
1. பின்வரும் புதிய அல்லது மமோசமடையும் அறிகுறிகள் உள்ளதோ? 

பெயர:்               தேதி:              தேரம்:

அனைே்து ஊழியரும் ேங்களது ெணி ஷிெ்ட ்பேொடங்குவேற்கு அல்லது ெணியிடே்தில் 
நுனைவேற்கு முை் ேினறவு பெய்திருக்கதவண்டும்.

ஆம் இல்டல ஆம் இல்டல ஆம் இல்டல ஆம் இல்டல ஆம் இல்டல ஆம் இல்டல

அக்தடொெர ்12, 2021 அை்று புதுெ்பிக்கெ்ெடட்து

2.   உங்கள் வீை்டில் உள்ளவரக்ளுக்கு மமமல உள்ள அறிகுறிகளில் ஏமதனும் ஒன்மறோ அல்லது அதற்கு 
மமமலோ இருந்தோல் மற்றும்/அல்லது அறிகுறிகடள அனுபவித்த பிறகு பரிமசோதடன முடிவுகளுக்கோக 
கோத்திருக்கிறோரக்ளோ?

  •  ேீங்கள் முழுனமயொக ேடுெ்பூசி தெொடட்ுக்பகொண்டிருே்ேொல்** அல்லது கடே்ே 90 ேொடக்ளில் தகொவிட-்19 தேொய்வொய்ெ்ெடட்ிருே்ேொல், இது 
ெரியொைேொல் “இல்டல” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்யவும்.

  •  வீடட்ில் உள்ளவரக்ள் தகொவிட-்19 ேடுெ்பூசி பெலுே்தி பகொண்ட பிறகு, அவரக்ளுக்கு மிேமொை தெொரவ்ு, ேளரே்்ே ேனெகள் அல்லது 
மூடட்ுகள் இருே்ேொல், “இல்டல” எை்ெனே தேரே்்பேடுக்கவும். அவரக்ளது அறிகுறிகள் 48 மணிதேரங்களுக்கு தமலொக ேீடிே்ேொதலொ 
அல்லது தமொெமனடே்ேொதலொ, “ஆம்” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்யவும்.

3.  கைந்த 10 நோை்களில் மகோவிை்-19 உறுதி சசய்யப்பை்ை நபருைன் சநருங்கிய சதோைர்பு இருப்பதோக உங்களுக்கு 
சதரிவிக்கப்பை்டிருந்தோமலோ அல்லது வீை்டில் தங்கி சுய தனிடமப்படுத்தல் சசய்துசகோண்டிருந்தோமலோ? 

  •  ேீங்கள் முழுனமயொக ேடுெ்பூசி பெலுே்திக்பகொண்டு**, அல்லது கடே்ே 90  ேொடக்ளில் தகொவிட-்19 தேொய்வொய்ெ்ெடட்ிருே்ேொல், இது 
குணமனடே்திருே்ேொல் அல்லது ேீங்கள் ேைினமெ்ெடுே்ே தேனவயில்னல எை பெொது ஆதரொக்கியம் உங்களிடம் பேரிவிே்திருே்ேொல், 
“இல்டல” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்யவும்.

4.   கைந்த 10 நோை்களில், ஒரு மரபிை் ஆண்டிசென் பரிமசோதடனயில் அல்லது வீை்டிமலமய போரக்்கும்  
சுய-பரிமசோதடன கிை் முடிவுகளில் மநர்மடறயோக வந்திருந்தோல்? 

  •  தெொேனைக்கூட அடிெ்ெனடயிலொை PCR ெரிதெொேனையில் எதிரம்னறயொக வே்திருே்ேொல், “இல்டல” எை்று தேரவ்ு பெய்யவும்.

5.   கைந்த 14 நோை்களில், நீங்கள் கனைோவுக்கு சவளியில் பயணித்திருந்தோல், சபைரல் தனிடமப்படுத்தல் 
மதடவயின்படி தனிடமப்படுத்திக்சகோள்ளுமோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீரக்ள்?

TORONTO.CA/COVID19

ஆப்மரை்ைரக்ள் 30 நோை்களுக்கோன வருடக பதிடவ சசய்து + அடனத்து பணியோளரக்ளுக்கோன சதோைர்பு விவரங்கடள  
பதிவு சசய்து பின்னர் பகிர மவண்டும்.

சுகொேொர முேை்னம மருே்துவ அதிகொரி அலுவலகே்தில் வைங்கிய ெரிே்துனரகள் மற்றும் அறிவுறுே்ேல்களுக்கிணங்க உருவொக்கெ்ெடட்து

ஆம்

இல்டல 
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ஆம்

இல்டல 

கோய்சச்ல் 
அல்லது குளிர்

சுடவ அல்லது 
நுகரும் தன்டம 
இழப்பு அல்லது 

குடறதல்

வோந்தி, குமை்ைல் 
அல்லது 

வயிற்றுமபோக்கு
(<18 வயதினருக்கு மை்டுமம)

அறிகுறிகனள அளிக்கக்கூடிய ஏதேனும் முை்ைதர இருக்கும் உடல்ேல பிரெெ்னை இருே்ேொல், “இல்னல” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்யவும். அறிகுறியொைது 
புதியேொகதவொ, தவறு விேமொகதவொ அல்லது தமொெமனடே்ேொதலொ, “ஆம்” எை்று தேரவ்ு பெய்யவும்.

