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உங்களுக்கு மகோவிட்-19 இருக்கும்மபோது ஒரு சிறுகுழந்தை அல்லது 

குழந்தைதை பரோேோித்ைல்  

 ைற்மபோதைை ைகவலின் அடிப்பதடைில், பபோிைவர்கதைக் கோட்டிலும் சிறுகுழந்தைகள் ேற்றும் 

குழந்தைகளுக்கு மகோவிட்-19 வருவைற்கோன அைிக ஆபத்து எதுவும் இருப்பைோகத் பைோிவைில்தல. 

 இன்று வதரைிலோன குதைந்ைபட்ச அைிக்தககைின் அடிப்பதடைில் பபோிைவர்கதை ஒப்பிடுதகைில் சிறு 

குழந்தைகள் ேற்றும் குழந்தைகைிதடமை மகோவிட்-19 இன் அைிகுைிகள் ேற்றும் பிரச்சதனகள் 

ேிைேோனைோகமவ பைன்படுகிைது. 

 உங்கள் குழந்தை அல்லது சிறுகுழந்தைதை போதுகோப்பைற்கோன ேிகச்சிைந்ை வழிைோக இருப்பது, அதனத்து 

சுை-ைனிதேப்படுத்ைல் முன்பனச்சோிக்தககதையும் மேற்பகோண்டு, உங்கள் குழந்தை அல்லது 

சிறுகுழந்தைதை மகோவிட்-19 க்கு பவைிப்படுத்துவதை ைவிர்ப்பமை ஆகும். 

 ம ோய்வோய்ப்படுைல் இல்லோை குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கும்  பர்கைிடம் 

உங்கள் குழந்தை அல்லது சிறுகுழந்தை பரோேோிப்பிற்கு உைவும்படி மகட்டுக்பகோள்ைவும்.  

  ீங்கள் பவைிப்படுத்ைப்பட்ட உங்கள் வீட்டில் உள்ை எவரும் அல்லது உங்கள் குழந்தையும்(களும்) 

கட்டோைம் சுை-ைனிதேப்படுத்ைிக் பகோள்ைமவண்டும்.  

 உங்கள் குழந்தைைிடம் மகோவிட்-19 க்கோன அைிகுைிகள் உள்ைனவோ என்று கண்கோணிக்கவும்.  

 உங்கள் குழந்தைக்கு ஏமைனும் மகோவிட்-19 அைிகுைிகள் மைோன்ைினோல், அவர்கதை ேைிப்பீடு தேைத்ைிற்கு 

அதழத்துச் பசல்லவும். ேைிப்பீடு தேைங்கைில் பவவ்மவறு வைது வரம்புகள் உள்ைன, அைனோல் 

பசல்வைற்கு முன் விசோோிக்கவும்.  

 வீட்டில் உள்ை அதனவரும் பவைிப்படுைதலத் ைடுக்க , அவர்கைின் தககதை அடிக்கடி கழுவுைல், 

அவர்கைின் முகத்தைத் பைோடுவதைத் ைவிர்த்ைல் உள்ைிட்ட முன்பனச்சோிக்தககதை மேற்பகோள்வதை 

உறுைி பசய்ைவும். 

உங்கள் குழந்தைைிடேிருந்து உங்கைோல் சுை-ைனிதேப்படுத்ைல் பசய்ை முடிைோை  ிதலைில்: 

 உங்கள் குழந்தை அல்லது சிறுகுழந்தைைின் அருகில் இருக்கும் ம ரத்தைக் குதைத்துக்பகோள்ைவும். 

 உங்கள் குழந்தை அல்லது சிறுகுழந்தைதை பைோடுவைற்கு முன் எப்மபோதுமே குதைந்ைது 15 

ப ோடிகளுக்கு மசோப்பு ேற்றும் ைண்ணீர் பகோண்டு உங்கள் தககதைக் கழுவமவண்டும். 

 உங்கள் குழந்தை அல்லது சிறு குழந்தைக்கு அருகில் பசல்லும்மபோபைல்லோம் உங்கள் மூக்கு ேற்றும் 

வோைின் ேீது ஒரு முகக்கவசத்தை அணிைவும் ேற்றும் இருவோிதடமை குதைந்ைது 6 அடி தூரத்தை 

பரோேோிக்க முைற்சிக்கவும். இரண்டு வைதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உங்கள் அருகில் இருக்கும்மபோது 

அவர்கைின் மூக்கு ேற்றும் வோைின் ேீது ஒரு முகக்கவசத்தை அணிைமவண்டும். 

 முடிந்ைோல், உங்கள் குழந்தைைின் தூங்கும் பரப்பிலிருந்து உங்கள் முகத்தை ஆறு அடி தூரத்ைில் 

தவத்துக்பகோள்ைவும், உங்கள் குழந்தை அவரது பசோந்ை அதைைில் உைங்க மவண்டும், உங்களுடன் 

படுக்கக்கூடோது. 
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 உங்கள் குழந்தையுடன் ஒமர கழிப்பதைதை பகிர்வைோக இருந்ைோல்,  ீங்கள் ஒவ்பவோருமுதையும் 

கழிப்பதைதைப் பைன்படுத்ைிை பிைகு அைிகேோக பைோடக்கூடிை பரப்புகதை (கவுண்டர்கள், பபௌபசட், 

கைவு பிடிகள் ேற்றும் கழிப்பதை பிடிகள்) எப்மபோதுமே சுத்ைம் பசய்ை மவண்டும் ேற்றும் ப்ைஷ் 

பசய்வைற்கு முன் கழிப்பதைைின் மூடிதை மூடமவண்டும்.  

