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ககாவிட்-19-க்குச் க ாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்களுக்கான பின்ததாடர்தல் வழிமுறைகள் 

என்ன காரணங்களுக்காக எனக்குச் க ாதறன கமற்தகாள்ளப்பட்டது? 

நான் ஒரு சுகாதாரப் பராமாிப்புப் பணியாளர் 

 பின்வரும் வழிகாட்டுதல்கள் சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்குப் தபாருந்தாது. க ாதறன மற்றும் தறட 

நீக்குதல் குைித்த ககாவிட்-19 விறரவுக் குைிப்பு தபாதுச் சுகாதார வழிகாட்டுதறைப் பார்றவயிடவும் 

மற்றும் தபாருந்தினால் உங்கள் ததாழில் ார் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்புத் துறைறய அணுகவும்.  

நான் ஒரு பள்ளியில் பணியாற்றுகிகைன் அல்ைது கல்வி கற்கிகைன் (JK முதல் கிகரடு-12 வறர) 

அல்ைது பள்ளிக்குச் த ல்லும் குழந்றதகறளக் தகாண்டிருக்கிகைன் 

 நீங்கள் பள்ளியில் பணிபுாிபவராக அல்ைது கற்பவராக அல்ைது பள்ளிக்குச் த ல்லும் குழந்றதகறளக் 

தகாண்டுள்ளவராக இருந்தால், கூடுதல் வழிகாட்டுதலுக்கு, ககாவிட்-19-க்குச் க ாதிக்கப்பட்ட பள்ளி 

மாணவர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் பார்றவயாளர்களுக்கான பின்ததாடர்தல் வழிமுறைகறளக் 

காண்க. 

பின்பற்ைகவண்டிய வழிமுறைகள் 

 
ககாவிட்-19 ததாற்று தகாண்டவகராடு 

தநருங்கிய ததாடர்பில் 

இருந்துள்களன் அல்ைது கடந்த 14 

நாட்களில் கனடாவுக்கு அப்பால் 

பயணம் த ய்துள்களன் 

ததாற்றுத் தாக்கம் தகாண்ட 

எவருடனும் தநருங்கிய 

ததாடர்பில்றை மற்றும் கடந்த 

14 நாட்களில் கனடாவுக்கு 

தவளிகய பயணிக்கவில்றை 

நான் அைிகுைிகறளக் 

தகாண்டிருக்கிகைன் 

 க ாதறன முடிவுகளுக்காகக் 

காத்திருக்காமல், உடகனகய சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

கமற்தகாள்ளகவண்டும் 

 க ாதறன முடிவு எதிர்மறையாக 

இருந்தால், கநாய்த் தாக்கம் 

தகாண்டவகராடு இறுதியாகத் 

ததாடர்பில் வந்த நாளிலிருந்து 

அல்ைது அண்டாாிகயாவுக்கு 

திரும்பி வந்த நாளிலிருந்து 14 

நாட்களுக்கு சுய 

தனிறமப்படுத்தறைப் 

பின்பற்ைகவண்டும் 

 க ாதறன 

முடிவுகளுக்காகக் 

காத்திருக்காமல், 

உடகனகய சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

கமற்தகாள்ளகவண்டும் 

. 

 க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக 

இருந்தால், உங்கள் 

அைிகுைிகள் துவங்கிய நாள் 

முதல் 10 நாட்களுக்கு* 

இல்ைத்திகைகய சுய 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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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 சுயதனிறமப்படுத்தலுக்கு 7 

நாட்கள் முன்பு எடுத்த 

க ாதறனயில் எதிர்மறை 

முடிவுகள் வந்திருந்தாலும், 10 நாள் 

சுயதனிறமப்படுத்துதல் 

நிறைவான நாளன்று அல்ைது 

அதற்குப் பின் ஒருமுறை 

க ாதறன 

கமற்தகாள்ளகவண்டும்.. 

 க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக இருந்தால், 

உங்கள் அைிகுைிகள் துவங்கிய 

நாள் முதல் 10 நாட்களுக்கு* 

இல்ைத்திகைகய சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

பின்பற்ைகவண்டும். 10 

நாட்களுக்குப்* பிைகு, 

குறைந்ததபட் ம் 24 

மணிகநரத்திற்குக் காய்ச் ல் 

இல்ைாமலும், கநாய் 

அைிகுைிகளில் முன்கனற்ைமும் 

காணப்பட்டால் சுய-

தனிறமப்படுத்தறை நிறுத்தைாம்.  

