ப்புச்  சக்திக் கு்ளறபாடுள்ளை அல்ைது அதிகரித்த சோநாய்த்தாக்க அபாயத்தில் இருக்கும் 
எவ்ளரயும் உதாரணமாக, மூத்தவர்கள்) சந்திப்ப்ளதத் தவிர்க்க சோவண்டும்ϕ 
மருத்துவம்ளைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப் பராமரிப்பு இல்ைங்கள் சோபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்ளமப்புகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்ளகக்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும்

எதிர்ம்ளறயாை COVID-19 சோசாத்ளை முடிவுக்ளளைப் ்பாருட்படுத்தாமல், க்ளடப்பிடிக்கும் இந்த 
ந்ளடமு்ளறகள் யாவும், சமூகத்தில் பரவும் COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்ளவரஸ்களைின் பரவலுக்கு எதிராை 
சோமைதிகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்்ளககளைாக இருக்கக்கூடும்.

• இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் மீதமுள்ளை சோகள்விக்ளளை இன்று நீங்கள் மதிப்பாய்வு ்சய்ய 
சோவண்டியதில்்ளை பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் ஒவ்வாரு நாளும் 
சோசாத்ளை ்சய்யப்பட சோவண்டும்.

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing
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2. பவின்்வரும் அறிகுறிக்ளில் ஏதா்வது உங்களுக்கு இருக்கிறதா? 

உங்களுக்குப்  புதிய, சோமாசம்ளடயும் மற்றும் ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது 
நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாத அறிகுறிகள் இருந்தால், அவற்றில் ஏதாவது ஒன்்ளற அல்ைது 
அ்ளைத்்ளதயும் சோதர்வு ்சய்யவும்.

தமச ்வைிகள் அல்ைது மூட்டு ்வைி
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது  
(உதாரணமாக, கடந்த 48 மணிசோநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசி மற்றும்/அல்ைது ஃப்ளூ ஷாட்  
எடுத்தது, கீல்வாதம், ஃ்ளபப்சோராமியால்ெியா) 

ஆம் இல்்ளை

ைிகுந்த சோசார்வு 
உடல்நி்ளை சரியில்ைாமல் இருப்பது, ஆற்றல் இல்ைா்ளம சோபான்ற ்பாதுவாை உணர்வு,  
அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது (உதாரணமாக,  
கடந்த 48 மணிசோநரத்தில் சோகாவிட்-19 தடுப்பூசி மற்றும்/அல்ைது காய்ச்சல் தடுப்பூசி,  
மை அழுத்தம், தூக்கமின்்ளம, ்ளதராய்டு ்சயைிழப்பு, இரத்த சோசா்ளக, ்பைன் இல்ைா்ளம) 

ஆம் இல்்ளை

யதாண்மட ்வைி
விழுங்கும்சோபாது வைி மற்றும் விழுங்குவதில் சிரமம், ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற  
காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது (உதாரணமாக, அடி மூக்கினுள்  
்சாட்டுநீர் ஒழுகல், அமிைம் மீள்பாய்தல் - acid reflux) 

ஆம் இல்்ளை

மூக்கால் ஒழுகுதல் அல்ைது ச்ளி/மூக்கமடப்பு 
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன்  
்தாடர்பில்ைாதது (உதாரணமாக, பருவகாை ஒவவா்ளம, குளைிர் காைநி்ளையில்  
்வளைியில் இருப்பது, நாட்பட்ட ்ளசைசிடிஸ்) 

ஆம் இல்்ளை

தமை்வைி
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது  
(உதாரணமாக, கடந்த 48 மணிசோநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசி மற்றும்/அல்ைது ஃப்ளூ ஷாட்  
எடுத்தது, பதற்ற வ்ளகத் த்ளைவைி, நாட்பட்ட ஒற்்ளறத் த்ளைவைி) 

