
க�ோவிட-்19  உள்ள எவருடகேனும் நீங்�ள் நநருங்கிய ந�ோடரப்ில் இருந்��ோ� நீங்�ள் �ண்டறியப்படட்ிருந்�ோல்:

சுய-தனிமைப்படுத்தல் 
 •  க�ோவிட-்19  உறுதி நெய்யப்படட் நபருடே் உங்�ள் �டடசி நவளிப்போடட்ு க�தியிலிருந்து 10 நோட�்ளு�்கு சுய 

�ேிடமப்படு�்தி�்ந�ோள்ளகவண்டும். நீங்�ள் சுய-�ேிடமப்படு�்�டல எப்கபோது நிடைவு நெய்யலோம் எே்பட� 
நபோது ஆகரோ�்கிய துடை உங்�ளு�்கு ந�ரிவி�்கும்.

 •  உங்�ளு�்கு அறிகுறி�ள் எதுவும் இல்டல அல்லது நீங்�ள் முழுடமயோ� �டுப்பூசி கபோடட்ு�்ந�ோண்டவர*் அல்லது 
ெமீப�்தில் க�ோவிட-்19  ந�ோை்று ஏை்படட்ிருந்�ோல்** நபோது சு�ோ�ோர துடை ந�ரிவி�்�ோல் அே்றி நீங்�ள் சுய 
�ேிடமப்படு�்�ல் நெய்துந�ோள்ள கவண்டோம். நீங்�ள்நீங்�ள்  இே்ேமும்இே்ேமும்  கீகேகீகே  உள்ளஉள்ள  அறிவுறு�்�ல்�டளஅறிவுறு�்�ல்�டள  ந�ோடரந்்துந�ோடரந்்து  
பிே்பை்ைபிே்பை்ை  கவண்டும்கவண்டும்..
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க�ோவிட்-19 உள்ள நபருடன் நநருங்கிய உறவில் 
இருந்தோல் என்ன நெயது

வோந்தி, குைட்டல் 
அல்லது 

வயிற்றுகபோ�்கு  
(<18 வயதினர)்

சுமவ அல்லது 
நு�ருை் தன்மை 
இழப்பு அல்லது 

குமறதல்

இருைல் சுவோசிப்பதில் 
சிரைை்

�ோய்ெெ்ல் > 37.8°C 
ைற்றுை்/அல்லது 

நடு�்�ை்

கெோரவ்ு, தளர்ந்த 
தமெ�ள் அல்லது 

மூட்டு�ள் (18+ 
வயதுமடயவர�்ள்)

ெளி அல்லது 
மூ�்�மடப்பு

அடிவயறு வலி தமலவலி பிங்�் ஐ பசி குமறதல் 
அல்லது இல்லோமை

நதோண்மட வலி

அ�்கடோபர ்12, 2021

ஒவ்நவோரு நோளுை் க�ோவிட்-19 அறிகுறி�மள �ண்�ோணி�்�வுை்.
நீங்�ள் முழுடமயோ� �டுப்பூசி நெலு�்தி�்ந�ோண்டிருந்�ோலும்* அல்லது ெமீப�்தில் க�ோவிட-்19  கநோய்ந�ோை்று உறுதி 
நெய்யப்படட்ிருந்�ோலும்**, ஒவ்நவோரு நோளும் க�ோவிட-்19  அறிகுறி�டள �ண்�ோணி�்�வும். பிே்வரும் அறிகுறி�ளில் 
ஏக�னும் உள்ள�ோ எே போர�்்�வும்:

உங்�ளு�்கு அறிகுறி�ள் ஏற்பட்டோல்:
உடனடியோ� P CR பரிகெோதமனமய கைற்ந�ோண்டு பரிகெோதித்துந�ோள்ளவுை்:
 •	 ஒரு க�ோவிட-்19  PCR  பரிகெோ�டேடய கமை்ந�ோள்ள ஒரு மதிப்பீடு டமய�்தில் முே் அனுமதிடய பதிவு நெய்யவும்.
 •	 	உங்�ள் அறிகுறி�ள் ந�ோடங்குவ�ை்கு முே் ஒரு எதிரம்டையோே PCR  பரிகெோ�டே வந்�ோல், மீண்டும் 

