சுகாதாரத் திணைக்களம்
அரசபிரததசம் லீக்கின்ஸ்ணைன்

க

ொக

ொனொ வைரஸ் குறித்த த

ைல்

கைந்த வாரங் களில் ஊைகங் கள் ககாக
கவளியிை்டிருந்தன. ககாக
கதா ் றிக்ககாள் ளும்
இருப்பினும்

ானா ணவரஸ் அதிக தவணளகளில் சாதாரைமாகத்

தடிமன்

அது

ானா ணவரஸ் குறித்து அதிகம் கசய் தி

காய் ச ்சணலவிை

பரவுவணத

இயன்

குண

ந்தளவு

ளவு

ஆபத்தானது.

தடுத்துக்ககாள் வது

முக்கியமானதாகும் .
இந்தநாய்

உள் ளதாகச ்

சந்ததகிக்கப்படுபவர ்கள்

(கீழுள் ள

கபை்டிணயப்

பார ்க்கவும் ) ஒரு ஆய் வுகூைச ் தசாதணன மூலம் பரிதசாதிக்கப்படுவதுைன் மாநில
ணவத்திய சாணலயில்

தனிணமப்படுத்தி ணவக்கப்படுவார ்கள் . ககாக

ானா

ணவரஸ் கதா று
்
தநாய் ஏ ் பை்டுள் ளதாக உறுதிகசய் யப்பை்ைால் > இந்தநாய்
உள் ளவதராடு கைந்த நாை்களில்

கதாைர ்பு ககாை்டிருந்த நபர ்கள்

வீை்டில்

இருக்க தவை்டும் . இவர ்கள் தவறு நபர ்களுைன் கதாைர ்பு ககாள் ளக் கூைாது.
இந்த நபர ்களுக்கு தநாய் அறிகுறி கதன்பை்ைால் > அவர ்களுக்கும் பரிதசாதணன
தம ் ககாள் ளப்படும் . தநாய் அறிகுறி கதன்பைாத நபர ்களுக்குப் பரிதசாதணன
கசய் வதில் எவ் வித பலனும் இல் ணல.
தநாய் ஏ ் பை்டுள் ளதாக சந்ததகிக்கும் நபர ்கள்
கதாணலதபசியிதலதய

கதாைர ்பு

மாநில ணவத்தியசாணலக்கு

ககாள் ளதவை்டும் .

அவர ்கள்

ணவத்திய

நிணலயத்தி ் குப் தபாகக்கூைாது. மாநில ணவத்தியசாணல விளக்கம் தருவதுைன்,
மாதிரிகணள எடுத்து, ஆய் வுகூைப் பரிதசாதணன கசய் வதுைன் நபர ்கணளத்
தனிணமப்படுத்தும் .

ஒரு நபர் பின்ைரும் நிபந்தவன ளொல் “சந்ததகி

்

ப் படுபைர்” ஆகின்

ொர்:

அவர ் கைந்த 14 நாை்களில் பாதிக்கப்பை்ை பிரததசங் களில் தங் கியிருந்தால்
அல் லது
அவர ்
கைந்த
14
நாை்களில்
ஆய் வுகூைப்
பரிதசாதணனயால்
கதா று
் தநாய் ஏ ் பை்டுள் ளதாக உறுதிகசய் யப்பை்ை ஒருநபருைன் இறுக்கமான
கதாைர ்ணப ககாை்டிருந்தால் .
ம

் றும்

அவருக்கு சுவாச வழிகளில்
இருமல் > சுவாசத்தணை).
சந்தத

தநாய்

ஏ ் பை்டுள் ள அறிகுறி இருந்தால்

(உ.ம்

ம் ஏ ் பட்டொல் என்ன கசய் ய தைண
் டும் ?

நீ ங்கள்
வீை்டில்
இருங் கள் .
அதன்பின்
கவளியிைங் களுக்கு
நீ ங்கள்
கசல் லாதீர ்கள் . உைனடியாக மாநில ணவத்தியசாணலணயத் கதாணலதபசியில்
கதாைர ்பு ககாள் ளுங் கள் . சிறிது காலம் முன்பாக ககாக ானா ணவரசால்
பாதிக்கப்பை்ை பிரதத சத்தி ் குச ் கசன்றிருந்ததாகவும் த ் தபாது பிரச ்சிணனகள்
இருப்பதாகவும் கூறுங் கள் .
மாநில ணவத்தியசாணல> கதாணலதபசி இலக்கம் : +423 235 45 32
வைரஸ் பரைொமல் தடுப் பத ் கு தடிமன்
ொய் ச்சல் -கதொ ் றுதநொய் தடுப் பின்
தபொதொன சு ொதொர நடைடி ்வ
ள் தபொன் வை அமுலில் இரு ்கும் :
நாளாந்தம் பலதைணவகள் ணககணளத் தை்ை ீர ் ம று
் ம் சவர ்க்காரத்தால்
கழுவு ங் கள் அல் லது ணககணளசுத்தப்படுத்தும் கிருமிக்ககால் லி மருந்ணதப்
பாவியுங் கள் .
உங் களுக்கு இருமதலா அல் லது தும் மதலா ஏ ் பை்ைால் , வாய் ம று
் ம்
மூக்குக்கு முன்பாக ஒரு கரம் தபா கைதாசி துை்ணை ணவக்கவும் . அதன்பின்
அணத ஒரு குப்ணப வாளிக்குள் தபாடுங் கள் , ணககணளத் தை
் ை ீர ் ம று
் ம்
சவர ்க்காரத்தால்
கழுவுங் கள்
அல் லது
ணககணள
சுத்தப்படுத்தும்
கிருமிக்ககால் லி மருந்ணதப் பாவியுங் கள் .

உங் களிைம் கரம் தபா கைதாசித்துை
் டு இல் லாவிடின், முழங் ணகணய மடித்து
அதில் தும் முங் கள் .

தமலதிக

தகவல் கணள

நீ ங்கள்

பின்வரும்

இரு

இணையத்தளங் களில்

காைலாம் :

http://bit.ly/corona-fl
http://bit.ly/corona-ch
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