சகாரராைா ளைரசு ர ாய் (COVID-19)

செல் லப் பிராணிகளையும் ஏளைய
விலங் குகளையும் பராமரிக்கும் முளை
உமக்கு COVID-19 இருந் தால் அல் லது நீ ரரா உமது செல் லப் பிராணிகரைா COVID-19
இை் கு செைிப் பட்டிருந் தால்

விலங் குகளுக்கு COVID-19 சதாை் றுெளதப் பை் றிய மட்டுப் பாடாை அறிக்ளககரை உை் ைை.
தை் ரபாது COVID-19 பரெலில் செல் லப் பிராணிகரைா ஏளைய வீட்டு விலங் குகரைா ஒரு குறிப் பிடத் தக்க
பணிளய ஆை் றுெளதப் பை் றிய எெ்ொை்றும் கிளடயாது. நீ ர் ரநாயுை் றிருந் தால் , இை்னும் அறியப் படும் ெளர நீ ர்
ஏளைரயாரிடம் செய் ெளதப் ரபாை்ரை செல் லப் பிராணிகைிடமும் ஏளைய விலங் குகைிடமும் சதாடர்ளபத்
தவிர்ப்பது பரிந் துளரக்கப் படுகிைது.

உமது செல் லப் பிராணிகளை உங் கை் வீட்டில் ளெத்துக் சகாை் க


ீ ர் ர ாயுை் றிரு ்தால் , உமது வீட்டில் ர ாயுை் றிராத ரைசைாருைரிடம் உமது செல் லப்
பிராணிகளைக் கைைித்துக் சகாை் ளுமாறு கூறுக.



வீட்டிலுை் ை யாைரும் ர ாயுை் றிரு ்தால் அல் லது ீ ர் தைியாக ைசித்தால் , உமது செல் லப்
பிராணிகளைக் கைைித்துக் சகாை் ை இயலுமாயிை் அப் ரபாதும் அைை் ளை வீட்டில்
ளைத்திருப் பரத ொலெ் சிை ்தது.

செல் லப் பிராணிகளை மை் சைாரு வீட்டுக்குக் சகாண்டு செல் ல
ரெண்டுமாயிை் இதளைக் கருத்திை் சகாை் க


கடுளமயாை COVID-19 ர ாய் க்காை அதிக இடர்ப்பாட்ளடக் சகாண்ரடார் (70 ையதுக்கு
ரமை் பட்ரடார் அல் லது ஏை் கைரை சுகாதார ிளலளமகளைக் சகாண்டுை் ரைார்) முடியுமாயிை்,
சைைிப் பட்ட விலங் குகளுக்காை தை் காலிகப் பராமரிப் பாைர்கைாக இருப் பளதத் தவிர்க்க
ரைண்டும் .



முடியுமாயிை், செல் லப் பிராணிகளை ஏளைய விலங் குகளுடரைா ஆட்களுடரைா
சதாடர்ளபக் குளைக்க வீட்டில் ஓரிடத்திை் தைிளமப் படுத்தி ளைத்திருக்க.

செல் லப் பிராணிகளுடை் சநருங் கிய அல் லது நீ ண்ட ரநரத்
சதாடர்ளபத் தவிர்க்க


முடி ்தைவு அைை் றுடை் பிை்ைரும் சதாடர்புகளைத் தவிர்க்க: அைை் ளை அை் ைியளணத்தல் ,
அைை் றுக்கு உம் ளம உளதக்க விடல் , அைை் றுடை் உணளைப் பகிர் ்து சகாை் ைல் , அல் லது
அைை் ளை உமது படுக்ளகயில் உைங் கரைா உமது மடியில் இருக்கரைா இடங் சகாடுத்தல் .

செல் லப் பிராணிகளை ஆட்கைிடமும் ஏளைய
விலங் குகைிடமுமிருந் து தை் ைி ளெத்திருக்க


செல் லப் பிராணிகளை முடி ்தைவு உட்புைம் ளைத்திருக்க.



ாய் கை் சைைியிலுை் ை ரபாது, அைை் ளைக் கட்டி ளைத்து ஏளைரயாரிடமும்
விலங் குகைிடமுமிரு ்து குளை ்த பட்ெம் இரண்டு மீை் ைர் தை் ைி ளைத்திருக்க ரைண்டும் .

