
  

  
  

 

                               

          
     

          
   

        
         

   

        
        

     
    

      

 

     
  

       
   

    

     

        
        

    

        
    

 

  
        

      

 

      
       

   

 

       

        
        

       
          

      

சுகாதார அமைச்சு | கல்வி அமைச்சு 

பாடசாமை ைற்றும் 

சிறு்ர் பராைரிபபகததில 

சசாதிததறியும் முமறமை 
 ஆகஸ்ட் 31, 2022 இல  

கமடசியாகப புதுபபவிககபபட்டது  

திகதி (mm-dd-yyyy)  

பரிசசாதமை சசய்யபபடும் நபர் சநாச்யதிர்பபுச் சகதிக குமறபாடு உள்ள்ராக இருநதால1 அலைது அதிக 
ஆபததுள்ள கூட்டிமைபபுப பராைரிபபு அமைபபவில ்ாழநதால (உதாரைைாக, ைருதது்ைமைப பாடசாமை, 
கல்வி ைற்றும் சமூகக கூட்டுத திட்டம்), இது சரி்யாை சசாதமை முமறமை அலை. சரி்யாை சசாதமை 
முமறமைம்ய https://covid-19.ontario.ca/school-screening இல காைைாம். 

ஊழியரகள், மாணவரகள், பிள்்ளைகள் மற்றும் வரு்கயாளைரகள் யாவரும் ஒவ்வாரு நாளும் பாடசா்ை மற்றும் 
சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் சசாத்ை ்சயயபபட சவண்டும். ஒரு பிள்்ளையின் அலைது 
மாணவரின் சாரபாகப ்பற்சறார(கள்)/பாதுகாவைர(கள்) இ்த நிரபபைாம். 

எவராவது சநாயுற்றிருநதால, உடலநி்ை சரியிலைாமல இருநதால அலைது இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில 
பட்டியைிடபபடாத்வ உட்பட, புதிய அலைது சமாசமாை சநாயின் அறிகுறிகள் ஏதாவது அவரகளுக்கு இருநதால, 
அவரகளைின் அறிகுறிகள் சமம்பட்டவுடன், கு்றநதது 24 மணிசநரத்துக்கு (அலைது குமட்டல, வாநதி மற்றும்/ 
அலைது வயிற்றுபசபாக்குக்கு 48 மணிசநரம்) வடீ்டிசைசய இருக்க சவண்டும். அத்துடன், சத்வபபட்டால 
அவரகளைின் சுகாதார வழங்குநரிடமிருநது மதிபபபீட்்டப ்பற முயற்சிக்க சவண்டும். 

சசாதிததறிதலுககாை சகள்விகள 

1, 2 மற்றும் 3 ஆகிய சகள்விகளுக்கு, இ்வ இரண்டும் ்பாருநதிைால, எலைா அறிகுறிகளுக்கும் “இல்ை” 
எனபமதத சதரவு ்சயயைாம்: 

• உங்கள் அறிகுறிகள் கு்றநதது 24 மணிசநரத்திற்கு சமம்பட்டு வருகின்றை (உங்களுக்குக் குமட்டல, 
வாநதி மற்றும்/அலைது வயிற்றுபசபாக்கு இருநதால 48 மணிசநரம்) ைற்றும் 

• உங்களுக்குக் காயச்சல இல்ை மற்றும் 

1. பவின்ரும் அறிகுறிக்ளில ஏதா்து உஙகளுககு இருககிறதா? 

புதிய, சமாசம்டயும் மற்றும் ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் 
்தாடரபிலைாத அறிகுறிகள் இருநதால, அவற்றில ஏதாவது ஒன்்ற அலைது அ்ைத்்தயும் சதரவு 
்சயயவும். 