* ேடுெ்பூசி பெற்ற பிறகு 48 மணிதேரே்திற்குள் மிேமொை தெொரவ்ு, ேளரே்்ே ேனெகள் அல்லது மூடட்ுகள் ஏற்ெடட்ொல், “இல்டல” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்து, 
ெணியிடே்தில் இருக்கும்தெொது ஒரு மருே்துவ முகக்கவெே்னே அணிே்திருக்கதவண்டும். உங்கள் அறிகுறிகள் 48 மணிதேரங்கள் ேீடிே்ேொதலொ அல்லது 
தமொெமனடே்ேொதலொ, “ஆம்” எை்ெனே தேரவ்ு பெய்யவும்.

உங்களுக்கு உடல்ேலம் ெரியில்னல எை்றொதலொ அல்லது தமதல ெடட்ியலிடெ்ெடொேனவ உள்ளிடட் ய் அறிகுறிகள் இருே்ேொதலொ, வீடட்ிதலதய ேங்கி, 
தேனவெ்ெடட்ொல் உங்கள் உடல்ேல ெரொமரிெ்பு வைங்குைரிடமிருே்து உேவினய பெற்றிடுங்கள்.

அதிக மசோரவ்ு, 
தளர்ந்த தடசகள் 

அல்லது மூை்டுகள்*

(18+ வயதுடையவரக்ள் 
மை்டும்)

இருமல் சுவோசிப்பதில் 
சிரமம்

அல்லது
ஏமதனும் 
அறிகுறிகளுக்கு 
“ஆம்” என்று நீங்கள் 
பதிலளித்தோல்: 

வீை்டிமலமய  
தங்கி சுய 
தனிடமப்படுத்தல் 
சசய்து சகோண்டு

பரிமசோதடன  
சசய்து 
சகோள்ளவும் 

ஒரு சுகோதோர பரோமரிப்பு 
வழங்குனடர சதோைர்பு 
சகோள்ளவும்

2,3,4 அல்லது 5 
மகள்விகளுக்கு “ஆம்” 
என்றோல்:

** முழுனமயொக ேடுெ்பூசி பெலுே்ேெ்ெடட்வர ்எை்ெது தகொவிட-்19 இரண்டொவது ேடுெ்பூசி பெலுே்திய பிறகு 14 ேொடக்ள் அல்லது தமலொக ஆகியது எை்ெேொகும்,  
அல்லது ஒண்டொரிதயொ சுகொேொர அனமெெ்கம் வனரயறுக்கெ்ெடட்ெடி இருக்கும் கொலமொகும்.

மகோவிை்-19 ஊழியர ்தேொய் கண்டறிேல் தகள்விே்ேொள்

இந்த 
அடமவிைத்டத 
உள்ளிைோதீரக்ள்

சைோமரோண்மைோ சபோது 
சுகோதோர அறிவுடரடய 
பின்பற்றவும்

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	 ேீங்கள் வீடட்ில் ேங்கி, உங்கள் 
அறிகுறிகள் பேொடங்கெ்ெடட் 
ேொளிலிருே்து 10 ேொடக்ளுக்கு சுய 
ேைினமெ்ெடுே்திக்பகொள்ளதவண்டும். 
குனறே்ேது 24 மணிதேரங்கள்க்கு*** 

பிறகும் குணமொகிவிடட்ொல், 10 
ேொடக்ளுக்கு பிறகு, ேீங்கள் ெணிக்கு 
திரும்ெலொம்.  

•	 தகொவிட-்19-க்கு பேொடரப்ு இல்லொே ஒரு 
ேினலனய சுகொேொர ெரொமரிெ்ெொளர ்
வைங்குைர ்கண்டறிே்ேொல், உங்கள் 
அறிகுறிகள் குணமனடே்ே பிறகு 
24 மணிதேரங்களில்*** ெணிக்குே் 
திரும்ெலொம். 

•	 உங்கள் ெணியிடே்தில்  
பேரிவியுங்கள்.

•	 ேீங்கள் வீடட்ில் ேங்கி, உங்கள் 
அறிகுறிகள் பேொடங்கெ்ெடட் 
ேொளிலிருே்து 10 ேொடக்ளுக்கு சுய 
ேைினமெ்ெடுே்திக்பகொள்ள 
தவண்டும்.

•	 படொதரொண்தடொ பெொது  
ஆதரொக்கியம் அல்லது உங்கள்  
உள்ளூர ்சுகொேொர யூைிட ்ஒரு 
விெொரனணனய பெய்து,  தமலும் 
அறிவுறுே்ேல்கனள வைங்கும்.

