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COVID-19 குறித்து நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியவே  

COVID-19 

COVID-19 என்பது, ககாவ ானா எனப்படும் புதியகதாரு வே ஸால் ஏற்படும் சுோசம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு 

வநாயாகும்.  இது முக்கியமாக நுவ யீ வைப் பாதிக்கின்றது, ஆனால் இதயம் அல்ைது மூவைவயயும் இது 

வசதப்படுத்தக்கூடும். COVID-19 வநாய்த்கதாற்று ஏற்பட்ட சிைருக்கு கதாற்று நீங்கிய சிை மாதங்களுக்குப் 

பின்னரும் கூட அறிகுறிகள் கதாடர்ந்து காணப்படுகின்றன. வசார்வு, மூச்சுத் திணறல், இருமல், மூட்டு ேலி, 

ஓவசயுடன் ேிவ ோக அடிக்கும் இதயத் துடிப்பு, கேனம் கசலுத்துேதில் சிக்கல், வதாைாிப்பு அல்ைது முடி 

உதிர்தல் ஆகியன நீண்ட-காை அறிகுறிகைில் அடங்குகின்றன. 

 

இந்தக் ககாவ ானா வே ஸ் கதாடர்ந்தும் ம பியல் மாற்றம் கபற்று உருமாறிக் ககாண்டு ேருகின்றது. 

variants எனப்படும் ேித்தியாசமான மாறுபட்ட சிை ேவககள் இப்வபாது ஒன் ாறிவயாேில் உள்ைன. அவே 

கதாற்றுவநாவய மிகவும் எைிதாகப் ப ப்பி வமலும் கடுவமயான வநாய்த்தாக்கத்வத ஏற்படுத்துகின்றன. 

கதாற்றுப்ப ம்பல் முவற  

கபரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்ட நபருடனான கநருங்கிய கதாடர்பின் மூைம், சுோசத்துடன் கதாடர்புவடய 

நீர்த்துைிகள் மற்றும் அவடக்கப்பட்ட நிவையில் உள்ை ேைிமண்டைம் ோயிைாக COVID-19 ப வுகின்றது, 

கதாற்றுள்ை நபாில் அறிகுறிகள் வதான்றத் கதாடங்குேதற்கு முன்னவ  வநாய்ப் ப ம்பல் நிகழைாம்.  

COVID-19 ப ேக்கூடிய முவறகள்:  

 கட்டியவணத்தல்கள் மற்றும் முத்தங்கவைப் பகிரும்வபாது  

 மக்கள் ஒன்றுகூடி இருக்கும்வபாது மற்றும் வபசுேது, சிாிப்பது, பாடுேது, தும்முேது அல்ைது இருமுேது 

வபான்ற கசயல்கவைச் கசய்யும்வபாது   

 தனிநபர் இவடகேைி தூ த்வத மறந்து, வபசுேதற்காக மக்கள் ஒருேருக்ககாருேர் கிட்டிச் வசரும்வபாது  

 கநாிசைான உட்புறப் பகுதிகைில்   

 வே ஸால் மாசுபடுத்தப்பட்ட வமற்ப ப்புகவைத் கதாட்டதன் பின்னர் ோய், மூக்கு அல்ைது கண்கவைத் 

கதாடும்வபாது  

கநடுந்தூ ங்களுக்குப் ப ேியிருக்கும் ேைிமண்டைம், காற்வறாட்டத்துக்கான அவமப்புகள் அல்ைது உணவு 

அல்ைது நீர் மூைமாக COVID-19 ப வுேதாக அறியப்படேில்வை. அறிேதற்கு வமலும் COVID-19 

transmission, aerosols and ventilation ஐப் பார்வேயிடவும். 

அறிகுறிகள்  

காய்ச்சல், இருமல், ேிழுங்குேதில் சி மம், கதாண்வடேலி, மூக்கால் ஒழுகுதல், சுவே அல்ைது ோசவன 

இழப்பு, குமட்டல், ோந்தி, ேயிற்றுப்வபாக்கு மற்றும் சுோசிப்பதில் சி மம் ஆகியன COVID-19 இன் 

கபாதுோன symptoms (அறிகுறிகள்) ஆகும். அறிகுறிகள் வதான்றுேதற்கு 14 நாட்கள் ேவ  ஆகைாம். 

ேயதில் மூத்தேர்கள் மற்றும் பிள்வைகளுக்குக் குைிருணர்ச்சி, தவைேலி, ேழக்கத்வத ேிட அதிகமாகத் 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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தூங்குதல், கதாடர்பற்றுச் கசயற்படுதல், குழப்பம், தவசேலி, தவைச்சுற்று, பைவீனம் அல்ைது ேிழுதல்கள் 

வபான்ற கபாதுோன அறிகுறிகளும் கூட ஏற்படைாம். 

