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எப� ்போது சுயமோக கண� கோணித�தல� , 
சுயமோக-தனிமமப� படுத� துதல�  அல� லது 
குழந�மதமயப�  பள� ளிக�கு அனுப� புதல�  
எனப� மதத� ததரிந� துதகோள� ளுங� கள�

தபற�்றோர�களுக�கு தங� கள�  குடும� பத�மதயும�  சமூகத�மதயும�  
போதுகோக�க என� ன தசய� ய்ேண� டும�  மற�றும�  ்கோேிட�-19 குறித�த 
்கள� ேிகளும�  இருக�கும� . கீ்ழ உள� ள சில சோத�தியமோன நிமலகளின�  
உதோரணங� கள�  தபற�்றோர�களுக�கு ேழிகோட�ட உதவும� .

இவ்வாறு இருந்தால்...
ஜூலியாவுகக்ு ககாவிட்-19 அறிகுறிகள் உள்ளது :

• ஜூலியா வீட்டில் தங்கி, சுயமாக-தனிமமப்படுதத்ிக்் காண்டு, பரிக�ாதமனகக்ு ஏற்பாடு 
்�ய்யகவண்டும். 

• பள்ளி வளாகதத்ிற்கு� ்்�ல்லும் ஜூலியாவின் உடன் பிறந்தவரக்ள் மற்றும் குடும்பதத்ில் 
உள்ள ்பரியவரக்ளும் ககாவிட்-19 இல்மல என்று கண்டறியப்படும்வமர வீட்டிகலகய தங்கி, 
சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும். 

• ஜூலியாவின் பரிக�ாதமனயில் ககாவிட் இல்மல என்று ்தரிந்தவுடன் மற்றும் குமறந்தது 
24 மணிகநரதத்ிற்கு அறிகுறிகள் இல்லாமல் இருந்தகபாதும் அவர ்பள்ளிகக்ுத ்திரும்பலாம். 

• பள்ளி வளாகதத்ிற்கு� ்்�ல்லும் ஜூலியாவின் உடன் பிறந்தவரக்ள் மற்றும் குடும்பதத்ில் 
உள்ள ்பரியவரக்ளும், ஜூலியாவின் பரிக�ாதமனகள் ்நகட்டிவ் என்று வந்தவுடன் 
பள்ளிகக்ுத ்திரும்பலாம்.

அபிக�ாலாவுகக்ு அறிகுறிகள் கண்டறியப்பட்டு, ககாவிட்-19 உள்ளது என்று உறுதி 
்�ய்யப்பட்டது:

• அபிக�ாலா தனது அறிகுறிகள் ்தாடங்மகயா நாள் முதல் 10 நாட்களுகக்ு வீட்டில் தங்கி, 
சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும்.

• அபிக�ாலாவின் வீட்டில் உள்ள அமனவரும் வீட்டிகலகய தங்கி, குமறந்தது 14 நாட்களுகக்ு 
சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும்.

• ்பற்கறாரக்ள் பாசிடிவ் பரிக�ாதமன முடிமவ பள்ளிகக்ுத ்்தரிவிக்ககவண்டும். பள்ளி 
முதல்வர ்அபிக�ாலாவின் வகுப்மப டிஸ்மிஸ் ்�ய்வார.் கமலும் அறிவுறுதத்லுகக்ு ்பாது 
சுகாதார துமற அவரது குடும்பதம்தத ்்தாடரப்ு ்காள்ளும்.

பாஓ-லீ கக்ு ககாவிட்-19 அறிகுறிகள் உள்ளது, ஆனால் பரிக�ாதமனகக்ு� ்்�ல்லவில்மல.

• பாஓ-லீ தனது அறிகுறிகள் ்தாடங்மகயா நாள் முதல் 10 நாட்களுகக்ு வீட்டில் தங்கி, சுயமாக 
தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும்.

• பள்ளி வளாகதத்ிற்கு� ்்�ல்லும் பாஓ-லீ இன் உடன் பிறந்தவரக்ள் மற்றும் குடும்பதத்ில் உள்ள 
்பரியவரக்ளும் 14 நாட்களுகக்ு வீட்டில் தங்கி, சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளவும். 

• 10 நாட்களுகக்ு பிறகு, அவரது அறிகுறிகள் குணமமடந்தவுடன் பாஓ-லீ மீண்டும் பள்ளிகக்ு� ்
்�ல்லலாம். 