காயச்சல ைற்றும்/அலைது கு்ளிருைர்ச்சி ஆம் இல்ை 

இருைல ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாத்வ 
(உதாரணமாக, நாட்பட்ட நு்ரயபீரல அ்டபபு சநாய) 

மூச்சுத திைறல ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாத்வ 
(உதாரணமாக, ஆஸ்துமா, நாட்பட்ட நு்ரயபீரல அ்டபபு சநாய, நாட்பட்ட இதய ்சயைிழபபு) 

சும் அலைது ்ாசமை உைர்வு குமறதல அலைது இழபபு ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாத்வ 
(உதாரணமாக, நாசி பாைிபகள், ஒவவா்மகள், நரம்பியல சகாளைாறுகள்) 

இம் அமைததுககும் இலமை எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, அடுதத சகள்விககுச் சசலைவும். 

1. சநாச்யதிர்பபுச் சகதிக குமறபாட்டுககாை உதாரைஙகள புற்றுசநாய கீசமா்தரபி, CD4 T ைிம்சபா்சட் எண்ணிக்்க 

200க்கும் கு்றவாை சிகிச்்ச அளைிக்கபபடாத HIV ்தாற்று, ஒருங்கி்ணநத முதன்்ம சநா்யதிரபபுத் திறன் கு்றபாடு, 14 
நாட்களுக்கு சமல 20 மி.கி./நாள் (அலைது அதற்கு சமமாை) ப்ரட்ைிசசா்ை எடுத்துக்்காள்வது, மற்றும் பிற சநா்யதிரபபுத் 

தடுபபு மருநதுக்ளை எடுத்துக்்காள்வது. இநதச் சசாத்ை மு்ற்மக்கு, முது்ம, நீரிழிவு மற்றும் இறுதி நி்ை சிறுநீரக சநாய 

சபான்ற காரணிகள் ்பாதுவாக சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுகளைாகக் கருதபபடுவதில்ை. 

1 

https://covid-19.ontario.ca/school-screening


        
     

        
    

      
      

          
        

 

      
     

       
   

        
        
     

    
      

       
   

    

         

 
       

    
      

         
   

        
   

        
   

      
        

  

       
        

     
        

   
       

     
        

       
     

        
   

        
    

     
       

    

          
       

   

     

         
       

  

    
        

     
 

 

சகள்வி 1 இல உள்ள ஏதா்து அறிகுறிகளுககு ஆம் எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை 
ைற்றும் சிறு்ர் பராைரிபபகததுககு சசலை ச்ணடாம், அததுடன: 

• உங்களுக்குக் காயச்சல இலைாமல, உங்கள் அறிகுறிகள் சமம்பட்டு வரும் வ்ரயில, ஆகக்கு்றநதது 
24 மணிசநரத்திற்கு  (குமட்டல, வாநதி மற்றும்/அலைது வயிற்றுபசபாக்கிற்கு 48 மணிசநரம்) வடீ்டில 
தங்கியிருக்கவும் (சுயமாகத் தைி்மபபடுத்திக் ்காள்ளைவும்) சமலும் பாடசா்ை அலைது சிறுவர 
பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலை சவண்டாம். பரிசசாத்ைக்காக, மருத்துவ மதிபபபீட்டு ்மயத்திற்குச் ்சலை 
அலைது மருத்துவ அவசரத்திற்காக அன்றி ்வளைிசய ்சலை சவண்டாம். உங்களுக்கு மாரபு வைி அலைது 
சுவாசிபபதில சிரமம் சபான்ற கடு்மயாை அறிகுறிகள் இருநதால, அருகிலுள்ளை அவசர சிகிச்்சப 
பிரிவுக்குச் ்சலைவும். 

• COVID-19 சசாத்ை ்சயயக்கூடுமாைால, 1 PCR அலைது வி்ரவாை மூைக்கூற்றுச் சசாத்ை (தகுதி 
இருநதால) அலைது 24 முதல 48 மணிசநர இ்ட்வளைியில எடுக்கபபட்ட 2 வி்ரவாை ஆன்டி்ென் 
சசாத்ைகள் மூைம் பரிசசாதிக்க நீங்கள் ஊக்குவிக்கபபடுவரகள் (முதல சசாத்ை சநரம்றயாக ீ 
இருநதால இரண்டாவது சசாத்ை சத்வயில்ை) . 