COVID-19: செல் லப் பிராணிகளையும் ஏளைய விலங் குகளையும் பராமரிக்கும்
முளை
2 இல் 1

செல் லப் பிராணிகளைப் பராமரிக்கும் ரபாது
முை்சைெ்ெரிக்ளககளை ரமை் சகாை் க


செல் லப் பிராணிகளை, அைை் றிை் உணளை அல் லது ைழங் கல் களைத் சதாட உடை் முை்ைரும்
சதாட்டவுடை் பிை்ைரும் ெைர்க்காரமும் ீ ரும் சகாண்டு உமது ளககளைக் கழுவுக அல் லது
ஒரு மதுொர அடிப் பளடயிலாை ளகத் துப் புரைாக்கிளயப் பயை்படுத்துக.



செல் லப் பிராணிகளுக்கு அருகில் இருமரைா தும் மரைா ரைண்டாம் . எப் ரபாதும் உமது
முழங் ளகயிை் அல் லது ஒரு திசுவிை் மீது இருமரைா அல் லது தும் மரைா செய் து பிை்ைர் உமது
ளககளைத் துப் புரைாக்குக.



எப் ரபாதும் உமது முகத்ளதத் சதாடுைளதத் தவிர்க்க.

உமது செல் லப் பிராணிகை் COVID-19 இை் கு செைிப் பட்டிருந் தால்
அெை் றுக்கு எளெரயனும் அறிகுறிகை் உை் ைைொ எை்று
கண்காணிக்க


உமது செல் லப் பிராணி ர ாயிை் அறிகுறிளைக் காட்டிைால் உமது விலங் ளக ஒரு
சிகிெ்ளெயகத்திை் பார்க்க ரைண்டுமா அல் லது வீட்டிரலரய ிருைகித்துக் சகாை் ை
இயலுமாசைைத் தீர்மாைிக்க உமது விலங் கு மருத்துைளர அளழக்க.

பண்ளண விலங் குகளுக்கும் பண்ளணப் பைளெகளுக்கும் செைிப் படுெளதத்
தவிர்க்க


பண்ளண விலங் கு ைைர்ப்ரபார் செய் ய ரைண்டியளை:





டைடிக்ளககளையும் ரமை் சகாை் க

முடியுமாயிை், உமக்கு இை் ைாறிருப் பிை் உமது விலங் குகளைப் பராமரிக்காதீர்:




டப் பிலுை் ை எல் லா உயிர்ப் பாதுகாப் பு

விலங் குகைிை் பராமரிப் ளப ைழங் கத் ரதளையாை சதாடர்புக்கு மாத்திரம் விலங் குகளுடைாை சதாடர்ளப
மட்டுப் படுத்துக
COVID-19 இருப் பதாக ர ாயறியப் பட்டிருத்தல் அல் லது ஒரு சுைாெ ர ாயிை் அறிகுறிகை் இருத்தல்



COVID-19 இை் கு அல் லது ஒரு சுைாெ ர ாயுை் ை ஒருைருக்கு சைைிப் பட்டிருத்தல் , அல் லது



செை்ை 14

ாட்கைில் கைடாவுக்கு சைைிரய செை்றிருத்தல்

ீ ரர உமது விலங் குகளைப் பராமரிப் பது ரதளைப் படிை்:


ரமரல சுட்டிய அடிப் பளடக் கிருமித் சதாை் றுத் தடுப் ளப அல் லது கட்டுப் பாட்டு
பிை்பை் றுக, அத்துடை்

டைடிக்ளககளைப்



விலங் குகளுடை் சதாடர்புைக்கூடியதாக ீ ர் சதாடும் எக்கருவிளயயும் துப் புரைாக்குக / சதாை் று ீ க்குக

ளெரளெப் பை் றி அறிக
COVID-19 ஒரு புதிய ளைரொகும் . அது கிருமி சதாை் றிய ஒருைரிலிரு ்து ஒரர வீட்டில் ைசிப் ரபார் அல் லது பராமரிப் பு
ைழங் குரைார் ரபாை்ரைாருடை் அைர் சதாடர்பு சகாை் ளும் ரபாது சுைாெத் திைளைகைாக ஏளைரயாருக்குப் பரவுகிைது. ீ ர்
COVID-19 ஐப் பை் றிய இை் ளைப் படுத்திய தகைல் களை ஒை்ராறிரயா சுகாதார அளமெ்சிை் ைளலத்தைத்திலும் அணுகலாம் :
ontario.ca/coronavirus.

ரமலதிகத் தகைல் களுக்காக, சதாடர்பு சகாை் க: ______________________________________________________
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