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COVID-19  
மூத்தவரக்ளுக்கான தகவல் 

COVID-19 இல் இருந்து உங்கள் ஆபத்தத குதைக்கவும்:
• உங்கள் வீட்டிலிருந்து வவளியே வெல்லும் 

அதத்ிோவசிேமற்ற பேணங்களள குளறத்துக ்
வகாள்ளுங்கள்

• மற்றவரக்ளிடமிருந்து இரண்டு மீட்டரக்ள் (ஆ று 
அடி) இளடவவளிளே ளவதத்ிருங்கள்

• உட்புற வபாது இடங்களில் இருகக்ும் யபாது 
மற்றும் நீங்கள் உடல் இளடவவளிளே 
களடப்பிடிகக் முடிோத யநரதத்ிலும் முகமூடி 
அல்லது முகதள்த கவெதள்த அணியுங்கள்

• அடிகக்டி உங்கள் ளககளள சுதத்ம் வெே்யுங்கள் 
யொப்பு மற்றும் தண்ணீர ்அல்லது ஆல்கஹால் 
ொரந்்த (70-90 ெதவீதம்) ளக சுதத்ிகரிப்பாளைப் 
பேை்படுத்துங்கள்

•  கழுவப்படாத ளககளால் உங்கள் முகதள்தத ்
வதாடுவளதத ்தவிரக்க்வும்

• உங்கள் இருமல் அல்லது தும்மளல உங்கள் 
முழங்ளக அல்லது திசுவால் மூடி வகாள்ளவும். 
உடயை குப்ளபேில் திசுளவ எறிந்து விட்டு உங்கள் 
ளககளள கழுவவும்.

• அடிகக்டி வதாடும் வபாருள்கள் மற்றும் 
யமற்பரப்புகளள சுதத்ம் வெே்து கிருமி நீகக்ம் 
வெே்யுங்கள்

• யநாே்வாே்ப்பட்டவரக்ளுடை் வநருங்கி 
இருப்பளத தவிரக்க்வும்

• உங்களுகக்ு உடல்நிளல ெரிேில்ளல எை்று 
உணரந்்தால் வீட்டியலயே இருங்கள்

மிகவும் புதுப்பிதத் சுகாதார வழிகாட்டுதலுகக்ும், COVID-19 பற்றிே யகள்விகளுகக்ும், அளழகக்வும்

வடாரை்யடா வபாது சுகாதார ஹாட்ளலை் 416-338-7600 (காளல 8:30 முதல் இரவு 8 மணி வளர). யமலும் தகவலுகக்ு நீங்கள் toronto.ca/COVID-19 
இல் வடாரை்யடா நகர வளலதளதள்தப் பாரள்வேிடவும்.

நீங்கள் COVID-19 அறிகுறிகளுகக்ு ஆளாைால், உங்கள் சுகாதார வழங்குநளர அல்லது வடலிவஹல்த-்ஐ அளழகக்வும் ஒை்டாரியோ 1-866-797-0000.

காய்சச்ல்

மூக்கு ஒழுகுதல்

மூசச்ுத்திணைல்

உடல்நிதல சரியில்லாத 
பபால் இருப்பது

இருமல்

சுதவ அல்லது 
வாசதனயின்தம

ததாண்தடப்புண், உணவு 
விழுங்குவதில் சிரமம்

குமட்டல், வாந்தி, 
வயிை்றுப்பபாக்கு

COVID-19 அறிகுறிகள்

உங்களுக்கு சுவாசிப்பதில் சிக்கல் இருந்தால், 911 ஐ அதைக்கவும். வயதான தபரியவரக்ளுக்கு இந்த 

அறிகுறிகளும் இருக்கலாம்:

• ஞாபகமறதி, குழப்பநிளல

• வழகக்தள்த விட அதிகமாக தூங்குவது

• தளெ வலி, தளலவலி

• தளலெச்ுற்றல், பலவீைம் அல்லது விழுவது

• குளுளம
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மூத்தவரக்ளுக்குக்கான உதவி:
• உணவு, ொப்பாடு மற்றும் அதத்ிோவசிே 

வபாருட்களள வழங்குதல்

• ோராவது உங்களுடை் யபெ அல்லது 
கவைித்துக ்வகாள்ள

• மைநல ஆதரவு

• மருத்துவ நிேமைங்களுகக்ு அளழத்து வெல்வது

• மூதத்வரக்ளுகக்ு ஏற்படும் துஷ்பிரயோகதள்த 
ளகோள்வதில் ஆதரவு வதரிவிப்பது

• மூதத்வரக்ளுகக்ாை இை்னும் பல திட்டங்கள் 
மற்றும் யெளவகள்

நீங்கள் அதைக்கலாம்:

211 (24/7 இருகக்ும்)

தடாரன்படா மூத்தவரக்ளுக்கான தெல்ப்தலன் 416-217-2077 (காளல 9 மணி - இரவு 8 மணி)

இரண்டு எண்களும் பல வமாழிகளில் யெளவளே வழங்குகிை்றை.

மூதத்வரக்ளுகக்ு எை பல உள்நாட்டு-ளமேப்படுதத்ப்பட்ட COVID-19 ஆதரவு யெளவகளும் உள்ளை.

வடாரை்யடா பழங்குடிேிைர ்ஆதரவு யெளவகள் கவுை்சிலுகக்ு (TASSC) 647-748-6100 x103 எை்ற 
எண்ணில் அளழகக்வும் அல்லது support@tassc.ca மிை்ைஞ்ெல் வெே்ேவும்

இதனுடன் கூட நிதி உதவிக்கும் நீங்கள் தகுதிதபைலாம்:
• வாடளக மற்றும் மிை்ெகத்ி நிலுளவ

• மருத்துவ வெலவுகள்

• இறுதிெ ்ெடங்கு வெலவுகளுகக்ு உதவ ி

• வருமாைதத்ிற்காை ஆதரவு

நீங்கள் தற்யபாது ஒை்டாரியோ ஒரக்ஸ்் அல்லது ஒை்டாரியோ இேலாளம 
வகாடுப்பைவுகளளப் வபறுகிறீரக்ள் எை்றால், உங்கள் ெமூக யெவகளரத ்வதாடரப்ு 
வகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ெமூக உதவிளேப் வபறவில்ளல, ஆைால் நிதி உதவி 
யதளவப்பட்டால், சிட்டி ஆஃப் வடாரை்யடாளவ 416-338-8888 எை்ற எண்ணில் 
வதாடரப்ு வகாள்ளவும்.

உங்களுக்கு பகள்விகள் இருந்தால் 311 (24/7, பல தமாழிகளில்) டயல் 
தசய்வதன் மூலம் சிட்டி ஆஃப் தடாரன்படாதவ அதைக்கவும்:

•  நூலகங்கள், ெமூக வபாழுதுயபாகக்ு ளமேங்கள், பூங்காகக்ள்

•  உங்கள் வீட்ளடக ்கண்டுபிடித்து ளவதத்ிருகக் உதவுங்கள்