• உங்களுக்குக் கடு்மயாை சநாயத்தாக்கம் ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருநதால, COVID-19 சிகிச்்ச்யப 
்பறுவதற்காை காைக்்கடு்வக் கருத்திற் ்காண்டு கூடிய வி்ரவில நீங்கள் பரிசசாத்ை 
்சயது்காள்ளை சவண்டும். கடு்மயாை சநாயத்தாக்கத்்தத் தடுபபதற்குக், கி்டக்கக்கூடிய சிகிச்்ச 
மூைம் நீங்கள் பயை்டயைாம். இநத சநரத்தில, தகுதியாைவரகளுக்கு, COVID-19 சிகிச்்ச்யத் 
்தாடங்குவதற்கு, வி்ரவாை ஆன்டி்ென் சசாத்ையின் சநரம்றயாை முடிவு சபாதுமாைது, சமலும் 
PCR அலைது வி்ரவாை மூைக்கூற்றுச் சசாத்ை மூைம் உறுதிபபடுத்த சவண்டிய அவசியமில்ை. 
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-clinical-assessments-and-testing இல COVID-19 பரிசசாத்ை மற்றும் 
சிகிச்்சத் ்தரிவுக்ளைப பற்றி சமலும் அறிக. 

• உங்கள் அறிகுறிகள் சதான்றிய 10 நாட்களுக்குக் க்டபபிடிக்க சவண்டிய சமைதிகப பாதுகாபபு 
நடவடிக்்ககள்ϕ 
்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 

ϕ ்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளுதல 

உங்கள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரத்தல (உதாரணமாக, 
இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் 

ϕ முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 
சநா்யதிரபபு சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் 

ϕ எவ்ரயும் (உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரத்தல 

மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்கக்ளைத் தவிரத்தல 

குறிபபு: எதிரம்றயாை COVID-19 சசாத்ை முடிவுக்ளைப ்பற்றவரகளுக்கு இநத ந்டமு்றகள் 
யாவும், சமூகத்தில பரவக்கூடிய COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்வரஸ்களைின் பரவலுக்கு எதிராை சமைதிகப 
பாதுகாபபு நடவடிக்்ககளைாக இருக்கைாம்: 

• உடன்பிறநதவரகளும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிறரும், COVID-19 அறிகுறிக்ளைக் ்காண்ட நபருடன் 
க்டசியாகத் ்தாடரபில இருநத பிறகு 10 நாட்களுக்குப பின்வருவைவற்்றச் ்சயய சவண்டும்:ϕ 
அறிகுறிகளுக்காை சுய-கண்காணிபபு. அவரகளுக்கு COVID-19 இன் அறிகுறிகள் ஏதாவது உருவாகிைால 
உடைடியாகத் தங்க்ளைத் தைி்மபபடுத்திக் ்காள்ளை சவண்டும் மற்றும் தகுதி இருநதால, மருத்துவ

ϕ பரிசசாத்ை்ய நாட சவண்டும் 

்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 

ϕ ்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளை சவண்டும் 

அவரகள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது 

ϕ வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 
சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் 

ϕ எவ்ரயும் (உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரக்க சவண்டும் 

மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்கக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 

குறிபபு: எதிரம்றயாை COVID-19 சசாத்ை முடிவுக்ளைப ்பாருட்படுத்தாமல, க்டபபிடிக்கும் இநத 
ந்டமு்றகள் யாவும், சமூகத்தில பரவக்கூடிய COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்வரஸ்களைின் பரவலுக்கு 
எதிராை சமைதிகப பாதுகாபபு நடவடிக்்ககளைாக இருக்கைாம். 

• இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில மீதமுள்ளை சகள்விக்ளை இன்று நீங்கள் மதிபபாயவு ்சயய 
சவண்டியதில்ை. பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சசாத்ை ்சயயபபட சவண்டும். 