கைந்த 10 நோை்களில் மகோவிை் -19 
மநோய் சதோற்று உறுதி சசய்யப்பை்ை 
எவருைனும் நீங்கள் சநருங்கிய 
சதோைர்பில் இருந்தீரக்ளோ?

அறிகுறிகள் குணமனடயே் பேொடங்கியவுடை் 
24 மணிதேரங்களுக்கு*** பிறகு ேீங்கள் 
ெணிக்கு திரும்ெலொம். 

நீங்கள் முழுடமயோக தடுப்பூசி 
மபோைப்பைோமல் இருந்தோல்**: பேொற்று 
உறுதி பெய்யெ்ெடட் ேெருடை் கனடசியொக 
பவளிெ்ெடட் ேொளிலிருே்து 10 ேொடக்ளுக்கு சுய-
ேைினமெ்ெடுே்ேலில் இருக்கதவண்டும். 

நீங்கள் முழுடமயோக தடுப்பூசி 
மபோை்டுக்சகோண்டிருந்தோல்**: அறிகுறிகள் 
குணமனடயே் பேொடங்கியவுடை் 24 
மணிதேரங்களுக்கு*** பிறகு ேீங்கள் ெணிக்கு 
திரும்ெலொம்.

மகோவிை் அலர்ை் ஆப் மூலமோக நீங்கள் 
ஒரு சவளிப்போடு அறிவிக்டகடய 
சபற்றிருந்தோல் மை்டுமம: அறிகுறிகள் 
குணமனடயே் பேொடங்கியவுடை் 24 
மணிதேரங்களுக்கு*** பிறகு ேீங்கள் ெணிக்கு 
திரும்ெலொம்.

வீை்டிமலமய தங்கி, சுய தனிடமப்படுத்தல் சசய்துசகோள்ளமவண்டும். பரிமசோதடன 
சசய்துசகோள்ளுங்கள்.
•   ஒரு ேடுெ்பூசி தெொடட்ுக்பகொண்ட 48 மணிதேரே்திற்குள் பமல்லிய ேளரவ்ு அறிகுறிகள் இருே்ேொல், ேீங்கள் ேைினமெ்ெடுே்திக்பகொள்ள 

தேனவயில்னல. ெணியில் இருக்கும்தெொது ேீங்கள் மருே்துவ முகக்கவெம் அணிே்துபகொள்ளதவண்டும். உங்கள் அறிகுறிகள் 48 
மணிதேரே்திற்கும் தமலொக ேீடிே்ேொல் அல்லது தமொெமனடே்ேொல், வீடட்ில் ேங்கி, சுய ேைினமெ்ெடுே்திக்பகொண்டு ெரிதெொேனை 
பெய்துபகொள்ளவும்.

உங்கள் மகோவிை்-19 பரிமசோதடனயின்  
முடிவு என்னவோக இருந்தது?

கைந்த 14 நோை்களில் கனைோவிற்கு சவளிமய பயணித்திருந்தோல்,  
நோன் என்ன சசய்யமவண்டும்?

•  உங்கள் ெரிதெொேனை பேகடட்ிவ் எை்று வே்ேொலும், 14 ேொடக்ளுக்கு வீடட்ிற்கு திரும்பி, சுய ேைினமெ்ெடுே்ேலில் 
இருக்கதவண்டும். 

•  ேைினமெ்ெடுே்ேல் ெடட்ே்திை் கீை் குழு விலக்குகள், ேைினமெ்ெடுே்ேல் தேனவெ்ெொடுகளிை்ெடி பெடரல் 
ேைினமெ்ெடுே்ேலில் இருே்து விலக்கு ஏற்ெடட்ிருே்ேொலும், ேீங்கள் ேைினமெ்ெடுே்ே தவண்டொம் எை்று ேினைக்கிதறை்.

•	 	உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருே்ேொல், பெடரல் குவொரொண்னடை்-இலிருே்து விலக்கு இருே்ேொலும், ேீங்கள் ெரிதெொேனை 
பெய்து பகொள்ள தவண்டும். 

மகோவிை்-19 அறிகுறிகள் இருந்தோல்,
நோன் என்ன சசய்யமவண்டும்?

TORONTO.CA/COVID19

மநர்மடற எதிர்மடற
பரிமசோதடன  

சசய்யப் 
பைவில்டல

இல்டல 

ஆம்

ஆம்

ஆம்

** முழுனமயொக ேடுெ்பூசி பெலுே்ேெ்ெடட்வர ்எை்ெது தகொவிட-்19 இரண்டொவது ேடுெ்பூசி பெலுே்திய பிறகு 14 ேொடக்ள் அல்லது தமலொக ஆகியது எை்ெேொகும், அல்லது ஒண்டொரிதயொ 
சுகொேொர அனமெெ்கம் வனரயறுக்கெ்ெடட்ெடி இருக்கும் கொலமொகும்.

***குடலியக்க அறிகுறிகள் எை்றொல் 48 மணிதேரங்கள்

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

