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குழந்தை பரமாரிப்பு அதமப்பிற்கு  
முன் இதை முடிக்கவும்

பெயர ்:                                                தேதி:                   தேரம்:

மூக்கு அதைப்பு அல்லது 
மூக்கு ஒழுகுைல் 

ைதலவலி 

1. உங்கள் குழந்தைக்கு பின்வரும் புதிய அல்லது மமாசமான அறிகுறிகள் ஏமைனும் உள்ளைா?*

சுதவ அல்லது 
நறுமணம் இழப்பு 

காய்சச்ல் > 37.8˚C இருமல்
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அல்லது ஏமைனும் 
அறிகுறிக்கு “ஆம்” 
என்றால்:

வீை்டில் ைங்கி, 
ைனிதமப்படுை்திக்்காள்ளவும்

பரிமசாைதன 

்சய்து்காள்ளவும் 

ஓர ்சுகாைார 
வழங்குநதரை் ்ைாைரப்ு 
்காள்ளவும்

2. உங்கள் வீை்டில் உள்ள எவருக்மகனும் மமமல உள்ள அறிகுறிகளில் 
ஒன்மறா அல்லது அைற்கு மமமலா இருக்கிறைா?
 
3. கைந்ை 14 நாை்களில் குழந்தை கனைாவிற்கு ்வளியில் 
பயணிை்துள்ளாரா?
 
4. உங்கள் வீை்டில் உள்ள எவமரனும் மகாவிை்-19 உள்ள எவருைமனனும் 
்நருங்கிய ்ைாைரப்ு உள்ளைாக கண்ைறியப்பை்டுள்ளாரா அல்லது 
வீை்டில் ைங்கும்படி மற்றும் ைனிதமப்படுை்ைலில் இருக்கும்படி 
மகை்டுக்்காள்ளப்பை்டுள்ளாரக்ளா?

ஆம் இல்தல

ஆம் இல்தல

ஆம் இல்தல

ெிெ்ரவரி-23, 2021-இல் 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 
மகள்விகளுக்கு 
“ஆம்” என்றால் 

வீை்டில் 
ைங்குங்கள்

்ைாமராண்மைா ்பாது ஆமராக்கிய 
அறிவுதரதயப் பின்பற்றமவண்டும்

மூசச்ுவிடுவதில் சிரமம்

உைம்பு 
நலமின்தம, ைதச 

வலி அல்லது 
மசாரவ்ு

குமை்ைல், வாந்தி அல்லது 
வயிற்றுமபாக்கு

வறண்ை 
்ைாண்தை அல்லது 

விழுங்குவதில் சிரமம்
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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. வீட்டிலுள்ள 
மற்றவரக்ள் ெள்ளிகக்ுச ்பசல்லலாம்.

பரிமசாைதன 
்சய்யப்பைவில்தல 

• 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.

பாஸிை்டிவ் 

• அறிகுறிகள் குணமடடே்து 24 மணிதேரேத்ிற்குெ் 
ெிறகு உங்கள் குழே்டே ெள்ளிகக்ுே ்
திரும்ெலாம். 

• குழே்டே ெராமரிெ்பு அடமெ்ெிற்குச ்பசல்லும் 
உடன் ெிறே்ேவரக்ள் மற்றும் பெரியவரக்ள் 
உள்ள வீட்டில் உள்ளவரக்ள் அறிகுறிகள் 
அல்லது ொஸிட்டிவ் உள்ள ேெரக்ளுடன் 
பேருகக்மாக இல்லாே ெட்சேத்ில் அவரக்ள் 
குழே்டே ெராமரிெ்ெிற்குச ்பசல்லலாம்.

்நகை்டிவ் 

இல்தல

• அவரக்ளுகக்ு அறிகுறிகள் உள்ளன என்ெடே உங்கள் குழ்ே்டேயின் ெள்ளிகக்ுே ்
பேரியெ்ெடுேே்வும். 

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

• உங்கள் வீட்டில் உள்ளவரக்ள் எவதரனும் குழே்டே ெராமரிெ்பு அடமெ்ெிற்குச ்
பசல்ெவர ்என்றால் 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

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 குழே்டே 
ெராமரிெ்ெிலிருே்து வீட்டிதலதய இருகக்தவண்டும். எவதரனும் ஒரு முகக்ியமான ெணியில் இருே்து (எ.கா டிரக ்டிடரவர,் டெலட்)  ெயண 
ேனிடமெ்ெடுேே்லிலிருே்து விலகட்க பகாண்டிருே்ோல், வீட்டில் உள்ள மற்றவரக்ள் குழே்டே ெராமரிெ்ெிற்குச ்பசல்லலாம்.

எனது குழந்தைக்கு மகாவிை் -19-இன்  1 அல்லது அைற்கு மமற்பை்ை அறிகுறிகள் உள்ளது. 
நான் என்ன ்சய்யமவண்டும்?

உங்கள் குழந்தை மகாவிை்-19 பரிமசாைதனயில் பாஸிை்டிவ் உள்ள 
ஒருவருைன் ்நருக்கமான ்ைாைரப்ில் இருந்ைாரா?

உங்கள் குழந்தையின் மகாவிை்-19 பரிமசாைதன முடிவு என்ன?