ஆம் இல்்ளை

குைட்டல், ்வாந்தி ைற்றும்/அல்ைது ்வெவிற்றுப்சோபாக்கு
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது  
(உதாரணமாக, பதட்டம் காரணமாகப் பிள்்ளளைகளுக்கு ஏற்படும் தற்காைிக வாந்தி,  
நாட்பட்ட ்வஸ்டிபுைர் ்சயைிழப்பு, எரிவுடன் கூடிய குடல் சோநாய்க்குறி, குடல் அழற்சி சோநாய்,  
மருந்துகளைின் பக்க வி்ளளைவுகள்) 

ஆம் இல்்ளை

இம்வ அமனத்துக்கும் இல்மை என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், அடுத்த சோகள்்வவிக்குச் யசல்ைவும்.

சோகள்்வவி 2 இல் உள்்ள இரண்டு அல்ைது அதற்கு சோைற்பட்ட அறிகுறிகளுக்கு ஆம் என்று பதிை்ளித்திருந்தால், 
"சோகள்்வவி 1 இன் கீழ் உள்்ள ஏதா்வது அறிகுறிகளுக்கு நீங்கள் ஆம் என்று யசான்னால்" என்பதன் கீழ் உள்்ள 
்வழிகாட்டுதமைப் பவின்பற்றவும்.

சோகள்்வவி 2 இன் கீழ் ஒசோர ஒரு அறிகுறிக்கு ைட்டும் நீங்கள் ஆம் என்று பதிை்ளித்திருந்தால், பாடசாமைக்கு 
அல்ைது சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ை சோ்வண்டாம் ைற்றும்:

• உங்கள் அறிகுறி(கள்) சோமம்படும் வ்ளர கு்ளறந்தது 24 மணிசோநரத்துக்கு (அல்ைது உங்களுக்கு குமட்டல், 
வாந்தி அல்ைது வயிற்றுப்சோபாக்கு இருந்தால் 48 மணிசோநரம்)  மற்றும் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்ைாத 
வ்ளர வடீ்டிசோைசோய இருங்கள்.

• உடன்பிறப்புகள் அல்ைது உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபர்கள் அறிகுறிக்ளளை உருவாக்காத வ்ளர வடீ்டில் 
இருக்க சோவண்டிய அவசியமில்்ளை.

• இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் மீதமுள்ளை சோகள்விக்ளளை இன்று நீங்கள் மதிப்பாய்வு ்சய்ய 
சோவண்டியதில்்ளை. பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சோசாத்ளை ்சய்யப்பட சோவண்டும்.

3. பவின்்வரும் அறிகுறிக்ளில் ஏதா்வது உங்களுக்கு இருக்கிறதா? 

உங்களுக்குப்  புதிய, சோமாசம்ளடயும் மற்றும் ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது 
நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாத அறிகுறிகள் இருந்தால், அவற்றில் ஏதாவது ஒன்்ளற அல்ைது 
அ்ளைத்்ளதயும் சோதர்வு ்சய்யவும்.

்வெவிற்று ்வைி
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன்  
்தாடர்பில்ைாதது (உதாரணமாக, மாதவிடாய்க்  காை வயிற்றுப் பிடிப்புகள்,  
இ்ளரப்்ளப உணவுக்குழாய் ரிஃப்ளைக்ஸ் சோநாய்) 

ஆம்  இல்்ளை

கண் இ்ளஞ்சி்வப்பு நிறைாக ைாறுதல்
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது  
(உதாரணமாக,  மீண்டும் மீண்டும் வரும் பி்ளைஃபாரிடிஸ்) 

ஆம் இல்்ளை

பசியுைர்வு குமறதல் அல்ைது இல்ைாமை (சிறு பவிள்ம்ளகளுக்கு ைட்டும்)
ஏற்கைசோவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்ைது நி்ளை்ளமகளுடன் ்தாடர்பில்ைாதது  
(உதாரணமாக, பதட்டம், மைச்சிக்கல்) 

ஆம் இல்்ளை
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இம்வ அமனத்துக்கும் இல்மை என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், அடுத்த சோகள்்வவிக்குச் யசல்ைவும்.