2. பவின்ரும் அறிகுறிக்ளில ஏதா்து உஙகளுககு இருககிறதா? 

உங்களுக்குப புதிய, சமாசம்டயும் மற்றும் ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது 
நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாத அறிகுறிகள் இருநதால, அவற்றில ஏதாவது ஒன்்ற அலைது 
அ்ைத்்தயும் சதரவு ்சயயவும். 

தமச ்ைிகள அலைது மூட்டு ்ைி ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது 
(உதாரணமாக, கடநத 48 மணிசநரத்தில COVID-19 தடுபபூசி மற்றும்/அலைது ஃபளூ ஷாட் 
எடுத்தது, கீலவாதம், ஃ்பபசராமியாலெியா) 

2 
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ைிகுநத சசார்வு ஆம் இல்ை 

உடலநி்ை சரியிலைாமல இருபபது, ஆற்றல இலைா்ம சபான்ற ்பாதுவாை 
உணரவு, ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் 
்தாடரபிலைாதது  (உதாரணமாக, கடநத 48 மணிசநரத்தில COVID-19 தடுபபூசி மற்றும்/ 
அலைது காயச்சல தடுபபூசி எடுத்தது, மை அழுத்தம், தூக்கமின்்ம, ்தராயடு ்சயைிழபபு, 
இரத்த சசா்க, ்பைன் இலைா்ம) 

சதாணமட ்ைி ஆம் இல்ை 
விழுங்கும்சபாது வைி மற்றும் விழுங்குவதில சிரமம், ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற 
காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது (உதாரணமாக, அடி மூக்கு 
நீ்ராழுகல, அமிை ரிஃபளைக்ஸ்) 

மூககால ஒழுகுதல அலைது ச்ளி/மூககமடபபு ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் 
்தாடரபிலைாதது (உதாரணமாக, பருவகாை ஒவவா்மகள், குளைிர காைநி்ையில 
்வளைியில இருபபது, நாட்பட்ட ்சைசிடிஸ்) 

தமை்ைி ஆம் இல்ை 

ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது 
(உதாரணமாக, கடநத 48 மணிசநரத்தில COVID-19 தடுபபூசி மற்றும்/அலைது ஃபளூ ஷாட் 
எடுத்தது, பதற்ற வ்கத் த்ைவைி, நாட்பட்ட ஒற்்றத் த்ைவைி) 

குைட்டல, ்ாநதி ைற்றும்/அலைது ்்யவிற்றுபசபாககு ஆம் இல்ை 

ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது 
(உதாரணமாக, பதட்டம் காரணமாகப பிள்்ளைகளுக்கு ஏற்படும் தற்காைிக வாநதி, 
நாட்பட்ட ்வஸ்டிபுைர ்சயைிழபபு, எரிவுடன் கூடிய குடல சநாயக்குறி, குடல அழற்சி 
சநாய, மருநதுகளைின் பக்க வி்ளைவுகள்) 

இம் அமைததுககும் இலமை எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, அடுதத சகள்விககுச் சசலைவும். 

சகள்வி 2 இல உள்ள இரணடு அலைது அதற்கு சைற்பட்ட அறிகுறிகளுககு ஆம் எனறு பதிை்ளிததிருநதால, 
"சகள்வி 1 இன கீழ உள்ள ஏதா்து அறிகுறிகளுககு நீஙகள ஆம் எனறு சசானைால" எனபதன கீழ உள்ள 
்ழிகாட்டுதமைப பவினபற்றவும். 

சகள்வி 2 இன கீழ ஒசர ஒரு அறிகுறிககு ைட்டும் நீஙகள ஆம் எனறு பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமைககு 
அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் சசலை ச்ணடாம் ைற்றும்: 

• உங்கள் அறிகுறி(கள்) சமம்படும் வ்ர கு்றநதது 24 மணிசநரத்துக்கு (அலைது உங்களுக்கு குமட்டல, 
வாநதி அலைது வயிற்றுபசபாக்கு இருநதால 48 மணிசநரம்) மற்றும் உங்களுக்குக் காயச்சல இலைாத 
வ்ர வ ீட்டிசைசய இருங்கள். 