தனிறமப்படுத்துதறை 

பின்பற்ைகவண்டும். 10 

நாட்களுக்குப்* பிைகு, 

குறைந்தபட் ம் 24 

மணிகநரத்திற்குக் காய்ச் ல் 

இல்ைாமலும், கநாய் 

அைிகுைிகளில் 

முன்கனற்ைமும் 

காணப்பட்டால் சுய-

தனிறமப்படுத்தறை 

நிறுத்தைாம்.  

 க ாதறன முடிவு 

எதிர்மறையாக இருக்கும் 

நிறையில், குறைந்தபட் ம் 

24 மணிகநரத்திற்குக் 

காய்ச் ல் இல்ைாமலும், 

கநாய் அைிகுைிகளில் 

முன்கனற்ைமும் 

காணப்பட்டால் சுய-

தனிறமப்படுத்தறை 

நிறுத்தைாம்.  

 உங்கள் க ாதறன 

முடிவுகள் வரும் வறர 

இல்ைத்திலுள்ள 

உறுப்பினர்களும் சுய 

தனிறமப்படுத்தறை 

கமற்தகாள்ளகவண்டும்.உ

ங்கள் க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக 

இருக்கும் பட் த்தில், 

உங்களுடன் இறுதியாகத் 

ததாடர்பில் வந்த 

நாளிளிருந்து 14 

நாட்களுக்கு அவர்கள் 

அறனவரும் சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

கமற்தகாண்டு, 
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சுயதனிறமப்படுத்தலின் 

10-ஆம் நாளன்று அல்ைது 

அதற்குப் பின் மதிப்பீட்டு 

றமயத்திற்குச் த ன்று 

க ாதித்துக் 

தகாள்ளகவண்டும். 

 
ககாவிட்-19 ததாற்று தகாண்டவகராடு 

தநருங்கிய ததாடர்பில் 

இருந்துள்களன் அல்ைது கடந்த 14 

நாட்களில் கனடாவுக்கு அப்பால் 

பயணம் த ய்துள்களன் 

ததாற்றுத் தாக்கம் தகாண்ட 

எவருடனும் தநருங்கிய 

ததாடர்பில்றை மற்றும் கடந்த 

14 நாட்களில் கனடாவுக்கு 

தவளிகய பயணிக்கவில்றை 

நான் அைிகுைிகறளக் 

தகாண்டிருக்கிகைன் 

(ததாடர்ச் ி) 

 நீங்கள் முடிவுக்காகக் காத்திருக்கும் 

கவறளயில் மற்ை இல்ை 

உறுப்பினர்களும் சுய 

தனிறமப்படுத்தறை 

கமற்தகாள்ளகவண்டும்.     உங்கள் 

க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக இருக்கும் 

பட் த்தில், உங்களுடன் 

இறுதியாகத் ததாடர்பில் வந்த 

நாளிளிருந்து 14 நாட்களுக்கு 

அவர்கள் அறனவரும் சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை ததாடர்ந்து, 

சுயதனிறமப்படுத்தலின் 10-ஆம் 

நாளன்று அல்ைது அதற்குப் பின் 

மதிப்பீட்டு றமயத்திற்குச் த ன்று 

க ாதித்துக் தகாள்ளகவண்டும். 

 

நான் அைிகுைிகறளக் 

தகாண்டிருக்கவில்றை 

 தற்கபாது க ாதறன முடிவு 

எதிர்மறையாக இருந்தாலும், 

அைிகுைிகள் கதான்றுவதற்குச் 

 ிைிது காைம் ஆகைாம் என்பதால், 

கநாய்த் தாக்கம் தகாண்டவகராடு 

இறுதியாகத் ததாடர்பில் வந்த 

நாளிலிருந்து அல்ைது 

அண்டாாிகயாவுக்கு திரும்பி வந்த 

நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு சுய 

தனிறமப்படுத்தறைப் 

பின்பற்ைகவண்டும். 

 க ாதறன 

முடிவுகளுக்காகக் 

காத்திருக்கும் கவறளயில் 

தனிறமப்படுத்திக் 

தகாள்வது அவ ியமில்றை 

 உங்கள் க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக 

இருந்தால், க ாதறன 

கமற்தகாண்ட நாளுக்குப் 

பிைகு 10 நாட்களுக்கு* சுய 

தனிறமப்படுத்துதறைப் 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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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 நீங்கள் கநாய்த் தாக்கம் 

தகாண்டவகராடு ததாடர்பில் 

இருந்து, சுயதனிறமப்படுத்தலுக்கு 

7 நாட்கள் முன்பு எடுத்த 

க ாதறனயில் எதிர்மறை 

முடிவுகள் வந்திருந்தாலும், 10 நாள் 

சுயதனிறமப்படுத்துதல் 

நிறைவான நாளன்று அல்ைது 

அதற்குப் பின் ஒருமுறை 

க ாதறன கமற்தகாள்வது 

அவ ியம். 