பரிகெோதி�்து�் ந�ோள்ளவும்.
 •  நீங்�ள் முழுடமயோ� �டுப்பூசி நெலு�்�ப்படட்ிருந்�ோல்* அல்லது ெமீப�்தில் க�ோவிட-்19  ந�ோை்று ஏை்படட்ிருந்�ோல்**, 

நீங்�ள் வீடட்ிகலகய �ங்கி,  �ேிடமப்படு�்தி�்ந�ோண்டு உங்�ள் பரிகெோ�டே முடிவு�ள் வரும் வடர 
�ோ�்திரு�்�கவண்டும். 

வீட்டு நபர�்ள் சுய தனிமைப்படுத்தி�்ந�ோள்ள கவண்டுை்:
 •  வீடட்ில் உள்ளவர�்ள் முழுடமயோ� �டுப்பூசி நெலு�்�ப்படட்ிருந்�ோல்* அல்லது ெமீப�்தில் க�ோவிட-்19  ந�ோை்று 

ஏை்படட்ிருந்�ோல்** அே்றி, உங்�ள் பரிகெோ�டே முடிவு�ள் எதிரம்டையோேது எே்று வரும்வடர சுய-
�ேிமப்படு�்தி�்ந�ோள்ள கவண்டும்.

உங்�ள் நிறுவனத்திடை் நதரிவி�்�வுை் அல்லது இந்த எண்ணில் நபோது ஆகரோ�்கியத்மத நதோடர்பு ந�ோள்ளவுை்: 
4 19-338-7900

உங்�ளு�்கு அறிகுறி�ள் இல்மலநயன்றோலுை் பரிகெோதமன நெய்துந�ோள்ளவுை்
 •  உங்�ளு�்கு அறிகுறி�ள் இல்டலநயே்ைோலும் கூட இரண்டு PCR  பரிகெோ�டே�டள கமை்ந�ோள்ளகவண்டும்: ஒே்று 

உடேடியோ� மை்நைோே்று நபோதுவோ� 1 வோர�்திை்கு பிைகு நெய்துந�ோள்ளகவண்டும். இந்� பரிகெோ�டே�டள 
எப்கபோது கமை்ந�ோள்ள கவண்டும் எே்பது குறி�்து கமலும் ��வல்�டள நபோது ஆகரோ�்கியம் உங்�ளு�்கு அளி�்கும். 

நீங்�ள் சுய தனிமைப்படுத்தலில் இரு�்குை்கபோது, உங்�ள் வீட்டில் உள்ள அமனவருை்:
 •	 	மை்ைவர�்டள போது�ோ�்� நபோது இடங்�ளில் 

மு��்�வெம் அணிந்துந�ோள்ள கவண்டும்.
 •	 கூடட்மோே இடங்�டள�் �விர�்்�வும்.

 •  உடல்நல பிரெெ்டே�ள் அல்லது வய�ோேவர�்ளுடே் 
குடைந்� ந�ோடரட்ப டவ�்திரு�்�வும்.

 •	 	மை்ைவர�்ளிடமிருந்து இரண்டு மீடட்ர ்
இடடநவளிடய பரோமரி�்�வும்.

*முழுடமயோ� �டுப்பூசி நெலு�்�ப்படட்வர ்எே்பது க�ோவிட-்19  இரண்டோவது �டுப்பூசி நெலு�்திய பிைகு 14 நோட�்ள் அல்லது கமலோ� ஆகியது எே்ப�ோகும், அல்லது 
ஒண்டோரிகயோ சு�ோ�ோர அடமெெ்�ம் வடரயறு�்�ப்படட்படி இரு�்கும் �ோலமோகும்.

**ெமீப�்தில் க�ோவிட-்19  ந�ோை்று நபை்ைவர ்எே்பது �டந்� 9 0 நோட�்ளில் க�ோவிட-்19  கநோய்ந�ோை்று ஏை்படட் நபர ்மை்றும் நபோது ஆகரோ�்கிய�்�ோல் ந�ரிவி�்�ப்படட்வர ்
எே்ப�ோகும்.

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

