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ககாதரானா தவரசு த ாய் (COVID-19) 

COVID-19  ரவதலக் குதைக்க உங்கள் தககதளக் கழுவுதலும் அல்லது துப்புரவாக்குதலும் உங்கள் 

சூழலிலுள்ள க ாருட்கதளயும் தமற் ரப்புக்கதளயும் சுத்தமாக்குவதும்  ாிந்துதரக்கப் டுகின்ைன. ஆயினும், 

அடிக்கடி துப்புரவாக்குவது உங்கள் ததாதலப்  ாதிக்கலாம். இம்கமய்யைிக்தக துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்களால் 

ஏற் டக்கூடிய தீங்குகதளத் தவிர்க்க உங்கள் ததாதலப்  ாதுகாக்கும் முதைதயப்  ற்ைிய கருத்துக்கதள 

வழங்குகிைது.  

துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்களிலிருந்து  

ததாற் தேதத்ததத் தடுக்கும் முதை  

க ாதுவான தகாட் ாடுகள்

 முடியுமாயின், ஈரலிப் ாக்கிகதளக் ககாண்ட மதுோர அடிப் தடயிலான ஒரு தகத் துப்புரவாக்கிதயப் 

 யன் டுத்துங்கள். ததாதலப் த ாோக்காக தவத்திருக்க ஈரலிப் ாக்கிகள்  

 ல்தவறு மதுோர அடிப் தடயிலான தகத் துப்புரவாக்கிககளிலும் தேர்க்கப் டுகின்ைன.  

 தககதள அடிக்கடி ேவர்க்காரமும்  ீரும் ககாண்டு கழுவ தவண்டும் அல்லது ேவர்க்காரமும்  ீரும் 

கிதடக்கப் க ைாவிடின் முன்னதர ஈரலிப் ாக்கப் ட்ட ஒரு துவாய்த் துண்டினாலும் தகத் 

துப்புரவாக்கியினாலும் துப்புரவாக்கப் ட தவண்டும். தககளில் கதன் டுமளவு ஊத்தத இருந்தால்  

மதுோர அடிப் தடயிலான தகத் துப்புரவாக்கிதயப்  யன் டுத்தக் கூடாது. 

 க ாதுவாகப்  யன் டுத்தப் டும் துப்புரவாக்கிகளும் கதாற்று  ீக்கிகளும் COVID-19 இற்கு எதிராக 

விதனயாற்று தவ ஆகும். 

 வித்தியாேமான இரோயனத் தயாாிப்பு வதககதள ஒருத ாதும் ஒன்று கலக்க தவண்டாம். 

 இரோயத் தயாாிப்புக்களின் அதடயாளச் ேீட்டிலுள்ள அைிவுறுத்தல்கதள எப்த ாதும் 

 ின் ற்றுங்கள். 
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உங்கள் தககதளத் துப்புரவாக தவத்திருக்கும் அதத தவதள 

அவற்தைப்  ாதுகாப் து எப் டி 

செய்க 

 உங்கள் தககதள ேவர்க்காரமும் 

இளஞ்சூட்டு  ீரும் ககாண்டு கழுவி  ன்ைாக 

அலசுங்கள். 

 தககதளக் கழுவிய  ின்னர்  ல்ல தரமான 

ஒரு கடதாேித் துவாதய அல்லது 

துப்புரவான தகத் துவாதயக் ககாண்டு 

உங்கள் தககதள ஒத்தி உலர்த்துங்கள். 

 ஈரலிப் ாக்கும் கழுவு  ீர்கதள அடிக்கடி 

 யன் டுத்துங்கள். முடியுமாயின் 

ஈரலிப் ாக்கிகதள அல்லது ததால் 

 தமாக்கிகதளக் ககாண்டு அதமக்கப் ட்ட 

மதுோர அடிப் தடயிலான தகத் 

துப்புரவாக்கிதயத் கதாிவு கேய்யுங்கள். 

செய்யாதீர ்

 மதுோர அடிப் தடயிலான தகத் 

துப்புரவாக்கி உங்கள் ததாதல 

உலர்த்தும் என் தால் ேவர்க்காரமும் 

 ீரும் ககாண்டு தககதளக் கழுவிய  ின் 

உடனடியாக அததப்  யன் டுத்த 

தவண்டாம். 

 முதலில் உங்கள் தககதள ஈரமாக்காமல் 

ேவர்க்காரத்ததப் பூே தவண்டாம். 

 உங்கள் தககள் துப்புரவாக முற்ைாக 

உலரும் வதர தகயுதைகதளப் த ாட 

தவண்டாம்.



