ெகாேரானா ைவர� ேநாய் (COVID-19)

COVID-19 இ��ந் � உங் கள்
இடர்ப்பாட்ைடக் �ைற�ங் கள்
இம் ெமய் ய�க்ைக வயதாேனா�ம் நாட்பட்ட ம�த்�வ
நிைலைமகைளக் ெகாண்ேடா�ம் ேபான்ற COVID-19 இனால்
ேமாசமான �க�ன இடர்ப்பாட்ைட அ�கம் ெகாண்�ள் ேளாைர
ேநாக்காகக் ெகாண்ட�. இ� உங் க�க்� COVID-19 இற் �
நீ ங் கள் ெவளிப் ப�வைதக் �ைறக்க யா� ெசய் யலாெமனத்
�ர்மானிக்க உத�ம் .

அதிக இடாி��ப்பவர் யார்?
COVID-19 இனால் ம�த்�வமைனயில் அ�மதிக்கப்ப�வதற்� அல்ல� இறப்�க்கான இடர்ப்பா�
இவற்றினால் அதிகாிக்கிற�:
•

வய�, உங்கள் வய� அதிகாிக்�ம் ேபா� இடர்ப்பா� �றிப்பாக வயதாேனாாிடம்
அதிகாிக்கிற�;

•

உடல் ப�மனாதல், நீாிழி�, �ைர�ரல் / இதய / சி�நீரக / ஈரல் ேநாய்கள், பாாிசவாதம்,
உயர் ��திய�த்தம், நிர்ப்�டனத் ெதா�திையப் பல�னப்ப�த்�ம் நிைலைமகள்
(உதாரணமாக சில �ற்� ேநாய்கள், சிகிச்ைச ெசய்யப்படாத HIV/AIDS) உட்பட ஒ�
நாட்பட்ட ம�த்�வ நிைலைமையக் ெகாண்��த்தல்;

•

நிர்ப்�டனத் ெதா�திையப் பல�னப்ப�த்�ம் ம�ந்�கைள உட்ெகாள்ளல் (உதாரணமாக
இரசாயனச் சிகிச்ைச, வாய்வழி இயக்க ஊக்கி ம�ந்�கள்).
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நீங்கள் உடலளவில் அ�கி��க்�ம் ஆட்களின்
எண்ணிக்ைகைய மட்�ப்ப�த்�ங்கள்
•

உங்க�டன் வசிப்ேபா�க்� அப்பால்:
•

நீங்கள் அ�கி��க்�ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைகைய மட்�ப்ப�த்�ங்கள்;

•

ஆட்களிடமி�ந்� ��ந்தள� அப்பால் நில்�ங்கள் (�ைறந்த பட்சம் 2 மீற்ற�க்� / 6
அ�க்� அப்பால்).

•

நண்பர்க�ட�ம் ��ம்பத்தின�ட�ம் ��ந்தள� ெதாைலேபசி, காெணாளி
அரட்ைடகள், அல்ல� உைரத் தகவல்கள் என்பவற்றி�டாகத் ெதாடர்பி��ங்கள்.

•

சாத்தியமாயின் �ட்���ந்� ேவைல ெசய்�ங்கள்.

•

���மான ேபாெதல்லாம் உங்கள் �காதாரப் பராமாிப்� வழங்�நர்கைள (உதாரணமாக
ம�த்�வர்கள், இயன்�ைறச் சிகிச்ைசயாளர்கள்) ெமய்ந்நிகராகக் கா�ங்கள்.

��ய உள்ளக இடங்கைள�ம் சனம் நிைறந்த
இடங்கைள�ம் தவி�ங்கள்
•

���மான ேபாெதல்லாம் உங்கள் நண்பர்கைள�ம் ��ம்பங்கைள�ம் ெவளியிடங்களிற்
சந்தி�ங்கள்.