• உடன்பிறபபுகள் அலைது உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபரகள் அறிகுறிக்ளை உருவாக்காத வ்ர வ ீட்டில 
இருக்க சவண்டிய அவசியமில்ை. 

• இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில மீதமுள்ளை சகள்விக்ளை இன்று நீங்கள் மதிபபாயவு ்சயய 
சவண்டியதில்ை. பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சசாத்ை ்சயயபபட சவண்டும். 

3. பவின்ரும் அறிகுறிக்ளில ஏதா்து உஙகளுககு இருககிறதா? 

உங்களுக்குப புதிய, சமாசம்டயும் மற்றும் ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது 
நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாத அறிகுறிகள் இருநதால, அவற்றில ஏதாவது ஒன்்ற அலைது 
அ்ைத்்தயும் சதரவு ்சயயவும். 

்்யவிற்று ்ைி ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் 
்தாடரபிலைாதது (உதாரணமாக, மாதவிடாயக் காை வயிற்றுப பிடிபபுகள், 
இ்ரப்ப உணவுக்குழாய ரிஃபளைக்ஸ் சநாய) 

கண இ்ளஞசி்பபு நிறைாக ைாறுதல ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது 
(உதாரணமாக, மீண்டும் மீண்டும் வரும் பி்ளைஃபாரிடிஸ்) 

பசியுைர்வு குமறதல அலைது இலைாமை (சிறு பவிளம்ளகளுககு ைட்டும்) ஆம் இல்ை 
ஏற்கைசவ அறியபபட்ட பிற காரணங்கள் அலைது நி்ை்மகளுடன் ்தாடரபிலைாதது 
(உதாரணமாக, பதட்டம், மைச்சிக்கல) 

இம் அமைததுககும் இலமை எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, அடுதத சகள்விககுச் சசலைவும். 

சகள்வி 3 இன கீழ ஏதா்து ஒரு அறிகுறிககு நீஙகள ஆம் எனறு பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமைககு 
அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் சசலை ச்ணடாம் ைற்றும்: 

• உங்கள் அறிகுறி(கள்) சமம்படும் வ்ர கு்றநதது 24 மணிசநரத்திற்கு வ ீட்டிசைசய இருங்கள். 

• உடன்பிறபபுகள் அலைது உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபரகள் அறிகுறிக்ளை உருவாக்காத வ்ர வ ீட்டில 
இருக்க சவண்டிய அவசியமில்ை. 
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• இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில மீதமுள்ளை சகள்விக்ளை இன்று நீங்கள் மதிபபாயவு ்சயய 
சவண்டியதில்ை. பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சசாத்ை ்சயயபபட சவண்டும். 

4. நீஙகள தற்சபாது தைிமை்யவில இருகக ச்ணடும், தைிமைபபடுததபபட ச்ணடும், ஆம் இல்ை 

்டீ்டிசைச்ய இருகக ச்ணடும் அலைது பாடசாமை அலைது சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் சசலைக கூடாது எனறு உஙக்ளிடம் கூறபபட்டுள்ளதா? 

இதில ஒரு மருத்துவர, சுகாதாரப பாதுகாபபு வழங்குநர, ்பாது சுகாதாரப பிரிவு, அரசாங்க எல்ை முகவர 
அலைது பிற அரசாங்க அதிகாரிகளைால கூறபபடுவது அடங்கும். 

தைி்மபபடுத்தைில இருநது விைக்கு அளைிக்கபபட்டாலும் கூட, கைடாவிற்கு ்வளைிசய பயணம் ்சயத 
நபரகளுக்கு (https://travel.gc.ca/travel-covid) அரசாங்க நிபநத்ைகள் உள்ளைை என்ப்த நி்ைவிற் ்காள்க 

இம் அமைததுககும் இலமை எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, அடுதத சகள்விககுச் சசலைவும். 

