
புதுவகையான கைார�ானா கவ�ஸ் 

(COVID-19) 
சுயமாைத் தனிகமப்படுத்தல்
்ப�ாம�ிபபு வழங்குநரைள், வீட்டு உறுப்பபினரைள் மற்றும் கநருங்ைகிய 
கதாடர்பபில் இருப்பவரைளுகைான வழிைாட்டி 

இந்த வைரஸ் உள்ள ஒருைவர நீங்கள பராமரித்தால் அல்்லது அபபடி ஒருைருடன் ைசித்தால், நீங்கள 
‘நெருங்ககிய ந்தாடரபபில் இருபபைர’ ஒருைர என ்கரு்தபபடு்ககின்றீர்கள.

உங்களுடைய ச�ொந்த உைல் நலதட்த எவ்ொறு ்கண்கொணிப்பது மற்றும் சு்கவீனமுற்்றிருப்ப்தொ்க நீங்கள் உணரந்தொல் எனன 

ச�யயவ்ணடும் என்ப்தற்கு, பீல் (Peel) ச்பொதுச் சு்கொ்தொரப ்பிரிட் 905-799-7700 இல் ச்தொைரபுச்கொள்ளுங்கள்.

முைக ைவசம், கையுகைைள் மற்றும் ைண் ்பாதுைாபபுக 
ைவசங்ைகை அணியுங்ைள்

• அந்த ந்பருடைய எச்�றில் அல்லது உைல் ்திர்ங்களுைன (உ+ம். இரத்தம், வ்ரட், எச்�றில், 
�த்தி, �லம் மற்றும் மலம்) ச்தொைரபு இருந்தொல், மு்கக் ்க்�ம், ட்கயுட்்கள் மற்றும் ்கண 

்பொது்கொபபுக் ்க்�ங்கடை (goggles அல்லது face shield) அணியுங்கள்.

கையுகைைள் மற்றும் முைக ைவசத்கத ஒவகவாரு 
முகையும் ்பயன்படுத்தகிய ்பபினபு அைற்றுங்ைள் 

• ்பரொமரிபபு ்ழங்கிய ்பினபு உைனடியொ்க ட்கயுட்்கள், மு்கக் ்க்�ம் மற்றும் ்கண  
்பொது்கொபபுக் ்க்�தட்த எடுதது அ்ற்ட் உள்வை ஒரு ்பிைொஸ்டிக் உட்யுள்ை  
குபட்பக்கூடை ஒன்றினுள் எ்றியுங்கள்.

• உங்களுடைய ்கண ்பொது்கொபபுக் ்க்�ம் ஒரு ்தைட்ப ்பயன்பொட்டுக்குரியது அல்ல என்ொல்,  
�்ரக்்கொரம் மற்றும் ்தணணீரொல் அட்தச் சுத்தம் ச�ய்த ்பினனர மருநது அடையொை இலக்்கம்  

(DIN) உள்ை ்கடினமொன வமற்்பரபபு்கடைத ச்தொற்றுநீக்்கம் ச�யயும் அஙகீ்கரிக்்கப்பட்ை 
ச்தொற்றுநீக்்கி ஒன்ொல் ச்தொற்று நீக்குங்கள்.

• ்கண ்பொது்கொபபுக் ்க்�தட்தயும் அ்தன ்பினனர உங்களுடைய  மு்கக் ்க்�தட்தயும் ்கழற்் முனனர, மு்தலில் 
ட்கயுட்்கடைக் ்கழற்்றி உங்களுடைய ட்க்கடைச் �்ரக்்கொரம் மற்றும் ்தணணீர ச்கொணடு சுத்தம் ச�யயுங்கள்.

• உங்களுடைய மு்கதட்தத ச்தொடு்்தற்கு அல்லது வ்ச்ட்தயும் ச�ய்்தற்கு முனனர மீணடும் உங்களுடைய 
ட்க்கடைச் �்ரக்்கொரம் மற்றும் ்தணணீர ச்கொணடு சுத்தம் ச�யயுங்கள்.

உங்ைளுகடய வீட்டுககு வரு்பவரைகை மட்டுப்படுத்துங்ைள் 

• அத்தியொ்�றியமொன்ர்கள் (உ+ம். ்பரொமரிபபு ்ழஙகுநர்கள்) ்த்ிர ்பொரட்யொைர்கள் வ்ணைொம்.

• உங்களுக்கு ்பொரட்யொைர்கள் வ்தட்ப்பட்ைொல், எல்லொ வநரத்திலும் 
ஏடனய்ர்களுக்்கிடையில் ஆ்கக் குட்ந்தது இரணடு மீற்்ர தூரம் ்ிட்டு இருங்கள். 

• மு்திவயொர மற்றும் நலமினடம ஏற்்படும் ஆ்பததுடைய்ர்கடை (உ+ம். ்பலவீனமொன 
வநொசய்திரபபு அடமபபு்கள், இ்தய வநொய, நீரிழிவு மற்றும் புற்றுவநொய வ்பொன் மருதது் 
நிடலடம்கள்) ்ிட்டு ்ில்கி இருங்கள்.

உங்ைளுகடய கைைகை அடிகைடி ைழுவுங்ைள் 

• ச்தொற்றுக்குள்ைொ்கிய அந்த ந்பருைனொன ஒவச்ொரு ச்தொைர்பின ்பினனரும் உங்களுடைய 
ட்க்கடைச் �்ரக்்கொரம் மற்றும் ்தணணீர ச்கொணடு ்கழுவுங்கள்.

