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மூ�்கு அதடப்பு அல்லது 
மூ�்கு ஒழுகுதல்

ததலவலி 

1. மோணவரு�்கு பின்வரும் புதிய அல்லது கமோசமோன அறிகுறி�ள் ஏகதனும் உள்ளதோ?*

சுதவ அல்லது 
�றுமணம் இழப்பு 

�ோய்சச்ல் > 37.8˚C இருமல்
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அல்லது ஏகதனும் 
அறிகுறி�்கு “ஆம்” 
என்றோல்:

வீட்டில் தங்கி, 
தனிதமப்படுத்தி�்ச�ோள்ளவும்

பரிகசோததன 

சசய்துச�ோள்ளவும் 

ஓர ்சு�ோதோர 
வழங்கு�தரத் சதோடரப்ு 
ச�ோள்ளவும்

2. உங்�ள் வீட்டில் உள்ள எவரு�்க�னும் கமகல உள்ள அறிகுறி�ளில் 
ஒன்கறோ அல்லது அதற்கு கமகலோ இரு�்கிறதோ?
 
3. �ட�்த 14 �ோட்�ளில் குழ�்தத �னடோவிற்கு சவளியில் 
பயணித்துள்ளோரோ?
 
4. உங்�ள் வீட்டில் உள்ள எவகரனும் க�ோவிட்-19 உள்ள எவருடகனனும் 
ச�ருங்கிய சதோடரப்ு உள்ளதோ� �ண்டறியப்பட்டுள்ளோரோ அல்லது 
வீட்டில் தங்கும்படி மற்றும் தனிதமப்படுத்தலில் இரு�்கும்படி 
க�ட்டு�்ச�ோள்ளப்பட்டுள்ளோர�்ளோ?

ஆம் இல்தல

ஆம் இல்தல

ஆம் இல்தல

ெிெ்ரவரி-23, 2021  அன்று புதுெ்ெிகக்ெ்ெட்டது

*அறிகுறியானது புதியோக, தவறாக அல்லது தமாசமடடே்ோல் அன்றி, ேற்தொடேய ஆதராகக்ிய ேிடலடய பகாண்டுள்ள, ஆதராகக்ிய ேலன் வழங்குேரால் 
கண்டறியெ்ெட்ட குழே்டேகள், அறிகுறிகளுகக்ு ஆம் என்று ெதிலளிகக்கக்ூடாது. உங்கள் குழே்டேயின் வழகக்மான அறிகுறிகளில் ஏற்ெடும் மாற்றங்கடளக ்கண்டறியுங்கள்.

2,3 அல்லது 
4 ஆவது 
க�ள்வி�ளு�்கு 
“ஆம்” என்றோல் 

வீட்டில் 
தங்குங்�ள்

சடோகரோண்கடோ சபோது ஆகரோ�்கிய 
அறிவுதரதயப் பின்பற்றகவண்டும்

மூசச்ுவிடுவதில் சிரமம்

குமட்டல், 
வோ�்தி அல்லது 
வயிற்றுகபோ�்கு

வறண்ட சதோண்தட அல்லது 
விழுங்குவதில் சிரமம்

உடம்பு �லமின்தம, 
ததச வலி அல்லது 

கசோரவ்ு

ljunkin
Typewritten Text
Tamil



ஆம் 

• அவரக்ளின் அறிகுறிகள் தோன்றிய ோள் முேல் 14 
ோட்களுகக்ு உங்கள் குழே்டே வீட்டில் ேங்கி, 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். 

• 10 ோட்களுகக்ு ெிறகு, அவரக்ளின் அறிகுறிகள் 
குணமடடே்ேவுடன் மீண்டும் ெள்ளிகக்ுச ்
பசல்லலாம்

• ெள்ளி வளாகேத்ிற்கு வரும் வீட்டில் உள்ள 
எவரும் 14 ோட்களுகக்ு வீட்டில் ேங்கி, 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ள தவண்டும். 

• ஆதராகக்ிய ேல வழங்குனர ்இே்ே 
ேிடலயானது தகாவிட்-19 போடரெ்ானது 
இல்டலபயன்று கண்டறிே்ோல், அறிகுறிகள் 
குணமடடே்ேவுடன் 24 மணிதேரேத்ிற்குெ் 
ெிறகு ெள்ளிகக்ுச ்பசல்லலாம்.  
இல்லேத்ிலுள்ள மற்றவரக்ள் ெள்ளிகக்ுச ்
பசல்லலாம்.

பரிகசோததன 
சசய்யப்படவில்தல 

• உங்கள் குழே்டேகக்ு தகாவிட்-19 ொஸிட்டிவ்வாக 
இருெ்ெடே உங்கள் குழே்டேயின் ெள்ளிகக்ுே ்
பேரியெ்ெடுேே்வும். 

• அறிகுறிகள் தோன்றிய ோள் முேலாக 14 ோட்களுகக்ு 
உங்கள் குழே்டே வீட்டிதலதய ேங்கி, 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ள தவண்டும்.