சகள்வி 4 ககு ஆம் எனறு பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் சசலை 
ச்ணடாம், அததுடன: 

• வட்டிசைசய இருக்கவும்ீ , பரிசசாத்ைக்காக, மருத்துவ மதிபபபீட்டு ்மயத்திற்குச் ்சலை அலைது 
மருத்துவ அவசரத்திற்காக அன்றி ்வளைிசய ்சலை சவண்டாம். 

• உங்களுக்கு வழங்கபபட்ட சவறு ஏதாவது வழிகாட்டுதல அலைது வழிமு்றக்ளைப பின்பற்றவும் 

• உடன்பிறபபுகள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிற நபரகள் தைி்மயில இருக்க சவண்டும், 
தைி்மபபடுத்தபபட சவண்டும் அலைது வ ீட்டிசைசய இருக்க சவண்டும் என்று கூறபபட்டாைன்றி 
அவரகள் வ ீட்டிசைசய இருக்க சவண்டியதில்ை. 

• இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில மீதமுள்ளை சகள்விக்ளை இன்று நீங்கள் மதிபபாயவு ்சயய 
சவண்டியதில்ை. பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் ஒவ்வாரு 
நாளும் சசாத்ை ்சயயபபட சவண்டும். 

5. கடநத 10 நாட்க்ளில உஙகளுககு COVID-19 சதாற்று இருபபது உறுதி சசய்யபபட்டதா? ஆம் இல்ை 

ஆயவக அடிபப்டயிைாை PCR சசாத்ை, வி்ரவாை ஆன்டி்ென் சசாத்ை 
அலைது வடீ்டு அடிபப்டயிைாை சுய-பரிசசாத்ை கிட் ஆகியவற்றின் சநரம்றயாை 
COVID-19 சசாத்ை முடிவுகள் இதில அடங்கும். 

நீஙகள இலமை எனறு பதிை்ளிததிருநதால, கீசழ உள்ள "எலைாக சகள்விகளுககும் 'இலமை' எனறு 
பதிை்ளிததிருநதால,” எனற பகுதிககுச் சசலைவும். 

நீஙகள சகள்வி 5 ககு ஆம் எனறு பதிை்ளிததிருநதாலும், உஙகளுககுப புதி்ய அலைது சைாசைாை 
அறிகுறிகள எதுவும் இலமை எனறால, நீஙகள பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் 
சசலைைாம் 

• உங்களுக்குப புதிய அலைது சமாசமாை அறிகுறிகள் ஏதாவது இருநதால அலைது உருவாகிைால, 
உங்களுக்கு காயச்சல இலைாத வ்ர மற்றும் உங்கள் அறிகுறிகள் சமம்படும் வ்ர, கு்றநதது 24 
மணிசநரத்திற்கு (அலைது குமட்டல, வாநதி அலைது வயிற்றுபசபாக்கு இருநதால 48 மணிசநரம்) 
வடீ்டிசைசய இருங்கள். 

• நீங்கள் COVID-19 சசாத்ை ்சயத பிறகு 10 நாட்களுக்கு (அலைது அறிகுறிகள் ்தாடங்கியதிைிருநது, எது 
முதைில நடநதசதா அதன் பிறகு):ϕ 
்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 

ϕ ்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளை சவண்டும் 

உங்கள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது 

ϕ வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 
சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் 

ϕ எவ்ரயும் உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரக்க சவண்டும் 

மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்கக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 

குறிபபு: கடநத 10 நாட்களைில நீங்கள் சநரம்றயாகச் சசாதிக்கபபட்டிருநதால, பிறகு நீங்கள் எதிரம்றயாகச் 
சசாதிக்கபபட்டாலும், இநத வழிமு்றக்ளைப பின்பற்ற சவண்டும். 