சோகள்்வவி 3 இன் கீழ் ஏதா்வது ஒரு அறிகுறிக்கு நீங்கள் ஆம் என்று பதிை்ளித்திருந்தால், பாடசாமைக்கு 
அல்ைது சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ை சோ்வண்டாம் ைற்றும்:

• உங்கள் அறிகுறி(கள்) சோமம்படும் வ்ளர கு்ளறந்தது 24 மணிசோநரத்திற்கு வடீ்டிசோைசோய இருங்கள்.

• உடன்பிறப்புகள் அல்ைது உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபர்கள் அறிகுறிக்ளளை உருவாக்காத வ்ளர வடீ்டில் 
இருக்க சோவண்டிய அவசியமில்்ளை.

• இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் மீதமுள்ளை சோகள்விக்ளளை இன்று நீங்கள் மதிப்பாய்வு ்சய்ய 
சோவண்டியதில்்ளை. பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சோசாத்ளை ்சய்யப்பட சோவண்டும்.

4. நீங்கள் தற்சோபாது தனிமைெவில் இருக்க சோ்வண்டும், தனிமைப்படுத்தப்பட சோ்வண்டும்,  
்வடீ்டிசோைசோெ இருக்க சோ்வண்டும் அல்ைது பாடசாமை அல்ைது சிறு்வர்  
பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ைக் கூடாது என்று உங்க்ளிடம் கூறப்பட்டுள்்ளதா? 

ஆம் இல்்ளை

இதில் ஒரு மருத்துவர், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வழங்குநர், ்பாது சுகாதாரப் பிரிவு, அரசாங்க எல்்ளை முகவர் 
அல்ைது பிற அரசாங்க அதிகாரிகளைால் கூறப்படுவது அடங்கும்.

தைி்ளமப்படுத்தைில் இருந்து விைக்கு அளைிக்கப்பட்டாலும் கூட, கைடாவிற்கு ்வளைிசோய பயணம் ்சய்த 
நபர்களுக்கு (https://travel.gc.ca/travel-covid) அரசாங்க நிபந்த்ளைகள் உள்ளைை என்ப்ளதத் தயவு்சய்து நி்ளைவிற் 
்காள்க.

இல்மை என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், அடுத்த சோகள்்வவிக்குச் யசல்ைவும்.

சோகள்்வவி 4 க்கு ஆம் என்று நீங்கள் பதிை்ளித்திருந்தால், பாடசாமை அல்ைது சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்குச் 
யசல்ை சோ்வண்டாம், அத்துடன்:

• வடீ்டிசோைசோய இருக்கவும், பரிசோசாத்ளைக்காக, மருத்துவ மதிப்பபீட்டு ்ளமயத்திற்குச் ்சல்ை அல்ைது 
மருத்துவ அவசரத்திற்காக அன்றி ்வளைிசோய ்சல்ை சோவண்டாம்.

• உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சோவறு ஏதாவது வழிகாட்டுதல் அல்ைது வழிமு்ளறக்ளளைப் பின்பற்றவும்

• உடன்பிறப்புகள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபர்கள் தைி்ளமயில் இருக்க சோவண்டும், 
தைி்ளமப்படுத்தப்பட சோவண்டும் அல்ைது வடீ்டிசோைசோய இருக்க சோவண்டும் என்று கூறப்பட்டாைன்றி 
அவர்கள் வடீ்டிசோைசோய இருக்க சோவண்டியதில்்ளை.

• இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் மீதமுள்ளை சோகள்விக்ளளை இன்று நீங்கள் மதிப்பாய்வு ்சய்ய 
சோவண்டியதில்்ளை. பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சோசாத்ளை ்சய்யப்பட சோவண்டும்.