 

 

துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்களிலிருந்து உங்கதளப்  ாதுகாக்கும் முறை

தகத்துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்கதளத் கதாிவு கேய்தல் 

 60-90% மதுோரமுள்ள மதுோர அடிப் தடயிலான தகத் துப்புரவாக்கிதயப்  யன் டுத்துங்கள்.  

 எாிச்ேதலக் குதைக்க, ஈரலிப் ாக்கிகதள அல்லது வைட்ேியகற்ைிகதள/ததால் 

 தமாக்கிகதளக் ககாண்ட தயாாிப்புக்கதளத் கதாிவு கேய்ய முயலுங்கள். 

 வாேதனயூட்டப் டாத தகச் ேவர்க்காரங்கதளயும் துப்புரவாக்கிகதளயும் கழுவு ீர்கதளயும்  யன் டுத்துங்கள். 

துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்கதளப்  ாதுகாப் ாகப்  யன் டுத்துதல் 

 துப்புரவாக்கற் கதரேல்கதள முதையாத் தயார் கேய்யுங்கள். உற் த்தியாளரால் வழங்கப் ட்ட  ாதுகாப்புத்  

தகவல்கதள எப்த ாதும்  ின் ற்றுங்கள். 

 ஏததனும் துப்புரவாக்கற் காரணிகதளப்  யன் டுத்த முன்னர், அது  யன் ாட்டுக்கு உகந்ததா 

என் ததயும் அததனப்  யன் டுத்தும் த ாது தமற்ககாள்ள தவண்டிய முன்கனச்ோிக்தககதளயும் 

தற்கேயலாக கவளிப் டும் த ாது யாது கேய்ய தவண்டும் என் வற்தையைிய அதடயாளச் ேீட்தடப் 

 ாருங்கள். 

 முடியுமானவிடத்து, முன்னதர கலக்கப் ட்ட கதரேல்கதளப்  யன் டுத்துங்கள்; அன்தைல், தயாாிப்பு 

அதடயாளச் ேீட்டிலுள்ள அைிவுறுத்தல்களின் டி கேைிவான கதரேல்கதள ஐதாக்குங்கள். 

இரோயனங்கதளக் கலக்கும் அல்லது ஊற்றும் த ாது  

தகயுதைகதளயும் கண்  ாதுகாப்த யும் அணியுங்கள். 

 கவளிற்ைிதய  ீர் தேர்த்து மாத்திரம் ஐதாக்குங்கள் (தமலதிக இரோயனங்கள் தவண்டாம்). 

 கவளிற்ைிக் கதரேல்கதள  ன்ைாகக் காற்தைாட்டமுள்ள ஒரு  குதியில் தயாாியுங்கள். 

 தயாாிப்புக்கதளப்  ரவலாக தமற் ரப்புக்களிற் பூே முடுக்கி விேிைல்கதளப்  யன் டுத்துவததத் தவிருங்கள்;  

முதனகதள ஓதட முதைக்குத் திருப்புங்கள் அல்லது த ரடியாக துப்புரவாக்கல் துணியின் மீது விேிறுங்கள். 

 கதாற்று  ீக்கிகளும் வீட்டுத் துப்புரவாக்கிகளும் கவளிற்ைியும் சூழலிலுள்ள அதேயாத தமற் ரப்புக்களுக்காகும். 

இத்தயாாிப்புக்கதள ஒருத ாதும் ததாலின் மீது  யன் டுத்ததவா உட்ககாள்ளதவா உட்கேலுத்ததவா 

தவண்டாம். 

 துப்புரவாக்கல் தயாாிப்புக்கதளக் தகயாளும் த ாதும்  யன் டுத்தும் த ாதும் அப்புைப் டுத்தும் த ாதும்  

(உற் த்தியாளராற்  ாிந்துதரக்கப் ட்டவாறு) தகயுதைகதளயும் எதவதயனும் தமலதிகத் தனிப் ட்ட 

 ாதுகாப்புக் கருவிதயயும் (PPE) அணியுங்கள்

தவரதேப்  ற்ைி அைியுங்கள் 

COVID-19 ஐப்  ற்ைி இன்னும் அைியவும் இற்தைப் டுத்தப் ட்ட தகவல்கதள அணுகவும், ஒன்ராைிதயா 

சுகாதார அதமச்ேின் வதலத்தலத்துக்குச் கேல்லுங்கள்: ontario.ca/coronavirus. 

தமலதிகத் தகவல்களுக்காக, கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள்: _____________________________________________ 

இந்த ஆவணத்திலுள்ள தகவல்கள் 2020 ஒற்தைா ர் 30 அன்தைக்கு  டப் ிலுள்ளதவ. 

©ஒன்ராைிதயாவுக்கான இராணியின் அச்ேகர், 2020  

https://covid-19.ontario.ca/