• உடன்பிறநதவரகளும் உங்களுடன் வசிக்கும் பிறரும், சநரம்றயாகச் சசாதிக்கபபட் ட நபருடன் 
க்டசியாகத் ்தாடரபில இருநத பிறகு 10 நாட்களுக்குப பின்வருவைவற்்றச் ்சயய சவண்டும்:ϕ 
அறிகுறிகளுக்காை சுய கண்காணிபபு. அவரகளுக்கு COVID-19 இன் ஏதாவது அறிகுறிகள் உருவாகிைால 
உடைடியாகத் தங்க்ளைத் தைி்மபபடுத்திக் ்காள்ளை சவண்டும் மற்றும் தகுதி இருநதால 

ϕ பரிசசாத்ை்ய நாட சவண்டும் 

்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 

ϕ ்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளை சவண்டும் 

அவரகள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது 

ϕ வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 
சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் 
எவ்ரயும் (உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரக்க சவண்டும் 
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ϕ 
மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற வரு்கக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 

சகள்விகள அமைததுககும் "இலமை" எனறு நீஙகள பதிை்ளிததிருநதால, உஙகள பவிளம்ள பாடசாமை/ 
சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் சசலைைாம். 

இநதச் சசாத்ை மு்ற்மயில பட்டியைிடபபடாத சவறு அறிகுறிகள் இருநதாலும், உங்களுக்கு 
உடலநி்ை சரியிலைாமல இருநதாலும், நீங்கள் வட்டிசைசய இருக்க சவண்டும். சத்வபபட்டால ஒரு ீ 
மருத்துவருடன் சபசுங்கள். தீவிரமாை அறிகுறிக்ளைக் ்காண்ட அவசர சிகிச்்ச சத்வபபடும் நபரகள் 
அருகில உள்ளை அவசர சிகிச்்சப பிரிவுக்குச் ்சலை சவண்டும். 
ஒவ்வாரு நாளும் பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகத்துக்குச் ்சலவதற்கு முன் சசாத்ை 
்சயயபபட சவண்டும். 

அறிகுறிகளுடன அலைது COVID-19 இருநத ஒரு்ருடன சநருஙகி்ய சதாடர்பவில இருநததாக நீஙகள 
அமட்யா்ளம் காைபபட்டால, அநத நபருடன நீஙகள கமடசி்யாகத சதாடர்பவில இருநத 10 நாட்களுககு: 

• ்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளை சவண்டும் 

• உங்கள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது 
வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 

• சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் எவ்ரயும் 
உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரக்க சவண்டும் 

• மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற சநதிபபுக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 

குறிபபு: எதிரம்றயாை COVID-19 சசாத்ை முடிவுக்ளைப ்பாருட்படுத்தாமல, க்டபபிடிக்கும் இநத 
ந்டமு்றகள் யாவும், சமூகத்தில பரவும் COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்வரஸ்களைின் பரவலுக்கு எதிராை 
சமைதிகப பாதுகாபபு நடவடிக்்ககளைாக இருக்கைாம். 

கடநத 10 நாட்க்ளில உஙகளுககு COVID-19 அறிகுறிகள ஏற்பட்டிருநதால, அறிகுறிகள சதானறி்ய 10 
நாட்களுககு: 

• ்பாது அ்மபபுகள் அ்ைத்திலும் (பாடசா்ை மற்றும் சிறுவர பராமரிபபகம் உட்பட) நன்கு 
்பாருநதக்கூடிய முகக்கவசத்்த அணிநது ்காள்ளை சவண்டும் 

• உங்கள் முகக்கவசத்்தக் கழற்ற சவண்டிய அவசியமற்ற ்சயலக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 
(உதாரணமாக, இ்ச வகுபபில காற்்ற ஊதும் இ்சக்கருவி்ய வாசிபபது அலைது 
வி்ளையாட்டுகளுக்காக உங்கள் முகக்கவசத்்த அகற்றுவது; ்வளைிபபுறத்தில உணவருநதுவது) 

• சநா்யதிரபபுச் சக்திக் கு்றபாடுள்ளை அலைது அதிகரித்த சநாயத்தாக்க அபாயத்தில இருக்கும் எவ்ரயும் 
உதாரணமாக, மூத்தவரகள்) சநதிபப்தத் தவிரக்க சவண்டும் 

