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பரடசரலைக்குத் திரும்பிச் சசல்வதற்குரிய உறுதிப்படிவம்
உங்கள் பிள்லை ஆரரரக்கியமரகவும், பரடசரலைக்குத் திரும்பிச் சசல்ைக்கூடிய நிலையிலும் இருப்பதலை
உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தயவுசசய்து கீரேயுள்ை சபட்டிகைில் ஒன்றில் மட்டும் அலடயரைமிட்டு இந்தப்
படிவத்லதப் பூர்த்தி சசய்யவும். லகசயரப்பத்லத உங்கள் இடுவதன் மூைம், இத்தகவல் உண்லம
என்பதலை நீங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றீர்கள். பூர்த்தி சசய்யப்பட்ட படிவத்லத உங்கள் பிள்லையின்
பரடசரலை அதிபரிடம் லகயைிக்கவும். தயவுசசய்து கவைிக்கவும்: இந்தப் படிவத்லத ஏற்றுக்சகரள்வதும்

பயன்படுத்துவதும் ஒவ்சவரரு பரடசரலைலய/பரடசரலைச் சலபயின் தீர்மரைத்லதப் சபரறுத்தது.
மரணவர் சபயர்: ______________________________________________________________

எைது பிள்லை சுகவீைமரக இருந்தரர்:
எைது பிள்லை ரசரதிக்கப்பட்டரபரது அவருக்கு COVID-19 இல்லை, அத்துடன் 24 மணி
ரமைரக ரநரத்திற்கும் அவரின் அறிகுறிகள் ரமம்பட்டு வருகின்றை.
எைது பிள்லைக்கு COVID-19 ரசரதலை சசய்யப்படவில்லை, ஆைரல் அறிகுறி)கள்(
சதரடங்கியதிலிருந்து 10 நரட்களுக்கரை சுய-தைிலமப்படுத்தலை அவர் முடித்துவிட்டரர். எைது
பிள்லைக்குக் கரய்ச்சல் இல்லை (மருந்துகலைப்
பயன்படுத்தரமரைரய) மற்றும் அவைது/அவைது அறிகுறிகள் குலறந்தது மணி 24 ரநரமரக நன்கு
ரதறி வருகின்றை.
ரசரதிக்கப்பட்டரபரது எைது பிள்லைக்கு COVID-19 இருப்பதரக அறிந்ததுடன்,
அறிகுறி(கள்) சதரடங்கியதிலிருந்து (சசய்யப்பட்ட ரசரதலை அல்ைதுதிலிருந்து) 10
நரட்களுக்கரை சுய-தைிலமப்படுத்தலை அவர் முடித்துவிட்டரர். எைது பிள்லைக்குக் கரய்ச்சல்
இல்லை (மருந்துகலைப் பயன்படுத்தரமரைரய) மற்றும் அவர்கைது அறிகுறிகள் குலறந்தது 24 மணி
ரநரமரக நன்கு ரதறி வருகின்றை.
எைது பிள்லைக்கு COVID-19 என்பலதயும் இல்லை மற்றும் ரகரவிட்-19 சதரடர்புலடயது அற்ற ஒரு
நிலை இருப்பதரக கண்டறியப்பட்டது. அவர்கைது அறிகுறிகள் 24 ரமைரக ரநரத்திற்கும் மணி
ரமம்பட்டு வருவலதயும் சுகரதரர வேங்குநர் ஒருவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ைரர். எைது பிள்லைக்குத்
தடிமன் அல்ைது சுவரசத் சதரற்று எதுவும் இல்லை.

