
கொ�ொவிட்-19 மற்றும் சுவொச வவரஸ்�ள்
குழந்்ததைகள்/மாணவர்கள்/பெரியவர்களுக்கான தினசரிக் கண்காணிப்பு. குழந்்ததைக்காக அவரது 
பெற்றார்/ொதுகாவலர் இ்ததை நிரப்ெலாம்.
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1. உங்�ளுக்கு இதில் ஏதொவது புதிய அறிகுறி�ள் அல்்லது மோமொசமவையும் அறிகுறி�ள் உள்்ளனவொ*?

A) ஒன்று அல்்லது அதற்கு மோமல்:

�ொய்்ச்சல் > 37.8°C  
மற்றும்/அல்்லது குளிர்

ஆம்

இல்வ்ல

இருமல்

ஆம்

இல்வ்ல

சுவொசிப்்பதில் சிரமம்

ஆம்

இல்வ்ல

சுவவ/வொசவன உணர்வு 
குவைதல்/இழத்தல்

ஆம்

இல்வ்ல

B) இரண்டு அல்்லது அதற்கு மோமல்: 

கொதொண்வைப்புண்

ஆம்

இல்வ்ல

தவ்லவலி

ஆம்

இல்வ்ல

மி�வும் மோசொர்வொ�  
உணர்தல்

ஆம்

இல்வ்ல

மூக்கு ஒழுகுதல்/ 
மூக்�வைப்பு

ஆம்

இல்வ்ல

தவச வலி/மூட்டு வலி

ஆம்

இல்வ்ல

குமட்ைல்/வொந்தி/
வயிற்றுப்மோ்பொக்கு

ஆம்

இல்வ்ல

2. �ைந்த 10 நொட்�ளில் உங்�ளுக்கு கொ�ொவிட்-19 கொதொற்று உறுதிகொசய்யப்்பட்ைதொ? 
அறிகுறி(�ள்) இருக்கிைதொ?

Q.1 அல்்லது 2 க்கு “ஆம்” எனில் 
வீட்டிமோ்லமோய இருக்�வும் அத்துைன் 
தனிவமப்்படுத்திக் கொ�ொள்்ளவும்

மோம்லதி� முன்கொன்ச்சரிக்வ��வ்ளப் 
பின்்பற்ைவும்

ஆம்

இல்வ்ல

3.  உங்�ளுக்கு 1(B)ல் ஒமோர ஒரு அறிகுறி மட்டும் இருக்கிைதொ அல்்லது பின்வரும் ஏமோதனும் ஒரு 
புதிய அல்்லது மோமொசமவையும் அறிகுறி இருக்கிைதொ?*

• வயிற்று வலி
• இ்ளஞ்சிவப்புநிை �ண்�ள் 
• ்பசியுணர்வு குவைதல் அல்்லது ்பசியின்வம

  “ஆம்” எனில் உங்�்ளது அறிகுறி�ள் குவையும் வவர மற்றும் உங்�ளுக்கு ஏமோதனும் 
புதிய அறிகுறி�ள் மோதொன்ைொமல் இருக்கும் வவர 24 மணிமோநரத்திற்கு வீட்டிமோ்லமோய 
இருக்�வும் (குமட்ைல்/வொந்தி/வயிற்றுப் மோ்பொக்கு என்ைொல் 48 மணிமோநரம்)

ஆம்

இல்வ்ல

4.  நீங்�ள் வீட்டிமோ்லமோய இருக்� மோவண்டும், தனிவமப்்படுத்திக் கொ�ொள்்ள மோவண்டும் 
்பள்ளி அல்்லது குழந்வத�ள் ்பரொமரிப்பு நிவ்லயத்திற்கு வரக்கூைொது என 
உங்�ளுக்கு கொசொல்்லப்்பட்ைதொ?(உதொரணம்: ஒரு மருத்துவர், ஃகொ்பைரல் ்பொர்ைர் 
ஏகொெண்ட், கொ்பொது சு�ொதொரம் மோ்பொன்மோைொரொல்)?

  “ஆம்” எனில் வீட்டிமோ்லமோய இருக்�வும் + உங்�ளுக்கு கொசொல்்லப்்பட்ை 
அறிவுறுத்தல்�வ்ளப் பின்்பற்ைவும்

ஆம்

இல்வ்ல

5.  கொ�ொவிட்-19 அறிகுறி�ள் கொ�ொண்ை அல்்லது கொதொற்று உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ை ந்பருைன் 
நீங்�ள் கொநருக்�மொன கொதொைர்பில் இருந்தீர்�ள் என உங்�ளுக்கு கொசொல்்லப்்பட்ைதொ?