5. கடந்த 10 நாட்க்ளில் உங்களுக்கு COVID-19 யதாற்று இருப்பது உறுதி யசய்ெப்பட்டதா? 

ஆய்வக அடிப்ப்ளடயிைாை PCR சோசாத்ளை, வி்ளரவாை ஆன்டி்ென் சோசாத்ளை  
அல்ைது வடீ்டு அடிப்ப்ளடயிைாை சுய-பரிசோசாத்ளை கிட் ஆகியவற்றின் சோநர்ம்ளறயாை  
COVID-19 சோசாத்ளை முடிவுகள் இதில் அடங்கும்.  

ஆம் இல்்ளை

நீங்கள் இல்மை என்று பதிை்ளித்திருந்தால், கீசோழ உள்்ள "எல்ைாக் சோகள்்வவிகளுக்கும் 'இல்மை' என்று 
பதிை்ளித்திருந்தால்,”  என்ற பகுதிக்குச் யசல்ைவும்.

நீங்கள் ஆம் என்று பதிை்ளித்திருந்தால், பாடசாமை அல்ைது சிறு்வர் பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ை 
சோ்வண்டாம், அத்துடன்:

• நீங்கள் தைி்ளமப்படுத்திக் ்காள்வதுடன், பாடசா்ளை அல்ைது சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்கு 
10 நாட்களுக்குச் ்சல்ைக் கூடாது.

• உங்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏதாவது உருவாகிைால் கு்ளறந்தது 10 நாட்களுக்கும் அத்துடன் உங்களுக்குக் 
காய்ச்சல் இல்ைாத வ்ளர மற்றும் உங்கள் அறிகுறிகள் கு்ளறந்தது 24 மணிசோநரத்திற்கு சோமம்படும் 
வ்ளரயும் (குமட்டல், வாந்தி அல்ைது வயிற்றுப்சோபாக்கு இருந்தால் 48 மணிசோநரம்) பாடசா்ளை அல்ைது 
சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்ைக் கூடாது.  பரிசோசாத்ளைக்காக, மருத்துவ மதிப்பபீட்டு ்ளமயத்திற்குச் 
்சல்ை அல்ைது மருத்துவ அவசரத்திற்காக அன்றி ்வளைிசோய ்சல்ை சோவண்டாம். 

குறிப்பு: உங்கள் சுகாதார வழங்குநரின் வழிகாட்டுதைின் அடிப்ப்ளடயில் தைி்ளமப்படுத்தப்படும் காை 
வ்ளரய்ளற மாற்றப்படைாம்.

• உங்களுக்குக் கடு்ளமயாை சோநாய்த்தாக்கம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருந்தால், COVID-19 
சிகிச்்ளச்ளயப் ்பற்றுக் ்காள்வதற்கு உங்கள் மருத்துவ்ளரத் ்தாடர்பு ்காள்ளைவும்.

• உடன்பிறந்தவர்களும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிறரும், சோநர்ம்ளறயாகச் சோசாதிக்கப்பட்ட நபருடன் 
க்ளடசியாகத் ்தாடர்பில் இருந்த பிறகு 10 நாட்களுக்குப் பின்வருவைவற்்ளறச் ்சய்ய சோவண்டும்:ϕ 