எைது வீட்டில் வசிக்கும் ஒருவர் (உ-மரக. சபற்ரறரர், சரகரதரர்) COVID-19 அறிகுறிகைரல்
பரதிக்கப்பட்டைர்:
ரசரதித்தரபரது எம்முடன் ஒரர வீட்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19 இருக்கவில்லை, எைரவ எைது
பிள்லை (ரமரை சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) தற்ரபரது பரடசரலைக்குத் திரும்பிச் சசல்ை முடியும்.
எம்முடன் ஒரர வீட்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19 என்பலதயும் இல்லைமற்றும் ரகரவிட்-19
சதரடர்புலடயது அற்ற ஒரு நிலை இருப்பதரக கண்டறியப்பட்டது. அவர்கைது அறிகுறிகள் 24 மணி
ரமைரக ரநரத்திற்கும் ரமம்பட்டு வருவலதயும் சுகரதரர வேங்குநர் ஒருவர் உறுதிப்படுத்திைரர்.
அவர்கள் நன்றரக இருக்கின்றைர் அத்துடன் அவர்களுக்குத் தடிமன் அல்ைது சுவரசத் சதரற்று
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எதுவும் இல்லை. எைரவ எைது பிள்லை (ரமரை சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) தற்ரபரது
பரடசரலைக்குத் திரும்பிச் சசல்ை முடியும்.
எம்முடன் ஒரர வீட்டில் வசிப்பவருக்கு COVID-19 ரசரதலை சசய்யப்படவில்லை, ஆைரல் எைது
பிள்லை (ரமரை சபயர் குறிப்பிடப்பட்டவர்) 14 நரட்களுக்கரை சுய-தைிலமப்படுத்தலை
முடித்துவிட்டரர். எைது பிள்லை எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைரமல் நைமரக இருக்கின்றரர்.

ரசரதிக்கப்பட்டரபரது COVID-19 இருப்பதரக அறியப்பட்ட ஒருவருடன் சநருக்கமரகப்
பேகியிருத்தல்:
COVID-19 இருப்பதரக அறியப்பட்டு 14 நரட்களுக்கரை சுய-தைிலமப்படுத்தலை முடித்த ஒருவரின்
சநருங்கிய சதரடர்பரைரரக எைது பிள்லை இருந்துள்ைரர். தற்ரபரது எந்த அறிகுறிகளும் இல்ைரமல்
எைது பிள்லை நைமரக இருக்கின்றரர்..
எம்முடன் ஒரர வீட்டில் வசிக்கும் ஒருவர் COVID-19 இருப்பதரக அறியப்பட்ட ரவறு ஒருவரின்
சநருங்கிய சதரடர்பரைரரக இருந்தரர். அவர்கைின் 14 நரட்களுக்கரை சுய-தைிலமப்படுத்தலின்
ரபரது எைது பிள்லை வீட்டிரைரய இருந்தரர், எைது பிள்லையும் வீட்டரரும் தற்ரபரது அறிகுறிகள்
எதுவுமின்றி நைமரக இருக்கின்றைர்.

சமீபத்தில் கைடரவுக்கு சவைிரய சசய்த பயணம்:
எைது பிள்லை அல்ைது எம்முடன் ஒரர வீட்டில் வசிக்கும் ஒருவர் கைடரவுக்கு சவைிரய பயணம்
சசன்று திரும்பிைரர். தைிலமப்படுத்த பயணலின்

கரைமரகிய 14 நரட்களுக்கு எைது பிள்லை வீட்டிரைரய இருந்தரர் .எைது பிள்லையும் வீட்டரரும்
அறிகுறிகள் எதுவுமின்றி நைமரக இருக்கின்றைர்.

COVID-19 ரசரதலை சசய்த திகதி (சபரருந்துசமைின்):
_________________________________________ (திைம்/ மரதம்/ வருடம்)
எைது பிள்லை தற்ரபரது நைமரகவும் பரடசரலைக்குத் திரும்பிச் சசல்ைக்கூடிய நிலையில்
இருப்பதரகவும் நரன் அறியத்தருகின்ரறன்.
சபற்றரர்/பரதுகரவைர் சபயர்: ______________________________________________________
லகசயரப்பம்: _________________________திகதி: __________________(திைம்/ மரதம்/ வருடம்)