  

உடற்வகாைாறுகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகள்  

ேயதான கபாியேர்களும் உடல்நைப் பி ச்சவனகள் உள்ைேர்களும் மருத்துேமவனப் ப ாமாிப்பு 

வதவேப்படுமைவுக்குக் கடுவமயான வநாய்த் தாக்கத்துக்கு ஆைாகும் அபாயத்தில் உள்ைனர். மிகவும் 

அாிதான சந்தர்ப்பங்கைில், சிை பிள்வைகளுக்கு அசாதா ணமானகதாரு அழற்சி நிவை ஏற்படக்கூடும். ஒரு 

பிள்வையின் உடல்நிவை  வமம்படாேிட்டால் அல்ைது வதாைாிப்பு ஏற்பட்டால், நீண்ட காைத்துக்குக் காய்ச்சல் 

குணமவடயாமல் கதாடர்ந்து ககாண்டிருந்தால், கண்கள் இைஞ்சிேப்பு நிறமாக மாறினால் மற்றும்/அல்ைது 

வக, கால்கைில் வீக்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துே உதேிவய நாடவும். 

அவனேவ யும் பாதுகாப்பாக வேத்திருப்பதற்குாிய நடேடிக்வககள்  

 COVID-19 தடுப்பூசிவயப் கபற்றுக் ககாள்ைல். 

 உங்கள் வீட்டிற்கு கேைிவய அேசியம்-அற்ற பயணங்கள் வமற்ககாள்ேதவனக் கட்டுப்படுத்தல்.  

 உங்கள் உடல்நிவை சாியில்ைாமல் இருந்தால் சுய தனிவமப்படுத்தியோறு வீட்டிவைவய தங்கியிருத்தல். 

வநாய்க்குாிய வசாதவனவயச் கசய்து ககாள்ைல் . 

 மற்றேர்கைிடமிருந்து குவறந்தது இ ண்டு மீற்றர் ேவ யிைான தனிநபர் இவடகேைி தூ த்வத 

வேத்திருத்தல். 

 தனிநபர் இவடகேைி தூ த்வதப் பின்பற்றுேது கடினமாக இருக்கும்வபாது உட்புறமாகவுள்ை கபாது 

இடங்கைிலும் கேைிப்புறங்கைிலும் face mask (முகக்கேசம்) ஒன்வற அணிந்திருத்தல். 

 உங்கள் வககவை அடிக்கடி கழுவுதல் அல்ைது மதுசா ம் கைந்த சுத்திகாிப்பாவன அடிக்கடி பயன்படுத்தல். 

 கழுேப்படாத வககைால் உங்கள் முகத்வதத் கதாடுேவதத் தேிர்த்துக் ககாள்ைல். 

 உங்கள் முழங்வக மடிப்புக்குள் அல்ைது கமன்திசு ஒன்றினால் மூடியபடி இருமுதல் அல்ைது தும்முதல்.  

 அதிகமாகத் கதாடுகின்ற வமற்ப ப்புகவைச் சுத்தம் கசய்து கதாற்று நீக்குதல்.  

 COVID Alert mobile app ஐப் பதிேிறக்கம் கசய்தல். 

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் கசய்ய வேண்டியது  

உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகைில் ஒன்று அல்ைது அதற்கு வமற்பட்டன இருந்தால், அல்ைது COVID-19 

உள்ை ஒருேருடன் நீங்கள் கநருங்கிய கதாடர்பில் இருந்திருந்தால், அதற்குாிய வசாதவனவயச் கசய்து 

ககாள்ைவும்.  அருகிலுள்ை உங்களுக்கு.assessment centre (மதிப்பீட்டு வமயம்) ஒன்றில் வசாதவனக்காகப் 

பதிவு கசய்து ககாள்ைவும். உங்கள் வசாதவன முடிவுக்காகக் காத்திருக்கும்வபாது உங்கவைச் சுயமாகத்-

தனிவமப்படுத்தி வீட்டிவைவய தங்கியிருக்கவும். 

நீங்கள் கதாற்றுக்குள்ைாகி இருக்கக்கூடும் என்பதால், உங்கள் வீட்டிலுள்ைேர்கள் உட்பட 

மற்றேர்கைிடமிருந்து ேிைகி வீட்டிவைவய இருக்க வேண்டும் என்பவத self-isolate (சுய-தனிவமப்படுத்தல்) 

என்பதன் கபாருைாகும்.  கபாது இடங்களுக்கும் .கேைியிடங்களுக்கும் கசல்ை வேண்டாம் , அத்துடன் கபாதுப் 

வபாக்குே த்வதயும் பயன்படுத்த வேண்டாம்.  இவணயத்தைம் மூைமாக உங்களுக்குத் வதவேயான 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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கபாருட்கவை ோங்கவும் அல்ைது உங்களுக்காகப் கபாருட்கவை ோங் கி ேருேதற்கு நண்பர் ஒருேவ  

அவழக்கவும்.  உங்கள் அறிகுறிகவைப் வபாக்குேதற்கு உங்களுக்கு உதேி வதவேப்பட்டால் உங்கள் 

மருத்துேவ  அவழக்கவும். உங்களுக்கு அல்ைது வேறு யாருக்காேது சுோசிப்பதில் சி மம் ஏற்பட்டால் 911 ஐ 

அவழக்கவும். 