•

நீங்கள் உள்ளகங்களிற் சந்தித்தாக ேவண்�மாயின், ���மான ேபாெதல்லாம்
காற்ேறாட்டத்ைத ேமம்ப�த்த சாளரங்கைள�ம் கத�கைள�ம் திறந்� வி�ங்கள்.

•

���மாயின் சனம் நிைறந்த கைடகைள�ம் ஏைனய உள்ளக இடங்கைள�ம் தவி�ங்கள்.
கைடக்�ச் ெசல்ல ேவைலப்ப� �ைறந்த ேநரங்கைளத் ெதாி� ெசய்�ங்கள், விநிேயாகச்
ேசைவகைளப் பயன்ப�த்�ங்கள் அல்ல� உங்க�க்� உணைவ�ம் வழங்கல்கைள�ம்
எ�த்� வ�மா� ஏைனேயாாிடம் ��ங்கள்.

•

ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�, �� வண்�கள், பகிர்� வண்�கள் என்பவற்ைறப்
பயன்ப�த்�வைத மட்�ப்ப�த்�ங்கள். நீங்கள் இப்ேபாக்�வரத்� �ைறகைளப்
பயன்ப�த்தியாக ேவண்�மாயின், ���மானவிடத்� ேவைலப்ப� �ைறவான
ேநரங்கைளத் ெதாி� ெசய்�ங்கள், ெபௗதிக இைடெவளிையப் பழ�ங்கள், ஒ� �க��ைய
அணி�ங்கள், ைககைள அ�க்க� க��ங்கள். நீங்கள் ஒ� �� வண்�ையேயா பகிர்�
வண்�ையேயா பயன்ப�த்தியாக ேவண்�மாயின், ஒ� �க��ைய அணி�ங்கள், சாரதி
ஒ� �க��ைய அணிவைத உ�தி ெசய்�ங்கள், பின்னி�க்ைகயில் அம�ங்கள்,
சாளரத்ைதத் திறந்� வி�ங்கள்.
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ஒ� �க��ைய அணி�ங்கள், உங்க�க்�
அ�கி��ப்ேபா�ம் அணிவைத உ�தி ெசய்�ங்கள்
•

நீங்கள் ஏைனேயா�க்�த் ெதாற்ைறப் பரப்பாதி�க்க உதவ ஒ� ம�த்�வமல்லாத
�க��ைய அணி�ங்கள்.

•

நீங்கள் உள்ளகங்களில் உங்கள் �ட்�னரல்லாேதா�டன் இ�க்�ம் ேபா� ஒ�
�க��ைய அணி�ங்கள், உங்க�க்� அ�கி��ப்ேபா�ம் அணிவைத உ�தி ெசய்�ங்கள்
(நீங்கள் அவர்கைள அறி�ர்களாயின் �க��யின் பயன்பாட்ைடப் பற்றிக்
கலந்�ைரயா�வ� பா�காப்பான�).

•

நீங்கள் ெவளியிடத்தில் உங்கள் �ட்�னரல்லாேதாாிடமி�ந்� 2 மீற்றர் / 6 அ�
�ரத்தி�ள் இ�க்�ம் ேபாெதல்லாம் ஒ� �க��ைய அணி�ங்கள், ஏைனேயா�ம்
அணிவைத உ�தி ெசய்�ங்கள்.

உங்கள் ைககைள அ�க்க� க��ங்கள்
•

ைககைளச் சவர்க்கார�ம் நீ�ம் ெகாண்� அ�க்க� க��ங்கள். ைகத் �வாய்கைளப்
பகிர்ந்� ெகாள்ள ேவண்டாம்.

•

சவர்க்கார�ம் நீ�ம் கிைடக்காவி�ன் ஒ� ம�சார அ�ப்பைடயிலான ைகத் ேதய்ப்ைப
(60% - 90% ம�சாரம்) ெகாண்� ெசன்� பயன்ப�த்�ங்கள்.

