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நவம்பர் 15, 2022 

 

அன்புள்ள பபற்ற ோர்/போதுகோவலர்: 

 

Re: சுவாச வவரஸ்களின் பரவுதவைக் குவைத்தல் 

 

கோலநிலல குளிரோக இருப்பதோல், குழந்லதகளிலைறே Respiratory Syncytial Virus 

(RSV), Influenza மற்றும் COVID-19ஆகிேலவ உள்ளைங்கிே சுவோச லவரஸ்கள் 

அதிகரித்துள்ளன. இந்த மூன்று லவரஸ்களும் "Triple Threat" (மும்மைங்கு 
ஆபத்தோனலவ) என்று அலழக்கப்படுகின் ன, ஏபனனில் அலவ, கு ிப்போக 

ஐந்து வேதுக்குட்பட்ை சிறுவர்கள், முதிேவர்கள் மற்றும் மருத்துவப் 
பிரச்சலனகள் உள்ளவர்களுக்குக் கடுலமேோன றநோலே 

ஏற்படுத்தக்கூடிேலவ. 

  

சமீபகோலமோக, இந்த லவரஸ்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

றமற்பட்ைவற் ின் பதோற் லுைன்  மருத்துவமலனேில் அனுமதிக்கப்படும் 
சிறுவர்களின் எண்ணிக்லக வழக்கத்லத விை அதிகமோக உள்ளது. Toronto Public 

Health சிறுவர்கலளயும் மற் வர்கலளயும் போதுகோப்போக லவத்திருக்க உதவும் 

பாதுகாப்பு நவைமுவைகவளக் (layers of protection)கடுலமேோகப் 

பரிந்துலரக்கி து: 

 

 முகக்கவசம் அணிதல்: போைசோலலகள் மற்றும் சிறுவர் பரோமரிப்பு 
நிலலேம் உட்பட்ை, உள்ளகப் பபோது அலமப்புகளில் நன்கு 

பபோருந்தக்கூடிே ஒரு முகக்கவசத்வத அணியுங்கள். 2 

வேதுக்குட்பட்ை சிறுவர்கள் மற்றும் மருத்துவரீதிேோன விதிவிலக்கு 

உள்ளவர்கள் முகக்கவசத்லத அணிேப் பரிந்துலரக்கப்பைவில்லல.  
 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
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 தடுப்பூசிகள் பபாட்டுக்ககாள்ளல்: 6 மோதங்கள் மற்றும் அதற்கு 

றமற்பட்ை வேதுள்ளவர்கள் ேோவரும், இன்றுவலர றபோைறவண்டிே 
அவர்களுக்குரிே COVID-19 தடுப்பூசிகவளயும், அத்துைன் 5 வேது 

மற்றும் அதற்கு றமற்பட்ைவர்கள் அவர்களுக்குரிே இலலயுதிர் 
கோலத்துக்கோன ஒரு பூஸ்ைர் மற்றும் influenza vaccineஆகிேலவ 

உள்ளைங்கிே தடுப்பூசிகலளயும்றபோட்டிருக்க றவண்டும். 5 வேது 

மற்றும் அதற்கு றமற்பட்ைவர்கள் ஒறர றநரத்தில் தங்கள் COVID-19 

பூஸ்ைர் மற்றும் கோய்ச்சல் தடுப்பூசிலேப் போதுகோப்போகப் பப லோம். 
 

 

 சுகவனீமாக இருந்தால் வடீ்டிபைபே இருத்தல்: உங்கள் பிள்லளக்கு 

இந்த அைிகுைிக்குரிே பசாதவனவேச் பசய்ேவும். அ ிகு ிகள் 

இறலசோனதோக இருந்தோலும், அவர்கள் நன் ோகச் சுகமோகும் வலர 

உங்கள் பிள்லளலே வடீ்டிறலறே லவத்திருக்கவும் 
 

 

 உங்கள் வககவளச் சுத்தம் கசய்தல்: அடிக்கடி லக சுத்திகரிப்போலனப் 

பேன்படுத்தவும் அல்லது லககலளக் கழுவவும். 
 

 

 சுத்தமான பமற்பரப்புகள்: பபோதுவோகத் பதோடும் றமற்பரப்புகலள 

அடிக்கடி சுத்தம் பசய்ேவும். 

 

உங்கள் பிள்லளேின் உைல்நலம் கு ித்து ஏதோவது றகள்விகள் இருந்தோல், 

811ஐ அலழக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்லளேின் ஆறரோக்கிேப் பரோமரிப்பு 

வழங்குநரிைம் றபசவும். உங்கள் பிள்லள றநோய்வோய்ப்பட்டிருந்தோல், 

அவர்கலள எப்படிப் பரோமரிப்பது என்பது பற் ிே தகவல்கலள இங்பக 

கோணலோம். 

 

சுவோச லவரஸ்களின் பரவலலக் குல ப்பதன் மூலம் நோம் அலனவரும் நம் 

குடும்பங்கலளயும் போைசோலலச் சமூகங்கலளயும் கவனித்துக் பகோள்ளலோம். 

நோம் பரவலலக் குல க்கும் றபோது, நமது சுகோதோர அலமப்பு பதோைர்ந்து 
றநோயுற் வர்கலளக் கவனித்துக் பகோள்ளக்கூடிேதோக இருப்பலதயும் 

உறுதிப்படுத்த நோம் உதவுகிற ோம்.  

 

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
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தங்கள் உண்லமயுள்ள,  

 
Nicole Welch 
Director Child and Youth Response and Chief Nursing Officer 

(சிறுவர் மற்றும் இலளஞர் பதிலளிப்பு இேக்குனர் மற்றும் தோதி றசலவத்  தலலலம அதிகோரி) 