 ககாவிட் எச் ாிக்றக 

பயன்பாட்டின் மூைம் மட்டும் 

நீங்கள் தவளிப்படுத்தலுக்கு 

உள்ளானதாக அைிவிப்றப 

தபற்றுள்ள நிறையில், உங்கள் 

க ாதறன முடிவு எதிர்மறையாக 

இருக்கும் பட் த்தில் சுய 

தனிறமப்படுத்துதலுக்கு 

அவ ியமில்றை. 

 நீங்கள் சுய தனிறமப்படுத்தறை 

கமற்தகாண்டிருக்கும் 

கவறளயில் மற்ை இல்ை 

உறுப்பினர்கள் அத்தியாவ ிய 

காரணங்களுக்கு மட்டுகம 

தவளியில் த ல்ைகவண்டும். 

முடிந்தவறர 

இல்ைத்திற்குள்களகய இருப்பது 

பாிந்துறரக்கப்படுகிைது. 

உங்கள் க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக இருக்கும் 

பட் த்தில், உங்களுடன் 

இறுதியாகத் ததாடர்பில் வந்த 

நாளிளிருந்து 14 நாட்களுக்கு 

அவர்கள் அறனவரும் சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

கமற்தகாண்டு, 

சுயதனிறமப்படுத்தலின் 10-

ஆம் நாளன்று அல்ைது அதற்குப் 

பின் மதிப்பீட்டு றமயத்திற்குச் 

பின்பற்ைகவண்டும் 

. 

 இல்ைத்திலுள்ள 

உறுப்பினர்களுக்கு 

அைிகுைிகள் 

ததன்படாவிட்டால் 

அவர்கள் பணிக்குச் 

த ல்ைைாம். உங்கள் 

க ாதறன முடிவு 

கநர்மறையானதாக 

இருக்கும் பட் த்தில், 

உங்களுடன் இறுதியாகத் 

ததாடர்பில் வந்த 

நாளிளிருந்து 14 

நாட்களுக்கு அவர்கள் 

அறனவரும் சுய 

தனிறமப்படுத்துதறை 

கமற்தகாண்டு, 

சுயதனிறமப்படுத்தலின் 

10-ஆம் நாளன்று அல்ைது 

அதற்குப் பின் மதிப்பீட்டு 

றமயத்திற்குச் த ன்று 

க ாதித்துக் 

தகாள்ளகவண்டும். 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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த ன்று க ாதித்துக் 

தகாள்ளகவண்டும். 

* நீங்கள் மருத்துவமறனயில் க ர்க்கப்பட்டு ஐ. ி.யூ அளவிைான பராமாிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்தால் அல்ைது 

தீவிர பைவீனம் தகாண்ட கநாதயதிர்ப்பு அறமப்றபக் தகாண்டிருந்தால் (எ.கா. புற்றுகநாய் கீகமாததரபிக்கு 

உட்படுகிைீர்கள் என்ைால்) 20 நாட்களுக்குச் சுய தனிறமப்படுத்துதறை கமற்தகாள்ளுங்கள். தவளிநாட்டிலிருந்து 

திரும்பியபின் ககாவிட்-19 க ாதறனயில் கநர்மறை முடிறவப் தபற்ைிருந்தால் 14 நாட்களுக்கு சுய 

தனிறமப்படுத்தறைப் பின்பற்ைவும்.. 

 

குைிப்பு: கமகை உள்ள அறனத்துச் சூழ்நிறைகளுக்கும் தபாருத்தமானது, சுய-தனிறமப்படுத்துதறை 

நிறைவு த ய்தவுடன் மற்ைவர்களிடமிருந்து உடல் ாீதியான இறடதவளிறயக் கறடப்பிடிப்பறதத் 

ததாடருங்கள், உங்கள் றககறள அடிக்கடி கழுவிச் சுத்தம் த ய்யுங்கள், சுயக் கண்காணிப்றப 

கமற்தகாள்ளுங்கள் மற்றும் ககாவிட்-19 அைிகுைிகள் ஏகதனும் ததன்பட்டால் மீண்டும் க ாதறன 

த ய்துதகாள்ளுங்கள். அறனத்து உட்புைப் தபாது இடங்களிலும் (தடாராண்கடா நகர  ட்டத்தின் படி 

மற்றும் ஓ. தரஜ் 364 படி) மற்றும் உடல் ாீதியான இறடதவளி  ாத்தியமில்றை எனும் நிறையிலும் 

முகக்கவ ம் அல்ைது முகத்திறர அணிந்திருப்பறத உறுதி த ய்யுங்கள். 

