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க ோவிட்-19 போஸிட்டிவோ  இரு ்கும்கபோது குழந்தை ்குப் போல்பு ட்டல்  

• பால்புகட்டல் ககாவிட்-19 க்கு த ாடரப்ுடடயது என்பது குறி ்  குடைந்   கவல் மட்டுகம உள்ளது. இ ர 

தகாதரானா டவரஸ் த ாை்றுகளான, தீவிர சுவாச கநாய் (SARS) மை்றும் ம ்திய கிழக்கு சுவாச கநாய் 

(MERS) த ாை்றுகளில்,  ாய்ப்பாலில் அ ் டகய டவரஸ் கண்டறியப்படவில்டல. 

•  ாய்ப்பால் பல கநாய்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்டப அளிக்கிைது.  

• உங்களுக்குக் ககாவிட்-19 இருந் ாலும்கூட  ாய்ப்பால் புகட்டல் பரிந்துடரக்கப்படுகிைது, ஏதனனில் 

 ாய்ப்பால் மூலமாக டவரஸ் பரவுவ ை்கான எந்  நிரூபனமும் இல்டல. 

• உங்கள் குழந்ட க்கு டவரஸ் பரமாவள் இருப்பட   விரக்்க , அடன ்து சுய- னிடமப்படு ் ல் 

முன்தனசச்ரிக்டககடளயும் கமை்தகாள்ளவும் மை்றும் பால் புகட்டும்கபாது ஓர ்முகக்கவச ்ட  

அணியவும்.  

• உங்கள் தும்மகலா அல்லது இருமகலா தவளிப்படு ் ப்படும் மாரப்ு/மாரப்கங்களின் மீது பட்டால், பால் 

புகட்டுவ ை்கு அல்லது பால் எடுப்ப ை்கு முன் அந் ப் பகுதிடய கசாப்பு மை்றும்  ண்ணீர ்தகாண்டு 

நன்ைாக கழுவவும்.  

• நீங்கள் பால்புகட்ட முடியா  நிடலயில் அதிகமாக கநாய்வாய்ப்பட்டிருந் ாகலா அல்லது உங்கள் 

குழந்ட யிடமிருந்து  னிடமப்படு ் ப்பட்டிருந் ாகலா, 24 மணிகநர ்தில் குடைந் து எட்டு முடைகள் 

உங்கள்  ாய்ப்பாடல பம்ப் தசய்து தகாடுக்கலாம் மை்றும் உங்கள் பால் சுரப்டப பராமரிக்க இரவில் 

ஒருமுடையும் தசய்து தகாடுக்கலாம். எடுக்கப்பட  ாய்ப்பாடல உடல்நலம் நன்ைாக இருக்கும் எவரும் 

ஓர ்கப், ஸ்பூன் அல்லது பாட்டில் மூலமாக உங்கள் குழந்ட க்குப் புகட்டலாம்.  

• நீங்கள் பாடல எடுப்ப ாக இருந் ால், ஏக னும் பம்ப் அல்லது பாட்டில் பாகங்கடள ் த ாடுவ ை்கு 

முன் உங்கள் டககடள நன்ைாக கழுவி, முக ்தில் ஓர ்முகக்கவச ்ட  அணியகவண்டும். ஒவ்தவாரு 

முடை பயன்படு ்திய பிைகும்,  யாரிப்பாளரின் அறிவுடரப்படி பம்ப்டப சு ் ம் தசய்யகவண்டும்.  

• மரு ்துவமடன  ரம் வாய்ந்  வாடடக பம்ப்கள் (மரு ்துவமடனயின் அறிவுறு ் ல்கடளப் 

பின்பை்றியது)  விர ்்  கடன் வாங்கப்பட்ட அல்லது இரண்டாம்  ார பால் பம்ப்கடளப் 

பயன்படு ் க்கூடாது. சில பயன்படு ் ப்பட்ட அல்லது இரண்டாம்  ார பால் பம்புகளில் சு ்தீகரிப்பு 

தசய்வ ை்கு சிரமமாக இருக்கும் சில உட்புை பகுதிகள் இருக்கும்.  

• பம்ப் தசய்யப்பட்ட  ாய்ப்பாடலப் புகட்ட பால் பாட்டில் பயன்படு ்துவ ாக இருந் ால், அது 

முடையாக சு ்தீகரிப்பு தசய்யப்பட்டுள்ள ா என்பட  உறுதி தசய்யவும்.  

• அடன ்து பராமரிப்பாளரக்ளும் குழந்ட டய, பால் பம்ப், அல்லது பால் புகட்டும் பாட்டில் மை்றும் 

சா ன ்ட  ் த ாடுவ ை்கு முன், டககடளக் கழுவு ல், முகக்கவசம் அணி ல், கபான்ை சிைந்  

சுகா ார நடடமுடைகடள கமை்தகாள்ளகவண்டும்.  

• த ாடக்கூடிய தபாருட்கள் மை்றும் பரப்புகடள அடிக்கடி சு ் ம் தசய்து கிருமிநீக்கம் தசய்யவும். 

 

கூடுைல் ை வல் ள்  

உங்களுக்கு ககாவிட்-19 இருக்கும்கபாது ஒரு குழந்ட  பராமரி ் ல் பை்றி கமலும் அறிந்துதகாள்ளவும். 

 

ககாவிட்-19 பை்றி கமலும் த ரிந்துதகாள்ள, எங்கள் வடலப்பக்கம் www.toronto.ca/COVID19 ஐப் பாரக்்கவும் 

அல்லது 416-338-7600 என்ை எண்ணில் எங்கடள அடழக்கவும்.  

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