  “ஆம்” எனில் மோம்லதி� முன்கொன்ச்சரிக்வ��வ்ள பின்்பற்ைவும் + 
அறிகுறி�ள்* மோதொன்றினொல், உைமோன தனிவமப்்படுத்திக் கொ�ொள்்ளவும்

ஆம்

இல்வ்ல

*உங்களுக்கு ஏறகன்வ இருக்கும் உ்டல் பிரச்சி்தனயால் அறிகுறி ்தைான்றினால், “இல்்தல” என்ெ்ததைத் ்தைர்ந்பதைடுக்கவும். அறிகுறி புதியதைாக, 
வித்தியாசமானதைாக இருந்தைால் அல்லது ்மாசம்த்டந்தைால் “ஆம்” என்ெ்ததைத் ்தைர்ந்பதைடுக்கவும். பகாவிட்-19 அல்லது ஃப்ளூ தைடுப்பூசி பசலுத்திக் 
பகாண்்ட 48 மணி்ேரத்திறகு பிறகு கு்தறவான ்சார்வு, தை்தச அல்லது மூட்டு வலி ்ொன்ற்தவ இருந்தைால், “இல்்தல” என்ெ்ததைத் ்தைர்ந்பதைடுக்கவும். 

TORONTO.CA/COVID19



கொ�ொவிட்-19 மற்றும் சுவொச வவரஸ்�ள் �ண்ைறியும் �ருவி அடுத்த ்படி�ள்
நீங்�ள் “ஆம்” என ்பதி்லளித்திருந்தொல் ்பக்�ம் 1 ல் உள்்ள ஏமோதனும் மோ�ள்வி�ளுக்கு, பின்வரும் 
அறிவுறுத்தல்�வ்ளப் பின்்பற்ைவும்:

உங்�ளுக்கு உைல்நிவ்ல சரியில்வ்ல என்ைொல் வீட்டிமோ்லமோய சுயமொ�த் தனிவமப்்படுத்திக் 
கொ�ொள்்ளவும்:
�ொய்்ச்சல் இல்்லொமல் இருக்கும் வவர மற்றும் அறிகுறி�ள் குவையும் வவர குவைந்த்பட்சம் 24 மணிமோநரங்�ளுக்கு 
வீட்டிமோ்லமோய இருக்�வும் (அல்்லது குமட்ைல்/வொந்தி/வயிற்றுப்மோ்பொக்கு மோ்பொன்ைவவ இருந்தொல் 48 மணிமோநரம்). 
உைல்ந்லமில்்லொமல் இருக்கும் அல்்லது இந்த �ண்ைறியும் �ருவியில் ்பட்டியலிைப்்பைொத புதிய அல்்லது 
மோமொசமவையும் அறிகுறி�வ்ளக் கொ�ொண்டிருக்கும் யொரொ� இருந்தொலும் அவர்�்ளது அறிகுறி�ள் குவையும் வவர 
வீட்டிமோ்லமோய இருக்� மோவண்டும் என்்பதுைன் மோதவவப்்பட்ைொல் அவரது மருத்துவ உதவி வழங்குநரிைம் ஆமோ்லொசவன 
கொ்பை மோவண்டும்.

மோம்லதி� முன்கொன்ச்சரிக்வ��வ்ளப் பின்்பற்ைவும்:
அறிகுறி�ள் கொதொைங்கி 10 நொட்�ளுக்கு அல்்லது ்பரிமோசொதவனயில் கொ�ொவிட்-19 கொதொற்று உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ைொல் 
(எது முதலில் வந்தமோதொ அது) அல்்லது கொ�ொவிட்-19 அறிகுறி�ள் உள்்ள அல்்லது மோசொதவனயில் உறுதிப்்படுத்தப்்பட்ை 
ந்பருைன் நீங்�ள் �வைசியொ� கொநருங்கிய கொதொைர்பு கொ�ொண்ைதிலிருந்து 10 நொட்�ளுக்கு: 

•  கொ்பொது இைங்�ளில் நன்கு கொ்பொருந்தக்கூடிய மொஸ்க்வ� அணியவும் (்பொைசொவ்ல�ள்/குழந்வத 
்பரொமரிப்பு நிவ்லயங்�ள் அைங்�்லொ�, 2 வயதுக்கு கீழ்ப்்பட்ைவர்�்ளொ� இல்்லொவிட்ைொல்); 

•  மொஸ்க்வ� �ழற்ை மோவண்டியிருக்கும் மோதவவயற்ை கொசயல்்பொடு�வ்ள தவிர்க்�வும் (உதொரணம்., 
கொவளியில் உணவு உண்ணுதல், �ொற்று இவசக்�ருவிவய இவசத்தல், பிைருைன் அதி�ம் கொதொைர்பு 
கொ�ொள்்ள வொய்ப்புள்்ள விவ்ளயொட்டு�ள் மோ்பொன்ை மொஸ்க்கு�வ்ள ்பொது�ொப்்பொ� அணிய முடியொத 
சந்தர்ப்்பங்�ள்), ஆனொல் ்பொைசொவ்லயில் ஒன்ைொ� அமர்ந்து சொப்பிடும் மோ்பொது கூடுமொனவவரயில் 
தனிமனித இவைகொவளியுைன் சொப்பிடுதல் மோ்பொன்ை முக்கியமொன விதிவி்லக்கு�ள் உண்டு;

•  முதியவர்�ள் அல்்லது மோநொகொயதிர்ப்பு குவை்பொடு உள்்ளவர்�ள் உட்்பை அதி� ஆ்பத்தில் 
உள்்ளவர்�வ்ளமோயொ அல்்லது அவமப்பு�வ்ளமோயொ (உதொரணம்: வவத்தியசொவ்ல�ள், நீண்ை 
�ொ்ல ்பரொமரிப்பு இல்்லங்�ள்) ்பொர்க்�்ச் கொசல்்ல மோவண்ைொம். 

