டிசம்பர்-7,2020 அன்று திருத்தப்பட்டது

COVID-19 பரிசசரதனைக்கு உட்பட்ட தைிநபர்களுக்கரை பின்ததரடர்தல் வழிமுனைகள்
நரன் ஏன் சசரதிக்கப்பட்சடன்?
நரன் ஒரு சுகரதரரப் பணியரளர்


கீசழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகரட்டுதல் சுகரதரரப் பணியரளர்களுக்குப் தபரருந்தரது. சசரதனை மற்றும்
இனசவு குைித்த COVID -19 வினரவுக் குைிப்பு தபரதுச் சுகரதரர வழிகரட்டுதனைப் பரர்க்கவும் மற்றும்
தபரருந்திைரல் உங்கள் ததரழில்சரர் சுகரதரர மற்றும் பரதுகரப்புத் துனைனயத் ததரடர்பு தகரள்ளவும்.

எைக்கு சநரய் அைிகுைிகள் இல்னை, ஆைரல் நரன் COVID-19 ததரற்று தகரண்டவசரரடு தநருங்கிய
ததரடர்பு தகரள்ள சநர்ந்தது அல்ைது கடந்த 14 நரட்களில் நரன் கைடரவுக்கு தவளிசய பயணம் தசய்சதன்






நீங்கள் சநரய்த் தரக்கம் தகரண்டவசரரடு ததரடர்பில் இருந்த கனடசி நரளிலிருந்து அல்ைது
ஒன்சடரிசயரவுக்கு நீங்கள் திரும்பி வந்த நரளிலிருந்து 14 நரட்களுக்கு சுய தைினமப்படுத்தனைப்
பின்பற்ைசவண்டும், உங்கள் சசரதனை முடிவு எதிர்மனையரக இருந்தரலும் கூட, அைிகுைிகள்
சதரன்றுவதற்கு இவ்வளவு கரைம் ஆகைரம்.
COVID எச்சரிக்னக பயன்பரட்டின் மூைம் நீங்கள் மனைப்பற்ை நினைக்கு ஆளரைதரை அைிவிப்னப
மட்டும் தபற்ைிருந்தரல், உங்கள் சசரதனை முடிவு எதிர்மனையரக இருக்கும் நினையில் நீங்கள்
தைினமப்படுத்திக் தகரள்ள சவண்டியதில்னை.
வீட்டு உறுப்பிைர்களுக்கு அைிகுைிகள் கரணப்படரவிட்டரல் அவர்கள் சவனை/ பள்ளிக்குச்
தசல்ைைரம்.

எைக்கு அைிகுைிகள் உள்ளை, ஆைரல் நரன் ததரற்று தகரண்ட எவருடனும் தநருங்கிய ததரடர்பில்
இருந்ததில்னை மற்றும் கடந்த 14 நரட்களில் நரன் கைடரவுக்கு தவளிசய பயணம் தசய்யவில்னை







