
புதுவகையான கைார�ானா கவ�ஸ்  

(COVID-19) 
சுயமாைத் தனிகமப்படுத்துவது 
எப்படி
உங்களுடைய ஆர�ோக்ககியப் ப�ோம�ிப்பு வழஙகுந�ிைமிருந்து உங்களுககுக ்ககிடைத்த ஆர�ோசடைடயப் 
பினபற்றுங்கள். 

உங்களிடம் க்கள்வி்கள இருந்தால், அல்்லது நில்லலை கைதாசைலட்்தா்க நீங்கள உணர ஆரம்்வித்தால், உங்களுலடய 

ஆகரதாக்கியப் ்ரதாைரிப்பு ்ழஙகுநலர, Telehealth (1-866-797-0000) அல்்லது பீல் (Peel) ப்தாது சு்கதா்தாரப் 

்விரில் 905-799-7700 இல் ப்தாடர்புப்கதாளளுங்கள 

தூ�ம் விட்டு இருஙைள் 
• நீங்கள ைற்ற்ர்்களுடன் ஒரு அல்றயவில் இருந்தால், ஆ்கக குல்றந்து இரண்டு மீற்றர் 

தூரம் ்விட்டு இருங்கள, அததுடன் உங்களுலடய மூககு ைறறும் ்தாலய மூடும் மு்கக்க்சம் 
ஒன்ல்றயும் அணியுங்கள.

• மு்கக ்க்சம் ஒன்ல்ற உங்களதால் அணியமுடியதா்விட்டதால், உங்களுடன் அக் அல்றயவில் 
இருககும்க்தாது ைற்ற்ர்்கள மு்கக ்க்சம் அணியக்ண்டும்.

2 மீற்றர்

வீட்டில் இருஙைள்
• ப்தாதுப் க்தாககு்ரதது, டதாகஸி்கள அல்்லது கசர்நது பசல்லும் ்விரயதாணங்கலளப் 

்யன்்டுத் க்ண்டதாம். 

• க்ல்லககு, ்தாடசதால்லககு அல்்லது க்று ப்தாது இடங்களுககுச் பசல்்லக்ண்டதாம்.

மற்றவரைளுடன் கதாடரபு கைாள்வகதத் தவிருஙைள் 
• அத்ியதா்சியைதான்ர்்கள (உ+ம். ்ரதாைரிப்பு ்ழஙகுநர்்கள) ்்விர ்தார்ல்யதாளர்்கள 

க்ண்டதாம். 

• மு்ிகயதார் ைறறும் நீண்ட்கதா்ல ைருதது் நில்லலை்கள (உ+ம். நீரிழிவு, சு்தாசப்ல் 
்விரச்சிலன்கள, கநதாபய்ிர்ப்புக குல்ற்தாடு) உளள்ர்்கலள ்விட்டு ்வி்ல்கி இருங்கள.

• இயன்்ற்லர உங்கள வீட்டில் இருப்்துடன், ைற்ற்ர்்களிடைிருநது இயன்்ற்லர ்வி்ல்கி 
க்ப்றதாரு அல்றயவில் இருங்கள. அததுடன் உங்களுககு க்று குளிய்லல்ற இருந்தால் 
அல்ப் ்யன்்டுததுங்கள. 

• ஏலனகயதாருடன் கசர்நது ்சிககும் அல்ற்களில் நல்்ல ்கதாறக்றதாட்டம் இருப்்ல் 
உறு்ிபசய்யுங்கள (உ+ம். ்ி்றந் யன்னல்்கள).

• இந் ்ழிமுல்ற்கள சதாத்ியப்்டதா்விட்டதால், எல்்லதா கநரங்களிலும் ைற்ற்ர்்களிடைிருநது 
ஆ்கக குல்றந்து இரண்டு மீற்றர் தூரம் ்விட்டு இருங்கள.

உஙைளுகடய கைைகைக் ைழுவுஙைள்

• உங்களுலடய ல்க்கலள அடிக்கடி ச்ர்க்கதாரம் ைறறும் ்ண்ணீர் ப்கதாண்டு ்கழுவுங்கள.