அறிகுறிகளுக்காை சுய கண்காணிப்பு. அவர்களுக்கு COVID-19 இன் ஏதாவது அறிகுறிகள் உருவாகிைால் 
உடைடியாகத் தங்க்ளளைத் தைி்ளமப்படுத்திக் ்காள்ளை சோவண்டும் மற்றும் தகுதி இருந்தால் மருத்துவ 
பரிசோசாத்ளை்ளய நாட சோவண்டும்ϕ 
்பாது அ்ளமப்புகள் அ்ளைத்திலும் (பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருந்தக்கூடிய முகக்கவசத்்ளத அணிந்து ்காள்ளை சோவண்டும்ϕ 
முகக்கவசத்்ளதக் கழற்ற சோவண்டிய அவசியமற்ற ்சயல்க்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும் (உதாரணமாக, 
இ்ளச வகுப்பில் காற்்ளற ஊதும் இ்ளசக்கருவி்ளய வாசிப்பது அல்ைது வி்ளளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் 
முகக்கவசத்்ளத அகற்றுவது; ்வளைிப்புறத்தில் உணவருந்துவது) ϕ 
சோநா்யதிர்ப்புச் சக்திக் கு்ளறபாடுள்ளை அல்ைது அதிகரித்த சோநாய்த்தாக்க அபாயத்தில் இருக்கும் 
எவ்ளரயும் உதாரணமாக, மூத்தவர்கள்) சந்திப்ப்ளதத் தவிர்க்க சோவண்டும்

https://travel.gc.ca/travel-covid
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ϕ 
மருத்துவம்ளைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப் பராமரிப்பு இல்ைங்கள் சோபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்ளமப்புகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்ளகக்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும்

சோகள்்வவிகள் அமனத்துக்கும் "இல்மை" என்று நீங்கள் 
பதிை்ளித்திருந்தால், உங்கள் பவிள்ம்ள பாடசாமை/சிறு்வர் 
பராைரிப்பகத்துக்குச் யசல்ைைாம். 

இந்தச் சோசாத்ளை மு்ளற்ளமயில் பட்டியைிடப்படாத அறிகுறிகள் இருந்தாலும், அத்துடன், நீங்கள் 
சோநாயுற்றிருந்தால், உங்களுக்கு உடல்நி்ளை சரியில்ைாமல் இருந்தால், நீங்கள் வடீ்டிசோைசோய இருக்க 
சோவண்டும். சோத்ளவப்பட்டால் ஒரு மருத்துவரிடம் சோபசுங்கள். தீவிரமாை அறிகுறிக்ளளைக் ்காண்ட அவசர 
சிகிச்்ளச சோத்ளவப்படும் நபர்கள் அருகில் உள்ளை அவசர சிகிச்்ளசப் பிரிவுக்குச் ்சல்ை சோவண்டும். 

ஒவ்வாரு நாளும் பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ்சல்வதற்கு முன் சோசாத்ளை 
்சய்யப்பட சோவண்டும்.

COVID-19 அறிகுறிகளுடன் அல்ைது அந்சோநாய் இருந்த ஒரு்வருடன்  யநருங்கிெ யதாடர்பவில் இருந்ததாக 
நீங்கள் அமடொ்ளம் காைப்பட்டால், அந்த நபருடன் நீங்கள் கமடசிொகத் யதாடர்பவில் இருந்த 10 
நாட்களுக்கு:

• ்பாது அ்ளமப்புகள் அ்ளைத்திலும் (பாடசா்ளை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருந்தக்கூடிய முகக்கவசத்்ளத அணிந்து ்காள்ளை சோவண்டும்.

• முகக்கவசத்்ளதக் கழற்ற சோவண்டிய அவசியமற்ற ்சயல்க்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும் (உதாரணமாக, 
இ்ளச வகுப்பில் காற்்ளற ஊதும் இ்ளசக்கருவி்ளய வாசிப்பது அல்ைது வி்ளளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் 
முகக்கவசத்்ளத அகற்றுவது)

• சோநா்யதிர்ப்புச் சக்திக் கு்ளறபாடுள்ளை அல்ைது அதிகரித்த சோநாய்த்தாக்க அபாயத்தில் இருக்கும் எவ்ளரயும் 
உதாரணமாக, மூத்தவர்கள்) சந்திப்ப்ளதத் தவிர்க்க சோவண்டும்

• மருத்துவம்ளைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப் பராமரிப்பு இல்ைங்கள் சோபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்ளமப்புகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்ளகக்ளளைத் தவிர்க்க சோவண்டும் 

எதிர்ம்ளறயாை COVID-19 சோசாத்ளை முடிவுக்ளளைப் ்பாருட்படுத்தாமல், க்ளடப்பிடிக்கும் இந்த 
ந்ளடமு்ளறகள் யாவும், சமூகத்தில் பரவும் COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்ளவரஸ்களைின் பரவலுக்கு எதிராை 
சோமைதிகப் பாதுகாப்பு நடவடிக்்ளககளைாக இருக்கக்கூடும்.