• வீட்டில் உள்ளவரக்ள் மற்றும் பேருங்கிய போடரப்ு 
உள்ளவரக்ளும் குடறே்ேது 14 ோட்களுகக்ு 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். 

• படாதராண்தடா பொது ஆதராகக்ிய அடமெ்பு 
ஓர ்விசாரடணகக்ாக உங்கடளே ்போடரப்ு 
பகாண்டு, தமலும் அறிவுறுேே்ல்கடள 
வழங்குவாரக்ள்.

போஸிட்டிவ் 

• அறிகுறிகள் குணமடடே்து 24 மணிதேரேத்ிற்குெ் 
ெிறகு உங்கள் குழே்டே ெள்ளிகக்ுே ்
திரும்ெலாம். 

• உடன் ெிறே்ேவரக்ளுகக்ு அறிகுறிகள் இல்லாே 
ெட்சேத்ில் உடனடியாக ெள்ளிகக்ுே ்
திரும்ெலாம்.

• ெள்ளிகக்ுச ்பசல்லும் பெரியவரக்ளும் அறிகுறிகள் 
இல்லாே ெட்சேத்ில் ெள்ளிகக்ுச ்திரும்ெலாம்.

ச��ட்டிவ் 

இல்தல

• அவரக்ளுகக்ு அறிகுறிகள் உள்ளன என்ெடே உங்கள் குழ்ே்டேயின் ெள்ளிகக்ுே ்
பேரியெ்ெடுேே்வும். 

• உங்கள் குழே்டே வீட்டில் ேங்கி, சுயமாக ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காண்டு, 
ெரிதசாேடன பசய்துபகாள்ளதவண்டும். 

• வீட்டில் உள்ள ெள்ளிகக்ுச ்பசல்லும் மற்றவரக்ளும் வீட்டிதலதய ேங்கி, இே்ே 
குழே்டேகக்ு பேகட்டிவ் என்று வரும்வடர ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். 

• உங்கள் வீட்டில் உள்ளவரக்ள் உட்ெட அடனவரும் வீட்டில் இருே்து 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ள தவண்டும். உங்கள் குழே்டேகக்ு ெரிதசாேடன 
தமற்பகாள்ளவும். 

• ொஸிட்டிவ் என்று வே்ோல், உங்கள் குழே்டேயின் ெள்ளிகக்ுே ்பேரிவிகக்வும். 
படாதராண்தடா பொது சுகாோர அடமெ்பு தமலும் அறிவுறுேே்ல்களுடன் 
ெின்போடரும். 

• பேகட்டிவ் என்று வே்ோலும், ொஸிட்டிவ் என்று பேரிவிேே் ேெருடன் 
கடடசியாக பவளிெ்ெட்ட ோட்ளிலிருே்து 14 ோட்களுகக்ு சுயமாக 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ள தவண்டும். பேருங்கிய போடரெ்ில் இருே்ே ேெர ்
ேனிடமெ்ெடுேே்திலிலிருே்து முழுடமயாக பவளிவரும்வடர வீட்டில் உள்ள 
மற்ற குழே்டேகளும் சுயமாக ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். 

• உங்கள் குழே்டேகக்ு ெரிதசாேடன பசய்யவில்டலஎன்றால் 10 ோட்களுகக்ு 
ேனிடமெ்ெடுேே் தவண்டும். வீட்டில் உள்ளவரக்ளும் வீட்டிதலதய ேங்கி, 14 
ோட்களுகக்ு ேன்டனேே்ாதன ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். 
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வீட்டில் உள்ள எவதரனும் கடே்ே 14 ோட்களில் கனடாடவவிட்டு பவளியில் ெயணிேத்ிருே்ோல், ெயணிேே் அே்ே ேெர ்14 ோட்களுகக்ு 
ேனிடமெ்ெடுேத்ிகப்காள்ளதவண்டும். ெயணம் பசய்ே அே்ே ேெர ்14 ோட்கள் ேனிெ்ெடுேே்டல முடிகக்ும் வடர வீட்டில் உள்ள 
அடனவரும் வீட்டிதலதய இருகக்தவண்டும். எவதரனும் ஒரு முகக்ியமான ெணியில் இருே்து (எ.கா டிரக ்டிடரவர,் டெலட்)  ெயண 
ேனிடமெ்ெடுேே்லிலிருே்து விலகட்க பகாண்டிருே்ோல், வீட்டில் உள்ள மற்றவரக்ள் ெள்ளிகக்ுச ்பசல்லலாம்.

எனது குழ�்தத�்கு க�ோவிட் -19-இன்  1 அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட அறிகுறி�ள் உள்ளது. 
�ோன் என்ன சசய்யகவண்டும்?

உங்�ள் குழ�்தத க�ோவிட்-19 பரிகசோததனயில் போஸிட்டிவ் உள்ள 
ஒருவருடன் ச�ரு�்�மோன சதோடரப்ில் இரு�்தோரோ?

உங்�ள் குழ�்ததயின் க�ோவிட்-19 பரிகசோததன முடிவு என்ன?