உங்�ளுக்கு கொ�ொவிட்-19 கொந�டிவ் வந்திருந்தொலும் அல்்லது நீங்�ள் மோசொதவனமோய மோமற்கொ�ொள்்ளவில்வ்ல 
என்ைொலும் கூை இந்த அறிவுவரவயப் பின்்பற்றுங்�ள்.
கொ�ொவிட்-19 மற்றும் சுவொச வவரஸ்�ள் ்பரவுவவத தடுக்கும் அடுக்�ொ� இந்த முன்கொன்ச்சரிக்வ� நைவடிக்வ��ள் 
மோசர்க்�ப்்பட்டுள்்ளன.

மோநொகொயதிர்ப்பு குவைந்தவரொ�மோவொ அல்்லது அதி� அ்பொயம் கொ�ொண்ை ்பரொமரிப்பு 
நிவ்லயத்தில் இருப்்பவரொ�மோவொ இருந்தொல் மோம்லதி� வழிக்�ொட்டுதல்�வ்ளப் பின்்பற்றுங்�ள்:
அதி� அ்பயொம் கொ�ொண்ை ்பரொமரிப்பு நிவ்லயத்தில் இருப்்பவரொ� இருந்தொல் அல்்லது மோநொகொயதிர்ப்பு குவைந்தவரொ� 
இருந்தொல் அல்்லது கொ�ொவிட்-19 கொதொைர்புவைய மோநொய்க்�ொ� மருத்துவமவனயில் அனுமதிக்�ப்்பட்ைவரொ� 
இருந்தொல் உங்�ளுக்�ொன தனிவமப்்படுத்துதல் வழிமுவை மோவறு்பை்லொம். மோம்லதி� வழிக்�ொட்டுதல்�ளுக்கு 
மொ�ொண �ண்ைறியும் �ருவிவய ்பொர்க்�வும்.

அறிவுறுத்தப்்பட்ை்படி மோம்லதி� வழிக்�ொட்டுதல்�வ்ளப் பின்்பற்ைவும்:
நீங்�ள் வீட்டிமோ்லமோய இருக்� மோவண்டும், தனிவமப்்படுத்திக் கொ�ொள்்ள மோவண்டும் ்பொைசொவ்லக்கு அல்்லது 
குழந்வத�ள் ்பரொமரிப்பு நிவ்லயத்திற்கு வரக்கூைொது என உங்�ளுக்கு கொசொல்்லப்்பட்டிருந்தொல் (உதொரணம்:  
ஒரு மருத்துவர், ஃகொ்பைரல் ்பொர்ைர் ஏகொெண்ட், கொ்பொது சு�ொதொர உத்திமோயொ�த்தர்�ள் மோ்பொன்மோைொரொல்):

•  உங்�ளுக்கு வழங்�ப்்பட்ை வழி�ொட்டுதல்�வ்ள அல்்லது ்பணிப்புவர�வ்ளப் பின்்பற்றுங்�ள். 
•  �ைந்த 14 நொட்�ளில் நீங்�ள் �னைொவுக்கு கொவளிமோய ்பயணம் கொசய்திருந்தொல், தனிவமப்்படுத்தலுக்�ொன 

ஃகொ்பைரல் மோதவவப்்பொடு�வ்ளப் பின்்பற்றுங்�ள் மற்றும் சர்வமோதச ்பயணத்திலிருந்து திரும்பிய பின்னர் 
்பரிமோசொதவன கொசய்துகொ�ொள்ளுங்�ள். 

்பரிமோசொதவன கொசய்து தகுதியொனவரொ� இருந்தொல் சிகி்ச்வச கொ்பறுங்�ள்:
•  கொ�ொவிட்-19 ்பரிமோசொதவன மற்றும் சிகி்ச்வச�வ்ள குறிப்பிட்ை சி்ல குழுவினர் கொ்பற்றுக்கொ�ொள்்ள முடியும். 

மோம்லதி� விவரங்�ளுக்கு இங்மோ� ்பொர்க்�வும்.
இந்தைக் கருவி மாகாண வழிக்காட்்டலுக்கு ஒத்தி்தசவானதைாக உள்்ளது: பகாவிட்-19 ொ்டசா்தல மறறும் குழந்்ததை ெராமரிப்புக் கண்்டறிதைல் 
மறறும் ஒன்றாரி்யாவில் உள்்ள பகாவிட்-19 ்ோயாளிகள் மறறும் அவர்களு்டன் பதைா்டர்பு பகாண்்்டா்தர முகா்தமபசய்தைல் (gov.on.ca)
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