
TORONTO.CA/COVID19

பெற�்றோர� வழிகோட�டி:  உங� கள�  பிள�ளள  COVID-19 உள�ள 
ஒருவரின�  பெருங� கிய ப�ோடர�ெோளர� எனில�

சிறுவர ்பராமரிப்பு மமயத்தில் அல்லது பாடசாமலயில் எவராவது COVID-19 சசாதமைக்கு சேரம்மையாை முடிமவக் 
காடட்ிைால் பபை்சைாருக்கு அது அறிவிக்கப்படும். 
 •	 	பேருங்கிய பதாடரப்ாளராக இருக்கும் பிள்மளகள் சேரம்மையாகச ்சசாதிக்கப்படட்வருடை் கமடசியாகத் 

பதாடரப்ிலிருே்த ோளிலிருே்து 10 ோடக்ளுக்கு வீடட்ில் சுய-தைிமமப்படுத்தப்பட சவண்டும். பேருங்கிய 
பதாடரப்ாளரக்ள் சுய-தைிமமப்படுத்தமல எப்சபாது முடிப்பது எைப் பபாது சுகாதாரம் உங்களுக்கு அறிவிக்கும். 

 •	 	அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாத முழுமமயாகத் தடுப்பூசி சபாடப்படட்* அல்லது சமீபத்தில் COVID-19 பதாை்று** ஏை்படட் 
பிள்மளகள் பபாது சுகாதாரத்திை் அறிவுறுத்தலிை்றிச ்சுய-தைிமமப்படுத்தப்படத் சதமவயில்மல. 

உங� கள�  பிள�ளளக�கு  COVID-19 அறிகுறிகள�  உள�ள�ோ என�� தினமும�  கண� கோணிக�கவும� : 
முழுமமயாகத் தடுப்பூசி சபாடப்படட்* அல்லது கடே்த 90 ோடக்ளில் சமீபத்திய COVID-19  பதாை்று** ஏை்படட் 
பிள்மளகளும் கூட அறிகுறிகளுக்காகக் கண்காணிக்கப்பட சவண்டும்.

அறிகுறிகளின�  முழுளமயோன ெட�டியலில�  பின� வருவன உள�ளடங� கும� :

உங� கள�  பிள�ளளக�கு அறிகுறிகள�  ்�ோன� றினோல� :
PCR ்�ோ�ளன முளறளம மூலம�  ்�ோதிக�கவும� :
 •	 	உங்கள் பிள்மளக்கு PCR சசாதமை முமைமம மூலம் சசாதிப்பதை்கு ஏை்பாடு பசய்யவும். உங்கள் பாடசாமல 

அல்லது சிறுவர ்பராமரிப்பு மமயத்திலிருே்து  வீடட்ுக்கு எடுத்துச ்பசல்லும் PCR சசாதமைக் கருவி ஒை்மைப் 
பயை்படுத்தவும் அல்லது மதிப்பீடட்ு மமயத்தில் ஒரு சே்திப்மபப் பதிவு பசய்யவும்.

 •	 	விமரவாை ஆை்டிபெை் சசாதமைமயப் பயை்படுத்த சவண்டாம். உங்கள் பிள்மளக்கு PCR சசாதமை ஒை்று 
சதமவ.

 •	 	உங்கள் பிள்மளக்கு முழுமமயாகத் தடுப்பூசி சபாடப்படட்ிருே்தாலும்* அல்லது சமீபத்தில் COVID-19 பதாை்று** 
ஏை்படட்ிருே்தாலும் கூட உடைடியாகசவ அவர ்சுயமாகத்-தைிமமப்படுத்தி வீடட்ில் தங்கியிருப்பதுடை் 
சசாதிக்கப்படுவதை்கு ஏை்பாடு பசய்ய சவண்டும்.

வீட�டு உறுெ�பினர�கள�  சுய- �னிளமெ�ெடு���ெ�ெட ்வண� டும� :
 •	 	வீடட்ு உறுப்பிைரக்ளுக்கு முழுமமயாகத் தடுப்பூசி சபாடப்படட்ு* அல்லது கடே்த 90 ோடக்ளில் சமீபத்திய COVID-19 

பதாை்று** ஏை்படட்ிருே்தாலை்றி உங்கள் பிள்மளயிை் சசாதமை எதிரம்மையாகக் காடட்ும் வமர,  உங்கள் 
வீடட்ிலுள்ள அமைவரும் சுய-தைிமமப்படுத்தப்பட	சவண்டும்.

உங� கள�  ெோட�ோளல அல� லது பெோது சுகோ�ோர��துக�கு அறிவிக�கவும� : 416-338-7600.

உங� கள�  பிள�ளள சுய�னிளமெ�ெடு��தி இருக�ளகயில� , உங� கள�  வீட�டில�  உள�ள அளனவரும� :
 •	 மை்ைவரக்மளப் பாதுகாக்கப் பபாது இடங்களில் முகககவசம் ஒை்மை  அணிய	சவண்டும்்.
 •	 சை பேரிசலாை இடங்கமளத் தவிரக்்க	சவண்டும்்.
 •	 	உடல்ேலப் பிரசச்ிமைகள் உள்ள ஏமைசயார ்அல்லது வயதாைவரக்ள் ஆகிசயாருடைாை பதாடரம்பக் 

கடட்ுப்படுத்த	சவண்டும்் 
 •	 மை்ைவரக்ளிடமிருே்து இரண்டு மீை்ைர ்தூர இமடபவளிமயக் கமடப்பிடிக்க	சவண்டும்.  

*	Fully vaccinated (முழுமமயாை தடுப்பூசிப் பாதுகாப்பு) எை்பது, இரண்டு சடாஸ் COVID-19 தடுப்பூசித் பதாடரிை் இரண்டாவது சடாஸ் சபாடப்படட்14 அல்லது அதை்கு சமை்படட் ோடக்ளுக்குப் 
பிை்ைர,் அல்லது ஒை்ராறிசயா சுகாதார அமமசச்ிை் வமரயமையிை்படி எைக் கருதப்படுகிை்ைது.

**	கடே்த 90 ோடக்ளில் COVID-19  க்கு சேரம்மையாகச ்சசாதிக்கப்படட்ுக் குணமமடே்துள்ளதாகப் பபாது சுகாதாரத்தால் ஏை்றுக்பகாள்ளப்படுவசத  **சமீபத்திய COVID-19  பதாை்று எை்பதை் 
பபாருளாகும்.
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https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