 

தவளிநாடு பயணத்திற்குப் பிைகு க ாதறன 

தவளிநாட்டிலிருந்து வரும் பயணிகள் தங்கள் கட்டாய தனிறமப்படுத்தப்பட்ட காைத்தின் 10-ஆம் 

நாளன்று அல்ைது அதற்குப் பின் க ாம் ஸ்தபஸிமன் கதைக்ஷன் கிட் பயன்படுத்தி க ாதித்துக் 

தகாள்ளகவண்டும். தவளிநாட்டிலிருந்து கனடாவுக்குத் திரும்பியபின் த ய்யகவண்டியறவ குைித்த 

கூடுதல் தகவல்கறள கனடா அரசு இறணயதளத்தில் காணைாம். 

க ாதறன முடிவுகறளப் தபறும் முறை  

உங்கள் முடிவுகறளப் தபை, மதிப்பீட்டு றமயத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்திய அகத அறடயாளத்றதப் 

பயன்படுத்தவும். 

 அண்டாிகயா சுகாதார அட்றட தகாண்டிருந்தால்: 

o https://ககாவிட்-19.ontario.ca/ பக்கத்றதப் பார்றவயிட்டு, "உங்கள் முடிவுகறளச் 

க ாதியுங்கள்" என்பறதக் கிளிக் த ய்யவும். 

o வழங்கப்படும் அைிவுறுத்தறைப் பின்பற்ைித் கதறவயான அறனத்துத் தகவறையும் வழங்குங்கள்.  

 அண்டாிகயா சுகாதார அட்றட இல்றைதயன்ைால்: 

o மருத்துவக் குைிப்பு எண் மற்றும் உறுதித ய்தல் குைியீட்றட உள்ளடக்கிய ஒரு க ாதறன 

கைபிறள  ிை மதிப்பீட்டு றமயங்கள் வழங்குகின்ைன, இது உங்கள் முடிவுகறள ஆன்றைனில் 

தபை உதவும். உங்களுக்கு மருத்துவக் குைிப்பு எண் மற்றும்  ாிபார்ப்புக் குைியீடு இரண்டுகம 

வழங்கப்பட்டிருந்தால், ககாவிட்-19.ontario.ca  என்ை பக்கத்தில் “உங்கள் முடிவுகறளச் 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
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/
https://covid-19.ontario.ca/
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க ாதியுங்கள்” என்பறதக் கிளிக் த ய்து, “ மற்ைறவ அல்ைது அறடயாளம் இல்றை” என்பறதத் 

கதர்ந்ததடுங்கள். 

o மருத்துவப் பதிவு எண் மற்றும் உறுதி த ய்தல் குைியீட்றடக் தகாண்ட க ாதறன கைபிறள 

நீங்கள் தபைவில்றை எனில், உங்கள் முடிவுகறளப் தபை க ாதறன கமற்தகாண்ட மதிப்பீட்டு 

றமயத்றத அறழயுங்கள். 

 தடாராண்கடாவில் வ ிப்கபார் தங்கள் முடிவுகறளப் தபறுவதில்  ிக்கறைச்  ந்தித்தால், 

தடாராண்கடா தபாதுச் சுகாதாரத் துறைறய (TPH) 416-338-7600 என்ை எண்ணில் ததாடர்பு 

தகாள்ளைாம். 

 உங்கள் க ாதறன முடிவு கநர்மறையானதாக இருந்தால், நீங்கள் எப்கபாது சுய-

தனிறமப்படுத்தறை நிறுத்த கவண்டும் என்பறதத் ததாிவிக்க மதிப்பீட்டு றமயம் மற்றும்/அல்ைது 

TPH உங்கறளத் ததாடர்பு தகாள்வார்கள். மதிப்பீட்டு றமயம் மற்றும் TPH வழங்கிய 

தனிறமப்படுத்த்துதல் நாட்களுக்கு இறடகய முரண்பாடு இருந்தால், பிாிவு-22 வறக ஆறணப்படி, 

நீங்கள் TPH வழங்கும் வழிமுறைகறளப் பின்பற்ை கவண்டும். 

 “ததாற்று உள்ளவகராடு தநருங்கிய ததாடர்பு:” என்ைால் என்ன? 