• ஒரு க்ப்்ர் ர்்லதால், அல்்லது ைற்ற்ர்்களுடன் ்்கிரப்்டதா் உங்கள பசதாந் துணித 
து்தாயவினதால் உங்களுலடய ல்க்கலள உ்லர்ததுங்கள.

• ச்ர்க்கதாரம் ைறறும் ்ண்ணீர் ்கிலடக்கதா்விட்டதால் Alcoholஐ மூ்லைதா்கக ப்கதாண்ட ல்கக 
்கிருைியழிப்்தாலனப் ்யன்்டுததுங்கள.

15  
வினாடிைள்
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உஙைளுகடய இருமல்ைள் மறறும்  
தும்மல்ைகை மூடுஙைள் 

• நீங்கள இருமும்க்தாது அல்்லது தும்மும்க்தாது உங்களுலடய ்தாய் ைறறும் மூகல்க ஒரு 
ரிஷு்வினதால் மூடுங்கள. 

• உங்களுலடய கைல் ல்கச் சட்லடயவில் அல்்லது முழஙல்கச் சட்லடயவில் இருமுங்கள அல்்லது 
தும்முங்கள, உங்கள ல்க்களில் அல்்ல.

• ்தா்வித் ரிஷுக்கலள உளகள ஒரு உல்றயுளள குப்ல்ககூலட ஒன்்றினுள எ்றியுங்கள, 
அததுடன் உங்களுலடய ல்க்கலளக ்கழுவுங்கள. குப்ல்க கூலடயவினுளகள ்விளதாஸ்டிக 
ல்லய ல்த்ல் குப்ல் அ்கற்றல்ல ைி்கவும் சு்ல்ைதாககு்துடன் ்தாது்கதாப்்தான்தா்கவும் 
ஆககு்கின்்றது. 

• குப்ல்க கூலட்கலள ப்றுலையதாக்கிய்வின் உங்களுலடய ல்க்கலளச் சுத்ப்்டுததுங்கள. 

உஙைளுகடய மூக்கு மறறும் வாய்க்கு ரமல் முைக் 
ைவசம் ஒன்க்ற அணியுஙைள் 

• ஆகரதாக்கியப் ்ரதாைரிப்பு ்ழஙகுநர் ஒரு்லரக ்கதாண்்்ற்க்கதா்க உங்களுலடய வீட்லட 
்விட்டுச் பசல்்லக்ண்டியவிருந்தால், மு்கக ்க்சம் ஒன்ல்ற அணியுங்கள. 

• நீங்கள ைற்ற்ர்்களுடன் இரண்டு மீற்றர் தூரத்ிறகுள இருககும்க்தாது, மு்கக ்க்சம் 
ஒன்ல்ற அணியுங்கள அல்்லது க்ப்றதாரு அல்றயவில் ்ஙகுங்கள.

• உங்களிடம் மு்கக்க்சம் ஒன்று இல்்லதா்விட்டதால், ைற்ற்ர்்களிடைிருநது இரண்டு மீற்றர் 
தூர இலடப்ளிலயப் க்ணுங்கள, அததுடன் உங்கள இருைல் ைறறும் தும்ைல்்கலள 
மூடுங்கள.

கவ�ஸ் ்பற்றறி அ்றறிநததிருஙைள்

COVID-19 ஒரு பு்ிய ல்ரஸ். இது ப்தாறறுககுளளதா்கிய ஒரு ந்ருலடய 
சு்தாசத துளி்களிலிருநது அக் வீட்டில் ்சிப்்்ர்்கள க்தான்்ற பநருங்கிய 
ப்தாடர்புளள்ர்்களுககு அல்்லது ்ரதாைரிப்பு ்ழஙகு்்ர்்களுககுப் ்ரவு்கின்்றது.

நம்்பத்தகுநத மிை அணமித்த தைவல்ைகை peelregion.ca/coronavirus
அல்்லது 905-799-7700, Caledon 905-584-2216 மூ்லம் அ்றறிநததிருஙைள்

இந் ஆ்ணத்ில் உளள ்்க்ல்்கள ஏப்ரல் 20, 2020 ஆம் ்ி்க்ி நடப்்வில் உளளல்

http://peelregion.ca/coronavirus

