
 

 1-833-784-4397  canada.ca/coronavirus  phac.info.aspc@canada.ca

TAMIL/TAMIL

ெகாேரானாைவர) ேநா+ 
(COVID-19) ெதாட.பாக 
 
அ" எ$ன 
COVID-19 எ"ப$ ஒ& ெகாேரானாைவரசா0 
ஏ2ப34 ஒ& ேநாயா74.  
மா#ட% ெகாேரானாைவர-க. ெபா0வானைவ12 
வழைமயாக சாதாரண த8மைல ஒ;த <தமான 
-க=ன>க?ட@ ெதாடAB.ளைவ12 ஆE2. 
 

ேநாய*+*க- 
ேநாயGEGக. <க <தமானைவயாக அIல0 <க% 
க8ைமயானைவயாக இK%கலா2.  
ைவர-%E ஆLபLட M@னA அைவ ெவNOபட 14 
நாLக. வைர எ8%க%Q82. 
 
கா#$ச& 
இ(ம& 
*வா,-ப/& ,ரம1 
 

அ" எ.ப0. பர23ற" 
ெகாேரானாைவர-க. <கO ெபா0வாக ஒK  
ெதாRS%E.ளான ஒKவTட<KU0 M@வKமாS 
பரVW@றன:  
• Y>க. இKZ2 ேபா0 அIல0 02Z2 ேபா0 
வK2 -வாச[ \UதIக.  

• ெதா8வ0 அIல0 ைக E]%Eவ0 ேபா@ற 
ெநK>Wய த#OபLட ெதாடAB  

• ைவர-.ள எைதேய^2 ெதாLட M@னA, உ>க. 
ைககைள% க`வ Z@னA உ>க. கaகைள, 
b%ைக அIல0 வாைய; ெதா8தI  

 
இcைவர-%க. காRேறாLட; ெதாEdகளாI அIல0 
YTeடாகO பரVவதாக அGயOப8வdIைல. 
 

உ6க78+ ேநாய*+*க- 
இ:;தா= 
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உ>க?%E COVID-19 ேநாயGEGக. — காf[சI, இKமI, 
அIல0 -வா\OபdI \ரம2 இKUதாI:  

• அ0 ஏைனேயாK%EO பரVவைத; தhA%க 
=LijK>க., Y>க. ஏைனேயாKட@ வ\;தாI 
ஒK ேவறான அைறkI இK>க. அIல0 2 lRறI 
இைடெவNையO ேபm>க.  

• ந>க. ஒK -காதாரO பராமTOB nBணTட2 ெசIல 
Z@னA ZRQLiேய ெதாைலேப\ பam>க., 
அIல0 உ>கள0 ெபா0[ -காதார அdகாரசைபைய 
அைழ;0 அவAகNட2 உ>கள0 ேநாயGEGகைள% 
QG அவAகN@ அGVS;தIகைளO M@பRS>க.  

• உ>க?%E உடனi மK;0வ% கவ#OB 
ேதைவOபi@, 911 ஐ அைழ;0 அவAகNட2 
உ>கள0 ேநாயGEGகைள% QS>க..  

த>?"8 ெகா-ள= 
ேநாf; ெதாRS%க. பரVவைத; த8OபதRகான 
அd\றUத வp: 
  
• உ"க$ ைககைள EைறUத பLச2 20 ெச%க@க?%E 
சவA%காரZ2 YK2 ெகாa8 அi%கi க`V>க.  

• வேசடமாக, க`வாத ைககளாI உ>க. கaகைள, 
b%ைக அIல0 வாைய; ெதா8வைத; தhK>க.  

• Y>க. ேநா1Rற ேபா0 ஆLக?ட@ ெநK>Wய 
ெதாடAைப; தhK>க.  

o இKZ2 ேபா0 அIல0 02Z2 ேபா0:  

o WK<க. பரVவைத% EைறOபதRகாக உ>க. 
ேமRைககளாI அIல0 d-% கடதா\களாI உ>க. 
வாைய12 b%ைக12 b8>க.  

o Y>க. பய@ப8;dய எைவேய^2 d-% 
கடதா\கைள Qiய hைரhI உடனiயாக% 
EOைபkjL8, அத@ M@னA உ>க. ைககைள% 
க`V>க.  

Hello 

• hைளயாL8O ெபாKLக., இல;dர#யR 
சாதன>க., கதVO Miக. ேபா@ற அi%கi 
ெதா82 ெபாKLகைள12 ேமRபரOB%கைள12 
0OBரவா%W ெதாRS Y%E>க..  

• ந>க. ேநாf வாfOபLடாI ேநாf 
ஏைனேயாK%EO பரVவைத; தhA%க =LiI 
த>WkK>க. 
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• வேசடமாக, க`வாத ைககளாI உ>க. கaகைள, 
b%ைக அIல0 வாைய; ெதா8வைத; தhK>க.  

• Y>க. ேநா1Rற ேபா0 ஆLக?ட@ ெநK>Wய 
ெதாடAைப; தhK>க.  

o இKZ2 ேபா0 அIல0 02Z2 ேபா0:  

o WK<க. பரVவைத% EைறOபதRகாக உ>க. 
ேமRைககளாI அIல0 d-% கடதா\களாI உ>க. 
வாைய12 b%ைக12 b8>க.  

o Y>க. பய@ப8;dய எைவேய^2 d-% 
கடதா\கைள Qiய hைரhI உடனiயாக% 
EOைபkjL8, அத@ M@னA உ>க. ைககைள% 
க`V>க.  

Hello 

• hைளயாL8O ெபாKLக., இல;dர#யR 
சாதன>க., கதVO Miக. ேபா@ற அi%கi 
ெதா82 ெபாKLகைள12 ேமRபரOB%கைள12 
0OBரவா%W ெதாRS Y%E>க..  

• ந>க. ேநாf வாfOபLடாI ேநாf 
ஏைனேயாK%EO பரVவைத; தhA%க =LiI 
த>WkK>க. 

 

உ>க?%E COVID-19 ேநாயGEGக. — காf[சI, இKமI, 
அIல0 -வா\OபdI \ரம2 இKUதாI:  

• அ0 ஏைனேயாK%EO பரVவைத; தhA%க 
=LijK>க., Y>க. ஏைனேயாKட@ வ\;தாI 
ஒK ேவறான அைறkI இK>க. அIல0 2 lRறI 
இைடெவNையO ேபm>க.  

• ந>க. ஒK -காதாரO பராமTOB nBணTட2 ெசIல 
Z@னA ZRQLiேய ெதாைலேப\ பam>க., 
அIல0 உ>கள0 ெபா0[ -காதார அdகாரசைபைய 
அைழ;0 அவAகNட2 உ>கள0 ேநாயGEGகைள% 
QG அவAகN@ அGVS;தIகைளO M@பRS>க.  

• உ>க?%E உடனi மK;0வ% கவ#OB 
ேதைவOபi@, 911 ஐ அைழ;0 அவAகNட2 
உ>கள0 ேநாயGEGகைள% QS>க..  

த>?"8 ெகா-ள= 
ேநாf; ெதாRS%க. பரVவைத; த8OபதRகான 
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