 உங்கள் குழந்தையுடன் மசர்ந்து சோப்பிடுவதைத் ைவிர்க்கவும், முடிந்ைோல் உங்கள் குழந்தைைின் உணதவ 

மவறு ஒருவர் ைைோோிக்கச் பசோல்லவும்.  

 உங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி பைோடும் பபோருட்கள் ேற்றும் பரப்புகதை சுத்ைம் பசய்து சுத்ைீகோிக்கவும்.  

 உங்கள் குழந்தைதைப் பரோேோிக்கும்  பர்  ீங்கள் ேட்டுமே என்ைோல் ேற்றும் அவர்கதை பரோேோிக்க 

இைலவில்தல என்ைோமலோ, உங்கள் குழந்தைதைப் பரோேோிக்க உங்கள் வீட்டிற்கு பவைிைில் இருக்கும் 

குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது  ண்பதர கண்டைிைவும். அவர்களும் 14  ோட்கள் 

ைனிதேப்படுத்ைிக்பகோள்ைமவண்டும். உங்களுக்கு உைவி மைதவப்பட்டோல், 211 என்ை எண்ணுக்கு 

அதழப்பு விடுக்கவும். 

 

 

சிறுகுழந்தை உணவைித்ைல்:  

  ீங்கள் ைோய்ப்போல் புகட்டுபவரோக இருந்ைோல், குழந்தைதை பைோடுவைற்கு முன் எப்மபோதுமே உங்கள் 

தககதை குதைந்ைது 15 ப ோடிகளுக்கு மசோப்பு ேற்றும் ைண்ணீர் பகோண்டு கழுவமவண்டும் ேற்றும் போல் 

புகட்டும்மபோது முகக்கவசத்தை அணிைமவண்டும். 

 உங்கள் குழந்தைக்கு சிறுகுழந்தை உணவு அைிப்பைோக ஒரு பைோிவிக்கப்பட்ட ைீர்ேோனத்தை  ீங்கள் 

பசய்ைிருந்ைோல்:  

o உடல்  லம்  ன்ைோக இருக்கும் ஒருவோிடம் உங்கள் குழந்தைக்கு உணவைிக்குேோறு மகட்க்கவும் 

o உணவு ைைோோிக்கும்மபோதும் குழந்தைக்கு உணவைிக்கும்மபோதும் எப்மபோதுமே உங்கள் தககதை 

கழுவி, முகக்கவசத்தை அதணந்ைிருக்க மவண்டும். 

o சுத்ைேோன போட்டில்கள் ேற்றும் சோைனங்கதை தகைோள்வைற்கு முன் போட்டில்கள் ேற்றும் சோைனத்தை 

கிருேி  ீக்கம் பசய்து, உங்கள் தககதை கழுவமவண்டும். 

o இரண்டு முைல்  ோன்கு வோரத்ைிற்கு மைதவைோன குழந்தை உணதவ இருப்பில் தவத்ைிருக்கவும். 

o உங்கள் குழந்தை இரண்டு ேோைத்ைிற்கும் உட்பட்ட சிறுகுழந்தை என்ைோல், ைிரவ உணவு அல்லது 

உடனடிைோக வழங்கக்கூடிை உணதவப் பைன்படுத்ைவும். 

o வீட்டில் பசய்ைப்படும் சிறுகுழந்தை உணவுகள் ஊட்டச்சத்து குதைவோக இருப்பைினோல் அது 

போிந்துதரக்கப்படேோட்டோது. சிறுகுழந்தை உணவு பற்ைி மேலும் அைிக. 

ைடுப்பூசிகள் ேற்றும் முந்தைை மகோவிட் -19 பைோற்று  

 கடந்ை கோலத்ைில் மகோவிட்-19 போைிக்கப்பட்டவர்களும்கூட ைடுப்பூசி மபோட்டுக்பகோள்ை மவண்டும். 

மகோவிட்-19 இலிருந்து பபைப்படும் இைற்தகைோன ம ோய் எைிர்ப்பு சக்ைி  ீண்ட கோலம்  ீடிக்கோது 
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ேற்றும் மகோவிட்-19 வதககளுக்கு எைிரோக போதுகோக்கோது. போதுகோப்போக இருக்க ைடுப்பூசி பபறுவது 

 ல்லது. 

 கோய்ச்சல் உட்பட COVID-19 அைிகுைிகள் உள்ை எவரும் ைடுப்பூசி ேருத்துவேதனக்கு பசல்லக்கூடோது. 

 ீங்கள் இனி ைனிதேைில் இல்லோை வதரைிலும் அல்லது உங்கள் அைிகுைிகள்  ீங்கும் வதர 

குதைந்ைபட்சம் 10  ோட்கள் கோத்ைிருக்கவும்.  

மேலும் ைகவல்கள் 

மகோவிட்-19 பைோற்று உறுைி பசய்ைப்பட்ட பிைகு  ோன் ைோய்ப்போல் புகட்டலோேோ? 

மகோவிட்-19 இன்மபோது கர்ப்பகோலம், குழந்தை பிைப்பு ேற்றும் சிறுகுழந்தை பரோேோிப்பு  

ம ோய் கட்டுப்போட்டிற்கோன தேைங்கள்: ம ோயுற்ை பபற்மைோர்கள் ேற்றும் பரோேோிப்போைர்கள் 

சுை ைனிதேப்படுத்ைல் அல்லது மகோவிட்-19 உள்ைவர்கள் ஒரு குழந்தைதை பரோேோித்ைல் 

 

மகோவிட்-19 குைித்ை மேலும் ைகவல்களுக்கு, எங்கள் இதணைப்பக்கேோன இைதனப் போர்க்கவும் 

www.toronto.ca/COVID19 அல்லது 416-338-7600 என்ை எண்ணிற்கு அதழக்கவும். 
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