சசரதனை முடிவுகளுக்கரகக் கரத்திருக்கும் சவனளயில் நீங்கள் சுயமரகத் தைினமப்படுத்திக்
தகரள்ளசவண்டும்.
உங்கள் சசரதனை முடிவு சநர்மனையரைதரக இருந்தரல், உங்கள் அைிகுைிகள் ததரடங்கிய பிைகு 10
நரட்களுக்கு* இல்ைத்திசைசய இருந்தபடி சுயமரகத் தைினமப்படுத்திக் தகரள்ளவும். 10 நரட்களுக்குப்*
பிைகு உங்களுக்குக் கரய்ச்சல் இல்ைரவிட்டரல், குனைந்தது 24 மணிசநரத்தில் உங்கள் அைிகுைிகளில்
முன்சைற்ைம் கரணப்பட்டரல் சுய-தைினமப்படுத்தனை நிறுத்தைரம்.
உங்கள் சசரதனை முடிவு எதிர்மனையரக இருக்கும் நினையில், உங்களுக்குக் கரய்ச்சல்
இல்ைரவிட்டரல், குனைந்தது 24 மணிசநரத்தில் உங்கள் அைிகுைிகளில் முன்சைற்ைம் கரணப்பட்டரல்
சுய-தைினமப்படுத்தனை நிறுத்தைரம்.
வீட்டு உறுப்பிைர்களுக்கு அைிகுைிகள் கரணப்படரவிட்டரல் அவர்கள் சவனை/ ள்ளிக்குச் தசல்ைைரம்.
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எைக்கு COVID-19-இன் அைிகுைிகள் உள்ளை, நரன் ததரற்றுத் தரக்கம் தகரண்ட ஒருவருடன் தநருங்கிய
ததரடர்பில் இருந்சதன் அல்ைது கடந்த 14 நரட்களில் நரன் கைடரவுக்கு தவளிசய பயணம் தசய்சதன்
 உங்கள் சசரதனை முடிவு எதிர்மனையரக இருந்தரல், நீங்கள் சநரய்த் தரக்கம் தகரண்டவசரரடு
ததரடர்பில் இருந்த கனடசி நரளிலிருந்து அல்ைது ஒன்சடரிசயரவுக்கு நீங்கள் திரும்பி வந்த
நரளிலிருந்து 14 நரட்களுக்கு இல்ைத்திசைசய இருந்து தகரண்டு சுய தைினமப்படுத்தனைப்
பின்பற்ைசவண்டும்
 உங்கள் சசரதனை முடிவு சநர்மனையரைதரக இருந்தரல், உங்கள் அைிகுைிகள் ததரடங்கிய பிைகு 10
நரட்களுக்கு* இல்ைத்திசைசய இருந்தபடி சுயமரகத் தைினமப்படுத்திக் தகரள்ளவும். 10 நரட்களுக்குப்*
பிைகு உங்களுக்குக் கரய்ச்சல் இல்ைரவிட்டரல், குனைந்தது 24 மணிசநரத்தில் உங்கள் அைிகுைிகளில்
முன்சைற்ைம் கரணப்பட்டரல் சுய-தைினமப்படுத்தனை நிறுத்தைரம்
 அனைத்து வீட்டு உறுப்பிைர்களும் சநர்மனையரை சசரதனை முடிவு தபற்ை நபருடன் ததரடர்பில்
இருந்த கனடசி நரளிலிருந்து 14 நரட்களுக்கு சுய தைினமப்படுத்துதனை சமற்தகரள்ளசவண்டும். ஒரு
மதிப்பீட்டு னமயத்தில் வினரவில் சசரதனை தசய்துதகரள்ள ஏற்பரடு தசய்யுங்கள்.
* நீங்கள் மருத்துவமனையில் சசர்க்கப்பட்டு ஐ.சி.யூ அளவிைரை பரரமரிப்புக்கு உள்ளரகியிருந்தரல் அல்ைது
கடுனமயரை அளவில் பைவீைமரை சநரதயதிர்ப்பு அனமப்பு தகரண்டிருந்தரல் (எ.கர. நீங்கள் புற்றுசநரய்
கீசமரததரபிக்கு உட்பட்டுள்ளீர்கள்) 20 நரட்களுக்கு சுய தைினமப்படுத்துதனை சமற்தகரள்ளுங்கள்.
எைக்கு அைிகுைிகள் இல்னை, நரன் ததரற்றுத் தரக்கம் தகரண்ட எவருடனும் தநருங்கிய ததரடர்பில்
இல்னை, கடந்த 14 நரட்களில் நரன் கைடரவுக்கு தவளிசய பயணம் தசய்யவில்னை
உங்கள் சசரதனை முடிவுகளுக்கரகக் கரத்திருக்கும்சபரது நீங்கள் தைினமப்படுத்திக் தகரள்ளத்
சதனவயில்னை.
உங்கள் சசரதனை முடிவு சநர்மனையரைதரக இருந்தரல், சசரதனை நரளுக்குப் பிைகு 10 நரட்களுக்கு சுய
தைினமப்படுத்துதனைப் பின்பற்ைவும்.
குைிப்பு: சமசை உள்ள அனைத்துச் சூழ்நினைகளுக்கும், சுய-தைினமப்படுத்தனை நினைவு தசய்தவுடன்
மற்ைவர்களிடமிருந்து உடல் ரீதியரக இனடதவளினயக் கனடப்பிடிப்பனதத் ததரடருங்கள், உங்கள்
னககனள அடிக்கடி கழுவிச் சுத்தம் தசய்யுங்கள், சுயக் கண்கரணிப்னப சமற்தகரள்ளுங்கள், சமலும்
COVID-19 அைிகுைிகளில் ஏசதனும் ஒன்னை நீங்கள் தபற்ைரல் மீண்டும் சசரதனை தசய்துதகரள்ளுங்கள்.
அனைத்து உட்புைப் தபரது இடங்களிலும் (தடரரரண்சடர நகர சட்டத்தின் படி மற்றும் ஓ. தரஜ் 364 படி)
மற்றும் உடல் ரீதியரை தூரம் சரத்தியமில்னை எனும் நினையிலும் முகக்கவசம் அல்ைது முகத்தினர
அணியுங்கள்.
Visit https://covid-19.ontario.ca/and click on "check your results."
https://covid-19.ontario.ca/ பக்கத்னதப் பரர்னவயிட்டு, "உங்கள் முடிவுகனளச் சசரதியுங்கள்" என்பனதக்
கிளிக் தசய்யவும்.
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1. தங்கள் முடிவுகனளப் தபறுவதில் சிக்கல் தகரண்டுள்ள தடரரரண்சடர நகரவரசிகள், தடரரரண்சடர
தபரது சுகரதரரத் துனைனய (TPH) 416-338-7600 என்ை எண்ணில் ததரடர்பு தகரள்ளைரம்.
2. சுகரதரர அட்னட இல்ைரத நபர்கள் மதிப்பீட்டு னமயம் அல்ைது பரிசசரதனை மருத்துவனர ததரடர்பு
தகரள்ளவும்.
3. உங்கள் சசரதனை முடிவு சநர்மனையரைதரக இருந்தரல், நீங்கள் தைினமப்படுத்திக் தகரள்வனத
எப்சபரது நிறுத்தைரம் என்பனதத் ததரிவிக்க TPH உங்கனளத் ததரடர்பு தகரள்ளும்.