• மருத்துவம்ைகள் மற்றும் நீண்ட-காைப பராமரிபபு இலைங்கள் சபான்ற அதிக அபாயமுள்ளை 
அ்மபபுகளுக்கு அத்தியாவசியமற்ற சநதிபபுக்ளைத் தவிரக்க சவண்டும் 

குறிபபு: எதிரம்றயாை COVID-19 சசாத்ை முடிவுக்ளைப ்பாருட்படுத்தாமல, க்டபபிடிக்கும் இநத 
ந்டமு்றகள் யாவும், சமூகத்தில பரவக்கூடிய COVID-19 மற்றும் பிற சுவாச ்வரஸ்களைின் பரவலுக்கு 
எதிராை சமைதிகப பாதுகாபபு நடவடிக்்ககளைாக இருக்கைாம். 

கடநத 48 ைைவிசநரததில நீஙகள COVID-19 தடுபபூசி அலைது காயச்சல தடுபபூசிம்யப சபற்றிருநதால, 
உஙகளுககு சைசாை சசார்வு, தமச்ைி/மூட்டு ்ைி ைற்றும்/அலைது தமை்ைி இருநதால: 

• நீங்கள் சைசாை க்ளைபபு/சசாரவு, த்சவைி, மற்றும்/அலைது தடுபபூசிக்குப பிறகு ்தாடங்கும் மூட்டு 
வைி சபான்றவற்்ற அனுபவித்தால, பாடசா்ை/சிறுவர பராமரிபபகத்தில நன்கு ்பாருநதக்கூடிய 
முகக்கவசத்்த முழு சநரமும் அணிய சவண்டும். 

• உங்கள் அறிகுறிகள் சமாசம்டநதால, கடநத 48 மணிசநரத்திற்குத் ்தாடரநதால அலைது உங்களுக்கு 
சவறு அறிகுறிகள் சதான்றிைால: நீங்கள் உடைடியாகப பாடசா்ை/சிறுவர பராமரிபபகத்்த விட்டு 
்வளைிசயற சவண்டும். 

கடநத 14 நாட்க்ளில நீஙகள கைடா்விற்கு ச்்ளிச்ய ப்யைம் சசயதிருநதால 

• கைடாவுக்குத் திரும்பிய பிறகு, நீங்கள் தைி்மபபடுத்தபபட சவண்டிய அவசியம் இலைாவிட்டாலும் 
(https://travel.gc.ca/travel-covid) இல உள்ளை அரசாங்க வழிகாட்டுதலக்ளைப பின்பற்ற சவண்டும். 

உடலநைம் ைற்றும் பாதுகாபபுக குறிபபுகள 

மாகாண நிபநத்ைகள் நீக்கபபடுவதால, COVID-19 க்காை அபாயம் ம்றநதுவிட்டதாக அரத்தமில்ை. 
COVID-19 இைிருநது நம்்மயும் பிற்ரயும் பாதுகாத்துக் ்காள்ளை நாம் ்தாடரநதும் நம் பங்்கச் ்சயய 
சவண்டும். நலை ்கச் சுகாதாரத்்த க்டபிடிபபது மற்றும் பரிநது்ரக்கபபடும் அலைது சத்வபபடும் 
இடங்களைில முகக்கவசத்்த அணிவது ஆகிய்வ இதில அடங்கும். 

COVID-19 தடுபபூசி ைற்றும் இதர ்ழககைாை சநாயததடுபபு ைருநதுகம்ள தகுதி்யமடயும் சபாது 
சபற்றுகசகாளளுஙகள. 

தடுபபூசிகள் பாதுகாபபாை்வ, பயனுள்ளை்வ மற்றும் உங்க்ளையும் உங்க்ளைச் 
சுற்றியுள்ளைவரக்ளையும் ்தாற்று சநாயகளைிைிருநது பாதுகாக்கச் சிறநத வழியாகும். சமலும் அறிக: 
https://www.ontario.ca/page/vaccines 
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