
எப்ேபா�ம்:எப்ேபா�ம்:எப்ேபா�ம்:எப்ேபா�ம்:

canada.ca/le-coronavirus
COVID-19 பற்�ய ேமல�க தகவ�க�்:

1-833-784-4397

தவிரக்்க�ம்:

உங்கள் ஆபத்ைத மப்பி�ங்கள்.உங்கள் ஆபத்ைத மப்பி�ங்கள்.உங்கள் ஆபத்ைத மப்பி�ங்கள்.உங்கள் ஆபத்ைத மப்பி�ங்கள்.

ஆபத்தான காரணிகைளப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்ஆபத்தான காரணிகைளப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்ஆபத்தான காரணிகைளப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்ஆபத்தான காரணிகைளப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள்

�ைறந்த ஆபத்��ைறந்த ஆபத்��ைறந்த ஆபத்��ைறந்த ஆபத்� ந�த்தர ஆபத்�ந�த்தர ஆபத்�ந�த்தர ஆபத்�ந�த்தர ஆபத்� அக ஆபத்�அக ஆபத்�அக ஆபத்�அக ஆபத்�

�க அ��ல் இ�ப்ப�.

நீங்கள் ேநாய்வாய்ப்பட்டால் 
வீட்���ந்� 
மற்றவரக்ளிட��ந்� வில� 
இ�ங்கள்.

உள்�ர ்ெபா� �காதார 
ஆேலாசைனையப் 
பின்பற்�ங்கள்.

��ய மற்�ம் நிைலயான 
ச�க வட்டத�்ல் 
ஒட்�கெ்காள்க.

ெவளிேய ெசல்��ரக்ளா? 
அைத பா�காப்பாக ெசய்�ங்கள். 
உங்கள் ெசயல்கள்  க்�யம்.
உங்கைள�ம் மற்றவரக்ைள�ம் பா�காப்பாக ைவத�்�கக் தகவல�ந்த 
ேதர�்கைள ெசய்�ங்கள்.

வீட்�ல் தனிேய 
அல்ல� வீட்�ல் 
உள்ளவரக்�டன் 
ெதாடர�்கள்.

வீட்�ல் 
தங்�யி�ப்பவ�ட
ன் அல்ல� ச�க 
����டன்  
ெவளிப்�றங்களி
ல்.

உடல் �ரத்�டன்  
ெவளிப்�றங்களி
ல்.

ெவளிப்�ற / 
உட்�றத்ல்  
���ய ேநரம்.

ெபரிய 
��கக்�க�்ள் 
உட்�றங்களில்
நீண்ட ேநரம்.

உட்�றங்களில் / 
ெவளியில் அ�க 
ேநரம் �ட்டமாக 
இ�ந்த�.

அஞ்சல் மற்�ம் 
ெபா�கைளப் 
ெப�தல்.

ெபா� �காதார 
நடவ�கை்கக�டன் 
மளிைக மற்�ம் 
�ல்லைற கைடயில் 
ெபா�ட்கள் வாங்�தல்.

�காம்.

கார ்ஓட்�நர ்(தனி 
அல்ல� வீட்� 
ெதாடர�்க�டன்)

நைடக�்ச ்ெசல்வ�.

‘உங்கள் ‘��� ’ (Bubble) 
ெதாடர�்க�டன் 
ெகால்ைலப்�ற BBQ 
இல் ஈ�படல்.

ெவளியி��ந்தவா� 
உணவகங்களி��ந்� 
உணைவ 
ெபற்�கெ்காள்�தல்
(Takeout).

ச�கம் /ெவளிப்�ற 
�ங்காகக்ள் மற்�ம் 
கடற்கைரகள்.

 ஓ�தல் / ைஹ�ங் / 
ைபக�்ங் தனி அல்ல� 
.மற்றவரக்ளிட��ந்� 
ெதாைலவில்.

ச�க ரீ�யாக 
ெதாைல�ர �ற்�லா.

“ெதாைல�ர” 
விைளயாட்�கைள 
ெவளிேய. 
விைளயா�வ� 
(ெடன்னிஸ் / 
ேகால்ஃப்).

�� நிைலயம் / 
����த்�ம் கைட.