  

 கநாய்த் தாக்கம் தகாண்கடாகராடு தநருங்கிய ததாடர்பு என்பது, கடந்த 14 நாட்களில், ககாவிட்-19 

கநர்மறையாக உள்ளதாகப் பாிக ாதிக்கப்பட்ட அல்ைது அைிகுைிகறளக் தகாண்ட ஒருவருடன் 

தநருக்கமான கநரடித் ததாடர்பில் இருத்தல் 

 தநருக்கமான கநரடித் ததாடர்பு என்பது பின்வருமாறு: 

o ஒகர அறை, பணியிடம் அல்ைது பகுதியில் 15 நிமிடங்களுக்கு கமல் இரண்டு மீட்டர் / ஆறு அடிக்கு 

குறைவான இறடதவளியில் இருத்தல் 

o ஒகர இல்ைத்தில் வ ித்தல் 

o நீங்கள் ஒரு சுகாதாரப் பணியாளராக இருந்தால், தபாருத்தமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகரணங்கறளத் ததாடர்ந்து அணியாமல் தனிநபருக்குச்  ிகிச்ற  வழங்குதல். 

எதிர்மறை க ாதறன முடிவு என்ைால் என்ன? 

 ககாவிட்-19 க ாதறனயில் எதிர்மறை முடிவு வந்திருந்தால், உங்கள் மாதிாி க காிக்கப்பட்ட கநரத்தில் 

நீங்கள் கண்டைியக்கூடிய றவரஸ் தாக்கத்றதக் தகாண்டிருக்கவில்றை என்று தபாருளாகும். 

 எதிர்மறையான க ாதறன முடிறவப் தபறுவது, இனி உடல் நைம் குன்ைாது என்று தபாருள்படாது. 

எதிர்காைத்தில் நீங்கள் ககாவிட்-19 –க்கு தவளிப்பட மாட்டீர்கள் என்கைா, அல்ைது கநர்மறையான 

முடிறவப் தபை மாட்டீர்கள் என்கைா அல்ைது றவரஸ் ததாற்ைால் தாக்கப்படமாட்டீர்கள் என்கைா 

தபாருளாகாது. 

 

அைிகுைிகள் ஏதும் இல்ைாத நிறையில் க ாதறன முடிவு கநர்மறையாக வருவதன் 

தபாருள் என்ன? 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
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 மாதிாியில் றவரஸ் இருந்தால் அறத அைிவதில் க ாதறன மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 ககாவிட்-19-ஆல் தாக்கப்பட்ட ஒருவர் முழுறமயாகக் குணமறடந்து, தற்கபாது ததாற்றுகநாய் தாக்கம் 

இல்ைாத நிறையில் இருந்தாலும் கூட, அவர்கள் கநர்மறையான முடிறவப் தபை வாய்ப்புண்டு. சுய-

தனிறமப்படுத்தறைப் பின்பற்ைிய பிைகு அைிகுைிகள் ஏதும் காணப்படாவிட்டால் கநர்மறையாக 

க ாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மீண்டும் க ாதறன த ய்துதகாள்ளப் பாிந்துறரக்கப்படுவதில்றை. 

 ககாவிட்-19 பற்ைிய ஆராய்ச் ி ததாடர்ந்து கமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

 உங்களுக்கு அைிகுைிகள் இல்ைாத நிறையில் கநர்மறையான முடிவு வருவதன் முக்கியத்துவம் இன்னும் 

அைியப்படவில்றை. 

 உங்களுக்கு அைிகுைிகள் இல்ைாவிட்டாலும் கூட, நீங்கள் கநர்மறையான முடிறவப் தபற்ைிருந்தால் 

சுய தனிறமப்படுத்துதறை கமற்தகாண்டு கண்காணிப்றபத் ததாடரகவண்டும். 

நான் முன்பு ககாவிட்-19-ஆல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் (ஆனால் இப்கபாது இல்றை) 

க ாதறனமுடிவுகள் அறத தவளிக்காட்டுமா? 

 இல்றை, க ாதறன கமற்தகாள்ளப்படும் கநரத்தில் நீங்கள் ககாவிட்-19 றவரஸ் தகாண்டிருந்தால் 

மட்டுகம க ாதறன அறத தவளிப்படுத்தும். 

 கடந்த காைத்தில் ககாவிட்-19 தாக்கம் தகாண்டிருந்தார்களா என்பறதத் தீர்மானிக்கும் க ாதறனகள் 

அண்டாியாவில் தற்கபாது கிறடக்கவில்றை. 

கமைதிகத் தகவல் 

கமைதிகத் தகவலுக்கு, http://www.toronto.ca/COVID19 பக்கத்றதப் பார்றவயிடவும் அல்ைது 416-338-

7600 என்ை எண்ணில் TPH-ஐ ததாடர்பு தகாள்ளவும். 
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