• �்ரக்்கொரம் மற்றும் ்தணணீர ்கிடைக்்கொ்ிட்ைொல் Alcoholஐ மூலமொ்கக் ச்கொணை ட்க 
்கிருமியழிப்பொடனப ்பயன்படுததுங்கள்.

20  
வபினாடிைள்
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துபபு�வாககுங்ைள்

• உங்களுடைய வீட்டை ்ழடமயொன வீட்டுத துபபுர்ொக்்கி்கள்ச்கொணடு துபபுர்ொக்குங்கள்.

• ்கழிப்பட்்கள், நீரக்குழொய ட்க்பிடி்கள், ்க்தவுக் ட்க்பிடி்கள் மற்றும் ்படுக்ட்க அரு்கிலுள்ை 
வமட�்கள் வ்பொன் அடிக்்கடி ட்க்படும் ச்பொருட்்கடைத ்தின�ரி துபபுரவு ச�யயுங்கள். 

வீட்டுப ்பாவகனப க்பாருட்ைகைப 
்பைகிரந்துகைாள்வகதத் தவபிருங்ைள்

• உணவுத ்தட்டுக்்கள், குடிக்கும் கு்டை்கள், வ்கொபட்ப்கள், உணணும் ்கரணடி 
்ட்க்கள், து்ொய்கள், ்படுக்ட்க ்ிரிபபு்கள் அல்லது ்பி் ச்பொருட்்கடை சுயமொ்கத 
்தனிடமப்படுத்தப்பட்ை்ருைன ்ப்கிரநதுச்கொள்்ட்தத ்த்ிருங்கள்.

• இந்தப ச்பொருள்்கடைப ்பயன்படுத்திய்பின, அட் �்ரக்்கொரம் அல்லது துபபுர்ொக்்கி 
ச்கொணடு ச்துச்துப்பொன ்தணணீரீல் ்கழு்ப்பைவ்ணடும். ்ிவ�ைமொன �்ரக்்கொரம் 
வ்தட்யில்டல.

• ்பொத்திரங்கள் ்கழுவும் மற்றும் �லட் இயந்திரங்கள் ்பயன்படுத்தப்பைலொம்.

• �றி்கரட்டுக்்கடைப ்ப்கிரநதுச்கொள்ைொதீர்கள்.

சலகவத் துணிைகை நனகு ைழுவுங்ைள்

• �லட்த துணி்கடைப ்பிரிக்்கத வ்தட்யில்டல, ஆனொல் அ்ற்ட்க் ட்கயொளும்வ்பொது 
நீங்கள் ட்கயுட்்கள் அணியவ்ணடும்.

• உங்களுடைய ட்கயுட்்கடை அ்கற்்றியதும் உைனடியொ்க உங்கள் ட்க்கடைச் �்ரக்்கொரம் 
மற்றும் ்தணணீர ச்கொணடு சுத்தம் ச�யயுங்கள்.

ைழிவுைகைத் கதாடும்ர்பாது ைவனமாை இருங்ைள் 

• ்கழிவு்கள் அடனததும் ்ழடமயொன குபட்பத ச்தொட்டிக்குள் வ்பொ்கலொம். 

• குபட்பக் கூடை்கடை ச்றுடமயொக்கும்வ்பொது, ்பொ்ித்த ரிஷுக்்கடை உங்களுடைய 
ட்க்கைொல் ச்தொைொ்த்ொறு ்க்னசமடுங்கள். குபட்பக் கூடையினுள்வை ்பிைொஸ்டிக் 
ட்படய ட்த்தல் குபட்ப அ்கற்்டல மி்கவும் சுல்பமொக்கு்துைன ்பொது்கொப்பொன்தொ்கவும் 
ஆக்கு்கின்து. 

• குபட்பக் கூடை்கடை ச்றுடமயொக்்கிய்பின உங்களுடைய ட்க்கடைச் �்ரக்்கொரம் 
மற்றும் ்தணணீர ச்கொணடு சுத்தம் ச�யயுங்கள். 

ஒனரொ்றிவயொ ச்பொதுச் சு்கொ்தொரப ்பிரி்ின அனும்தியுைன இந்த ஆ்ணத்தில் 

மொற்்ங்கள் ச�யயப்பட்டுள்ைன. மூன்ொம் ்தரப்பினரொல் சமொழிச்பயரக்்கப்பட்ை/

மொற்்ங்கள் ச�யயப்பட்ை/்தழு்ப்பட்ை PHO ஆ்ணங்கைின எந்தச்ொரு ்ப்திப்பினதும் 

உள்ைைக்்கத்திற்கு ஒனரொ்றிவயொ ச்பொதுச் சு்கொ்தொரப ்பிரிவு ச்பொறுபவ்பற்்கமொட்ைொது.

நம்்பத்தகுந்த மிை அண்மித்த தைவல்ைகை peelregion.ca/coronavirus
அல்லது 905-799-7700, Caledon 905-584-2216 மூலம் அைிந்தகிருங்ைள்

இந்த ஆ்ணத்தில் உள்ை ்த்க்ல்்கள் ஜூன 23, 2020 ஆம் ்தி்க்தி நைப்பில் உள்ைட்


