
 

 



ேகா�ட்-19 ெதாடர�்கைள �ளக்�தல் 
 

 

(கட்டம் 2) 
ேநர்மைறயான ெதாற்று, Whanau ேநர்மைறயான ெதாற்று மற்றும் ெநருங்கிய ெதாடர்பு 

ஆகியவற்றுக்கு என்ன வித்தியாசம்? 

ேநர்மைறயான ெதாற்று - ேகாவிட்-19 க்கு ேநர்மைற ேசாதைன ெசய்த ஒருவர். 

Whanau ேநர்மைறயான ெதாற்று - ேநர்மைற ேசாதைன ெசய்த ஒருவர் வீட்டில் வசிப்பவர்கள்.  

ெநருங்கிய  ெதாடர்பு: ேகாவிட்-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், ெதாற்ைற பரப்பக்கூடிய 

நிைலயில் இருந்தேபாது அவருடன் ெநருங்கிய  ெதாடர்பு ெகாண்ட ஒருவர். 
 

இரண்டாம் நிைல மற்றும் சாதாரண ெதாடர்புகள் இனி ேகாவிட்-19கட்டுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்படாது, 

ஆனால் நீங்கள் அறிகுறிகைளக் கண்காணித்து, உடல்நிைல சரியில்லாமல் இருந்தால் பரிேசாதைன 

ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். 
 

 

  
 

' 

ேகாவிட்-19 ெதாற்று 

உைடயவர் 
Whanau ேநர்மைறயான 

ெதாற்று ேகாவிட்-19 ெதாற்று 

உைடயவர் 
ெநருங்கிய  ெதாடர்பு 

10 நாட்களுக்கு சுய 

தனிைமப்படுத்தல் 
10 நாட்களுக்கு சுய 

தனிைமப்படுத்தல் 

ெநருங்கிய 

ெதாடர்புகைள 

அைடயாளம் காண, 

தகவல் 

தடமறிபவர்க ளுக்கு 

ேதைவயானவற்ைற 

வழங்கி 

 உதவுங்கள் 

 
உங்கள் ஓய்வு மற்றும் 

மீட்பில் கவனம் 

ெசலுத்துங்கள். 

உங்கள் மருத்துவர் 

மற்றும் பிராந்திய 

ெபாது சுகாதாரத் 

துைறயால் நீங்கள் 

அறிவிக்கப்பட்ட 

பிறகு, நீங்கள் இனி 

வீட்டிேலேய 

தனிைமப்படுத்தப்பட 

ேவண்டியதில்ைல. 

ேகாவிட் – 19 

ேசாதைன 

எதிர்மைறயாக 

இருந்தால், 

நீங்கள் இனி 10 

நாள் கழித்து 

தனிைமப்படுத்த 

ேவண்டியதில்

ைல. 

8-ம் நாளில் ஒரு ேசாதைனையப் 

ெபறுங்கள். 

ேகாவிட் – 19 

ேசாதைன ேநர் 

மைறயாக 

இருந்தால், 

ெதாற்று 

உைடயவர் 

விலக்கு இல்ைல 

7 நாட்களுக்கு சுய 

தனிைமப்படுத்தல் 

5-ம் நாளில் ஒரு 

ேசாதைனையப் 

ெபறுங்கள். 

எதிர்மைறயா

க இருந்தால் 

அறிகுறிகள் 

இல்லாதவ

ைர 

தனிைமப்படு

த்த 

ேவண்டியதி

ல்ைல. 

ேகாவிட் – 19 

ேசாதைன 

ேநர் 

மைறயாக 

இருந்தால், 

ெதாற்று 

உைடயவர் 

ெநருங்கிய ெதாடர்பு விலக்கு 

உண்டு (ேவைலக்கு மட்டும்)  

முழுைமயாக தடுப்பூசி ேபாட 

ேவண்டும் மற்றும் 

அறிகுறிகள் இல்லாமல் 

இருக்க ேவண்டும். 

நீங்கள் ேவைலக்கு மட்டுேம 

ெசல்ல முடியும் மற்றும் மற்ற 

ேநரங்களில் 

தனிைமப்படுத்தப்பட 

ேவண்டும்.  

7 நாட்களுக்கு ஒவ்ெவாரு 

நாளும் ேரபிட் ஆன்டிெஜன் 

பரிேசாதைனைய 

ேமற்ெகாள்ளுங்கள். 

எதிர்மைற

யாக 

இருந்தால் 

நீங்கள் 

ேவைலக்

குச் 

ெசல்லலா

ம். 

ேகாவிட் – 

19 

ேசாத

ைன ேநர் 

மைறயா

க 

இருந்தா

ல், 

ெதாற்று 

உைடயவ

ர் 



 

 
உங்கள் 

ெபரும்பாலான 

உடல்நலப் 

பராமரிப்ைப 

ெதாைலேபசி மற்றும் 

ஆன்ைலன் 

ஆதரவின் மூலம் 

நிர்வகிக்கலாம். 

உங்கள் ேசாதைன முடிவுகள் 

(எதிர்மைற மற்றும் ேநர்மைற) 

குறுஞ்ெசய்தி மூலம் 

உங்களுக்குத் 

ெதரிவிக்கப்படும் 

உங்கள் ேசாதைன 

முடிவுகள் (எதிர்மைற 

மற்றும் ேநர்மைற) 

குறுஞ்ெசய்தி மூலம் 

உங்களுக்குத் 

ெதரிவிக்கப்படும் 

ஆன்ைலன் ேசைவையப் 

பயன்படுத்தி, ேசாதைன 

முடிவுகைள நீங்கள் 

அல்லது உங்கைள 

பணியமர்த்துபவர் 

ஒவ்ெவாரு நாளும் வழங்க 

ேவண்டும். 

ேசாதைன முடிவுகள் உைர மூலம் அறிவிக்கப்படும். தனிைமப்படுத்தலின் ெதாடக்கத்தில் 

ெதாைலேபசி ஆதரவு வழங்கப்படும். ேகாவிட்-19 ேநர்மைறயாக இருந்தால், தினசரி 

உடல்நல சுய மதிப்பீடுகைள ஃேபான் மூலமாகேவா அல்லது ஆன்ைலனிேலா 

சமர்ப்பிக்கலாம். உங்களுக்குத் ேதைவப்பட்டால், நீங்கள் ேநருக்கு ேநர் சுகாதாரப் 

பாதுகாப்பு ெபறுவீர்கள். 

 


	(கட்டம் 2)
	நேர்மறையான தொற்று, Whanau நேர்மறையான தொற்று மற்றும் நெருங்கிய தொடர்பு ஆகியவற்றுக்கு என்ன வித்தியாசம்?