காற்வறாட்டம் அல்ைது வீசும் காற்று 

COVID-19 இன் ப ேவைக் குவறப்பதற்கு நல்ை காற்வறாட்டம் உதேி புாியக் கூடும். 

உங்கள் வீட்டில் நல்ை காற்வறாட்டம் ஏற்படுேவத உறுதிப்படுத்துேதற்குப் பின்பற்ற வேண்டிய 

நவடமுவறகள்:  

 பாதுகாப்பானதாகவும் அல்ைது சாத்தியமானதாகவும் இருந்தால் ஜன்னல்கவையும்  கதவுகவையும் திறந்து 

வேக்கவும். 

 உங்கள் வீட்டின் கேப்பமூட்டும் மற்றும் குைிரூட்டும் அவமப்புகவை நன்கு ப ாமாித்துக் ககாள்ைவும். 

 உங்கள் வீட்டின் கேப்பமூட்டும் மற்றும் குைிரூட்டும் உபக ணங்கள் வபான்றேற்றுடன் நன்கு 

கபாருந்தக்கூடிய அதிகூடிய கசயற்திறன் ககாண்ட ேடிப்பாவனப் (filter)  பயன்படுத்தவும். 

 உட்கூவ யில் (ceiling) கபாருத்தப்பட்டுள்ை மின்ேிசிறிகள் அல்ைது எடுத்துச்  கசல்ைக்கூடிய சிறிய 

ேிசிறிகவைப் பயன்படுத்தும் வபாது, வமல்வநாக்கிய காற்வறாட்ட சுழற்சிவயப் பயன்படுத்தவும். 

 காற்று நுவழேதற்கான ோயில்கவைச் (air vents) சுற்றியுள்ை பகுதி திறந்திருப்பதற்காகத் தைபாடங்கவை 

அப்புறப்படுத்தி வேத்திருத்தல் வபான்றன. 

COVID-19 ப வுேவத, எடுத்துச் கசல்ைக்கூடிய காற்றுத் தூய்வமயாக்கிகள்.தடுக்க முடியும் என்பதற்கு எவ்ேித 

ஆதா ங்களும் இல்வை, ஆனால் உட்புறப் பகுதிகைில் நல்ை காற்வறாட்ட ேசதியிருந்தால் அது உதேக்கூடும். 

தூக்கிச் கசல்ைக்கூடிய காற்றுத் தூய்வமயாக்கிகள், நல்ை காற்வறாட்டம் இல்ைாத பகுதிகைில், உதா ணமாக, 

ஜன்னல்கள் இல்ைாத ஒரு சிறிய அவறயில், பயனுள்ைதாக இருக்கும்.  

COVID-19 தடுப்பூசி 

உடல்நைப் பி ச்சவனகள் உள்ைேர்கள், பைவீனமான வநாகயதிர்ப்பு சக்தியுவடயேர்கள், தடுப்பு மருந்துக்கு 

எதிர்ேிவனயான (auto-immune) வகாைாறுகள் உள்ைேர்கள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் தாய்ப்பால் 

ககாடுப்பேர்கள் உட்படப் கபரும்பாைான மக்களுக்கு,  ஒன் ாறிவயாேில் பயன்படுத்தப்படும் COVID-19 

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவேயாகும். COVID-19 இனால் ஏற்படும் கடுவமயான வநாய்த் தாக்கங்கவைத் 

தடுப்பதற்குத் தடுப்பூசிகள் பயனுள்ைதாக இருக்கும். தடுப்பூசி கட்டாயமில்வை என்றாலும், இயலுமானைவு 

ேிவ ேில் தடுப்பூசிவயப் வபாட்டுக் ககாள்ளும்படி அவனேரும் அதிகமாக ஊக்குேிக்கப்படுகின்றனர்.  

COVID-19 vaccines இல் தடுப்பூசிகள் பற்றி வமலும் அறிக. 

 

 

வமைதிகத் தகேல்கள்   

toronto.ca/COVID19  எனும் எமது இவணயத்தைத்வதப் பார்வேயிடவும் அல்ைது 416-338-7600 என்ற 

எண்ணில் எம்வம அவழக்கவும். 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19