•

நீங்கள் ஏைனேயாரால் ெதாடப்ப�ம் ெபா�ட்கைள அல்ல� ேமற்பரப்�க்கைளத் ெதா�ம்
ேபாெதல்லாம், அத்�டன் நீங்கள் மற்ெறா�வைரத் ெதாட்டால் உங்கள் ைககைளத்
�ப்�ரவாக்�ங்கள். உங்கள் �கத்ைதத் ெதா�வைதத் தவி�ங்கள், உங்க�க்�த்
ேதைவயாயின் �த�ல் உங்கள் ைககைளத் �ப்�ரவாக்�ங்கள்.

ஆேராக்கியமாக இ�ப்பதற்கான ஏைனய உபாயங்கள்
•

சளிக்காய்ச்சல் ைவரசி��ந்� உங்கைளப் பா�காக்க கிைடக்கப் ெப�மிடத்� உங்கள்
சளிக்காய்ச்சல் த�ப்�சிையப் ெப�ங்கள்.

•

உங்கள் �ட்�ல் அ�க்க� ெதாடப்ப�ம் ேமற்பரப்�க்கைளத் �ப்�ரவாக்கித் ெதாற்�
நீக்�ங்கள் (உதாரணமாக கத�ப் பி�கள், விளக்� ஆளிகள்).

•

உங்க�க்� COVID-19 இற்கான ேநாயறி�றிகள் ஏற்பட்டால், அைமச்�ச் �காதார
வழிகாட்�லன் ப� உங்கள் �காதாரப் பராமாிப்� வழங்�நைரத் ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள்
அல்ல� ஒ� கணிப்�ட்� நிைலயத்�க்�ச் ெசல்�ங்கள்.

•

உங் க�க்� உங் கள் அல் ல� ஓர் அன்�க்�ரியவரின் உள நலத்ைதப்
பற் �ய கவைலகள் இ�ந்தால் , உத� ேகா�ங் கள் .
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வளங்கள்
•

கனடாவின் ெபா�ச் �காதார �கவரகம்:

•

ேபா� உள
நல
, பழக்க அ�ைமயாதற்

பல�னமான ச�கங்க�ம் COVID-19 உம்
•

பிரச்சிைனகைள அ�பவிக்�ம்

வயதாேனாாின் உள நலத்�க்கான

ஒந்தாாிேயாவாசிக�க்கான வளங்கள்

கனடாக் �ட்டணி:
•

ெபா�ச் �காதார நிைலைமகளின்

•

•

கனடாப் �ற்� ேநாய்ச் சங்கம்:
�ற்� ேநா�ம் COVID-19 உம்

ேபா� தவிப்�க்� எதிராகப்
ேபாரா�வதற்கான �றிப்�க்கள்

�காதார அைமச்�: ெகாள்ைள ேநாயின்

•

சி�வர் �காதாரத்ைதப் பற்றி:
நிர்ப்�டனம் தீர்க்கப்பட்ட

ெபௗதிக இைடெவளியின் ேபா�

சி�வர்களின�ம் நாட்பட்ட ம�த்�வ

ெசய்ய ேவண்�யைவ

நிைலைமக�ள்ள சி�வர்களின�ம்
ெபற்ேறா�க்கான தகவல்கள்
•

ஒந்தாாிேயா ெபா�ச் �காதாரம்:
ெபா�மக்க�்ககான வளங்கள்

ைவரைசப் பற்றி அறிக
இன்�ம் அறிய�ம் நீர் COVID-19 ஐப் பற்றிய இற்ைறப்ப�த்திய தகவ
ல்கைள அ�க�ம்
ontario.ca/coronavirus இல் ஒன்ராறிேயா �காதார அைமச்சின் வைலத்தளத்�க்�ச் ெசல்�ங்கள்.
ேமலதிகத் தகவல்க�க்காக, ெதாடர்� ெகாள்க:____________________________________________
இந்த ஆவணத்தி�ள்ள தகவல்கள் 2020 நவம்பர் 20 அன்ைறக்� நடப்பி�ள்ளைவ
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