“சநரய்த் தரக்கம் தகரண்சடரசரரடு தநருங்கிய ததரடர்பு:” என்ைரல் என்ை?
o




சநரய்த் தரக்கம் தகரண்சடரசரரடு தநருங்கிய ததரடர்பு என்பது, கடந்த 14 நரட்களில், COVID-19
சநர்மனையரக உள்ளதரகப் பரிசசரதிக்கப்பட்ட அல்ைது அைிகுைிகனளக் தகரண்ட ஒருவருடன் தநருக்கமரை
சநரடித் ததரடர்பில் இருத்தல்
தநருக்கமரை சநரடித் ததரடர்பு என்பது பின்வருமரறு:
o ஒசர அனை, பணியிடம் அல்ைது பகுதியில் 15 நிமிடங்களுக்கு சமல் இரண்டு மீட்டர் / ஆறு அடிக்கு
குனைவரை இனடதவளியில் இருத்தல்
o ஒசர வீட்டில் வசித்தல்
o நீங்கள் ஒரு சுகரதரரப் பணியரளரரக இருந்தரல், தபரருத்தமரை தைிப்பட்ட பரதுகரப்பு
உபகரணங்கனளத் ததரடர்ந்து அணியரமல் தைிநபருக்கு சிகிச்னச வழங்குதல்.

சச ரதனை முடிவு எதிர்மனை என்ைரல் என்ை?



COVID-19 சசரதனையில் எதிர்மனை முடிவு வந்திருந்தரல், உங்கள் மரதிரி சசகரிக்கப்பட்ட சநரத்தில்
உங்களிடம் கண்டைியக்கூடிய னவரஸ் இல்னை என்று தபரருளரகும்.
எதிர்மனையரை சசரதனை முடினவப் தபறுவது, நீங்கள் இைி உடல் நைம் குன்ை மரட்டீர்கள் என்று
தபரருள்படரது. எதிர்கரைத்தில் நீங்கள் COVID-19 –இன் மற்னைப்பற்ை நினைக்கு ஆளரக மரட்தீர்கள்
என்சைர, சநர்மனையரை முடினவப் தபை மரட்டீ என்சைர அல்ைது சநரய்வரய்ப்பட மரட்டீர்கள் என்று
தபரருளரகரது.

அைிகுைிகள் ஏதும் இல்னைதரன் நினையில் சசரதனை முடிவு சநர்மனையரக வருவதன்
தபரருள் என்ை?



மரதிரியில் னவரஸ் இருந்தரல் அனத அைிவதில் சசரதனை மிகவும் பயனுள்ளதரக இருக்கும்.
COVID-19 தரக்கப்பட்ட ஒருவர் முழுனமயரக குணமனடந்து, தற்சபரது ததரற்றுசநரய் தரக்கம் இல்ைரமல்
இருந்தரலும் கூட, அவர்கள் சநர்மனையரை முடினவப் தபை வரய்ப்புண்டு. சுய-தைினமப்படுத்தனை
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பின்பற்ைிய பிைகு அைிகுைிகள் எதவும் கரணப்படரவிட்டரல் சநர்மனையரக சசரதிக்கப்பட்ட நபர்கள்
மீண்டும் சசரதனை தசய்துதகரள்வது பரிந்துனரக்கப்படுவதில்னை.
COVID-19 பற்ைிய ஆரரய்ச்சி ததரடர்ந்து சமம்பட்டு வருகிைது.
உங்களுக்கு ஒருசபரதும் அைிகுைிகள் இல்ைரத நினையில் சநர்மனையரை முடிவின் முக்கியத்துவம் இன்னும்
அைியப்படவில்னை.
உங்களுக்கு அைிகுைிகள் இல்ைரவிட்டரலும் கூட, நீங்கள் சநர்மனையரை முடினவப் தபற்ைிருந்தரல் சுயமரக
தைினமப்படுத்திதகரண்டு கண்கரணிக்க சவண்டும்.

நரன் முன்பு COVID-19-ஆல் பரதிக்கப்பட்டிருந்தரல் (ஆைரல் இப்சபரது இல்னை) சசரதனை
அனதக் கட்டுமர?



இல்னை, சசரதனை சமற்தகரள்ளப்படும் சநரத்தில் உங்களிடம் COVID-19 னவரஸ் இருந்தரல் மட்டுசம
சசரதனை அனத தவளிப்படுத்தும்.
கடந்த கரைத்தில் யரரரவது COVID-19 தரக்கம் தகரண்டிருந்தரர்களர என்பனதத் தீர்மரைிக்கும்
சசரதனைகள் ஒன்டரரிசயரவில் தற்சபரது இல்னை.

சமைதிகத் தகவல்
சமைதிகத் தகவலுக்கு, www.toronto.ca/COVID19 பக்கத்னதப் பரர்னவயிடவும் அல்ைது TPH-ஐ 416-338-7600
என்ை எண்ணில் அனழக்கவும்.
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