• பள்ளி வளாகதத்ிற்கு� ்்�ல்லும் வீட்டில் உள்ள ்பரியவரக்ள் மற்றும் குழந்மதகளுகக்ு 
அறிகுறிகள் இல்மல்யன்றால், 14 நாட்களுகக்ு பிறகு மீண்டும் பள்ளிகக்ுத ்திரும்பலாம்.
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அப்துல், ககாவிட்-19 உள்ளவருடன் ்நருகக்மான ்தாடரப்ில் இருந்தார:்

• அப்துல் வீட்டில் தங்கி, சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காண்டு, ்பாது ஆகராக்கிய 
அறிவுமரமய பின்பற்றகவண்டும். 

• அப்துலின் உடன் பிறந்தவரக்ள் அப்துலின் 14 நாட்கள் சுய தனிப்படுதத்ல் காலம் வமர 
வீட்டிகலகய இருக்ககவண்டும். 

• வீட்டில் உலா ்பரியவரக்ளுகக்ு அறிகுறிகள் எதுவும் இல்மல்யன்றால் அவரக்ள் 
பள்ளிகக்கா அல்லது பணிகக்கா ்�ல்லலாம். 

• அப்துலுகக்ு அறிகுறிகள் ஏகதனும் கதான்றினால், வீட்டில் உள்ள மற்ற அமனவரும் 
கட்டாயம் வீட்டில் தங்கி சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும். அப்துல் 
பரிக�ாதமனகக்ு� ்்�ல்லகவண்டும். 

• அப்துல் பரிக�ாதமனயில் ்நகட்டிவ் என்று வந்தால், அவரது உடன் பிறப்புகள் 
அப்துலின் தனிப்படுதத்ல் காலம் அவமர வீட்டிகலகய இருக்ககவண்டும். வீட்டில் 
உள்ள அமனத்து ்பரியவரக்ளுகக்ு அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாத நிமலயில் பள்ளி/
பணிகக்ு திரும்பலாம். அப்துல் ்நகட்டிவ் என்று வந்தாலும், அந்த காலம் முழுவதிலும் 
அறிகுறிகள் கதான்றக்கூடும் என்பதால், பள்ளிகக்ுத ்திரும்பும் வமர 14 நாட்கள் 
சுயமாக தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும்.

்பரட்ாவின் தாய் ககாவிட்-19 ்தாற்று உள்ளவரக்ளுடன் ்நருகக்மான ்தாடரப்ில் 
இருந்தார:்

• ்பரட்ாவின் தாய் 14 நாட்களுகக்ு வீட்டிகலகய தங்கி, சுயமாக 
தனிமமப்படுத்திக்் காண்டு, பரிக�ாதமனமய கமற்்காள்ளகவண்டும். 

• ்பரட்ா மற்றும் அவரது உடன் பிறந்தவரக்ள் அவளது தாயின் 14 நாள் 
தனிமமப்படுத்தல் காலம் முடியும்வமர வீட்டிகலகய இருக்ககவண்டும். 

• ்பரட்ாவின் தாய் தனிமமப்படுத்தலின்கபாது ககாவிட்-19 அறிகுறிகள் 
கதான்றினால், வீட்டில் உள்ள அமனவரும் அவரது தாயின் பரிக�ாதமனயில் 
ககாவிட்-19 இல்மல என்று ்தரியும்வமர தனிமமப்படுத்திக்் காள்ளகவண்டும்.

ஜாக�்னின் தந்மத கடந்த 14 நாட்களில் கனடாவிற்கு ்வளியில் பயணித்துள்ளார:்

• ஜாக்�னின் தந்மத வீட்டில் 14 நாட்களுகக்ு வீட்டில் தங்கி சுயமாக 
தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும், குறிப்பாக வீட்டில் உள்ளவரக்ளிடமிருந்து 
தனியாக தனி அமறயில் இருக்ககவண்டும். 

• ஜாக்�ன் மற்றும் அவரது உடன் பிறந்தவரக்ள் மற்றும் ்பரியவரக்ள் 14 நாட்கள் பயண 
தனிமமப்படுதத்ல் காலம் முழுவதிலும் வீட்டிகலகய தங்க கவண்டும்.

• ஜாக்�னின் தந்மதகக்ு அறிகுறிகள் ஏகதனும் கதான்றினால், அவர ்பரிக�ாதமன 
கமற்்காள்ளகவண்டும். 

• ஜாக்�னின் தந்மத ககாவிட்-19 இருப்பதாக உடுகி ்�ய்யப்பட்டால், ஜாக்�ன் 
மற்றும் வீட்டில் உள்ள அமனவரும் 14 நாட்களுகக்ு வீட்டிகலகய இருந்து 
தனிமமப்படுதத்ிக்் காள்ளகவண்டும்.
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