கடந்த 48 ைைவிசோநரத்தில் நீங்கள் COVID-19 தடுப்பூசி அல்ைது காய்ச்சல் தடுப்பூசிமெப் யபற்றிருந்தால், 
உங்களுக்கு சோைசான சோசார்வு, தமச்வைி/மூட்டு ்வைி ைற்றும்/அல்ைது தமை்வைி இருந்தால்:

• நீங்கள் சோைசாை க்ளளைப்பு/சோசார்வு, த்ளசவைி, மற்றும்/அல்ைது தடுப்பூசிக்குப் பிறகு ்தாடங்கும் மூட்டு 
வைி சோபான்றவற்்ளற அனுபவித்தால், பாடசா்ளை/சிறுவர் பராமரிப்பகத்தில் நன்கு ்பாருந்தக்கூடிய 
முகக்கவசத்்ளத முழு சோநரமும் அணிய சோவண்டும். 

• உங்கள் அறிகுறிகள் சோமாசம்ளடந்தால், கடந்த 48 மணிசோநரத்திற்குத் ்தாடர்ந்தால் அல்ைது உங்களுக்கு 
சோவறு அறிகுறிகள் சோதான்றிைால்: நீங்கள் உடைடியாகப் பாடசா்ளை/சிறுவர் பராமரிப்பகத்்ளத விட்டு 
்வளைிசோயற சோவண்டும்.

கடந்த 14 நாட்க்ளில் நீங்கள் கனடா்வவிற்கு ய்வ்ளிசோெ பெைம் யசய்திருந்தால்

• கைடாவுக்குத் திரும்பிய பிறகு, நீங்கள் தைி்ளமப்படுத்தப்பட சோவண்டிய அவசியம் இல்ைாவிட்டாலும் 
(https://travel.gc.ca/travel-covid) இல் உள்ளை அரசாங்க வழிகாட்டுதல்க்ளளைப் பின்பற்ற சோவண்டும்.

உடல்நைம் ைற்றும் பாதுகாப்புக் குறிப்புகள்

மாகாணத்தின் நிபந்த்ளைகள் நீக்கப்படுவதால், COVID-19 க்காை அபாயம் ம்ளறந்துவிட்டதாக அர்த்தமில்்ளை. 
COVID-19 இைிருந்து நம்்ளமயும் பிற்ளரயும் பாதுகாத்துக் ்காள்ளை நாம் ்தாடர்ந்தும் நம் பங்்ளகச் ்சய்ய 
சோவண்டும். நல்ை ்ளகச் சுகாதாரத்்ளத க்ளடபிடிப்பது மற்றும் பரிந்து்ளரக்கப்படும் அல்ைது சோத்ளவப்படும் 
இடங்களைில் முகக்கவசத்்ளத அணிவது ஆகிய்ளவ இதில் அடங்கும்.

COVID-19 தடுப்பூசி ைற்றும் இதர ்வழக்கைான சோநாய்த்தடுப்பு ைருந்துகம்ள தகுதிெமடயும் சோபாது யபற்றுக் 
யகாள்ளுங்கள்.

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பாை்ளவ, பயனுள்ளை்ளவ மற்றும் உங்க்ளளையும் உங்க்ளளைச்  
சுற்றியுள்ளைவர்க்ளளையும் ்தாற்று சோநாய்களைிைிருந்து பாதுகாக்கச் சிறந்த வழியாகும். சோமலும் அறிக:  
https://www.ontario.ca/page/vaccines
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