ம�த்�வ / �காதார 
நியமனங்கள் / பல் 
ம�த்�வர.்

ேஹாட்டல்/ B&B.

டாக¡் / சவாரி 
ப�ர�்கள். 

அ�வலகத�்ல் 
பணி�ரிதல்.

விைளயாட்� 
கட்டைமப்�களில் 
விைளயா�வ�.

�ைரயரங்�ல்.

ெவளிப்�ற உணவகம் 
/உள் �ற்றம்.

பள்ளி /�காம் / 
�னப்பராமரிப்�.

ெபா� நீசச்ல் 
தடாகங்கள்.

ெபரிய வியாபார 
நிைலயங்கள் 
/அ�ங்காட்�யகங்கள்/ 
காட்�யகங்கள்.

��மணங்கள் மற்�ம் 
இ�� சடங்�கள்.

வயதானவரக்ள் 
அல்ல� ஆபத�்ல் 
இ�க�்ம் 
��ம்பத�்னர ்
/நண்பரக்ைள அவரக்ள் 
வீட்�ற்� ெசன்� 
பாரப்்ப�.

ம�பான சாைலகள் மற்�ம் 
இர� வி��கள்

உடல் பயிற்� நிைலயங்கள் 
மற்�ம் தடகள 
ஸ்��ேயாகக்ள்

பிரயாண கப்பல்கள் மற்�ம் 
ரிசாரட்்ஸ்.

கட்�ப்பி�ப்ப�, 
�தத்��வ� அல்ல� 
ைக��க�்வ�.

ெபரிய மத / கலாசச்ார 
�ட்டங்கள்

அரங்கங்கள் மற்�ம் 
அரங்கங்களில் விைளயாட்� 
நிகழ்�கைளப் பாரப்்ப�

ெபா� ஆடல் அரங்கங்கள் 

ெநரிசலான ெபா� 
ேபாக�்வரத்� (பஸ், 
�ரங்கப்பாைத).

ெநரிசலான உட்�ற 
உணவகம் / �ற்�ண்� 
சாைல.

ெபா��ேபாக�் 
�ங்காகக்ள்.

ப�ரப்பட்ட 
உபகரணங்க�டன் உயர ்
ெதாடர�் விைளயாட்� 
(கால்பந்� / �ைடப்பந்�).

மாநா�கள்.

இைச நிகழ்ச�்கள் அல்ல� 
மகக்ள் பா�ம் அல்ல� 
�சச்��ம் இடங்கள்.

��ய நபரக்�டன் பா�யல் 
ெசயல்பா�.

உட்�ற வி�ந்�.

COVID எசச்ரிகை்க பயன்பாட்ைடப் 
ப�விறகக்�ம்.

பரவைலக் கட்�ப்ப�த்த 
உத�ங்கள்.

��ய இடங்கள். ெநரிசலான இடங்கள்.

உடல் ரீ�யாக �ரத�்ற்கான உங்கள் �றன், நீங்கள் மற்�ம் பிறரால் ம�த்�வமல்லாத �க��களின் பயன்பா� மற்�ம் 
ஆபதை்த ேம�ம் �ைறகக் ஸ்தாபனத�்ல் அல்ல� அைமப்பில் ைவகக்ப்பட்�ள்ள கட்�ப்பா�கள் ஆ�யவற்�ன் 
அ�ப்பைடயில் ஆபத்� நிைலகள் மா�படலாம். �ைறந்த, ந�தத்ர, அ�க ஆபத்�கக்ான �ல எ�த்�கக்ாட்�கள் ¤ேழ 
ெகா�கக்ப்பட்�ள்ளன, ஆனால் சரியான ெபா� �காதார நடவ�கை்ககள் பின்பற்றப்ப��ன்றனவா இல்ைலயா என்பைதப் 
ெபா�தத்�. ெவளிப்பா�கக்ான ஆபத்� நிைல ��ய இடங்கள், நீ�தத் ெவளிப்பா� ேநரம், �ட்டம், பலவந்தமான 
ெவளிேயற்றம் (கத்�தல், பா�தல், இ�மல்) ஆ�யவற்றால் பா�கக்ப்ப��ற�.

TAMIL / TAMIL


