க ொரபொொ வயபஸ் (ர ொயிட்–
19) யமி ொட்டல்
தநிழ் / TAMIL
இந்த

அிவுவபனொது

NHS

அடிப்வடனொ க் க ொண்டது ஆகும்.
உள்

வ்கயொருயருக்கும்

சு ொதொப

த யல் ள்

நற்றும்

அிவுவப வ

இந்த அிவுவபனொது மவட்கடட்

கொருந்தும்,

அயர்

எந்த

ொட்வடச்

இருந்தொலும் ேொி.
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ிங்டநில்

ரேர்ந்தயபொ

உள்டக் ம்

க ொரபொொவயபஸ் (ர ொயிட்-19) என்து என் நற்றும் எவ்யொறு ொது ொப்ொ இருப்து?

உங் ளுக்கு அிகுி ள் இருந்தொல் என் கேய்யது?
க ொரபொொ

வயபஸ்’

ரொய்த்கதொற்று

இருக்

யொய் ப்புள்

வீடு ளுக்கு

திவநப்டுத்தும் யமி ொட் டல் (COVID-19).
திவநப்டுத்தல் யமி ொட்டவ ொன் எவ்யவு

ொம் ின்ற்ரயண்டும் ?

ொன் எப்ரொது NHS 111-இடம் கதொடர்பு க ொள் கயண்டும்?
NHS 111- ஐ எவ்யொறு கதொடர்புக ொள்யது ?
என் குடிரனற்பு ிவவநவன குித்து ொன்

க ொரபொொ வயபஸ் பவுயவத தடுக்

யவப்ட்டொல் என் ி ழும்?

உதய ொன் என் கேய்ன முடிமம்?

க ொரபொொவயபஸ் (ர ொயிட்-19) என்து என் நற்றும் எவ்யொறு ொது ொப்ொ இருப்து?
ர ொயிட் – 19 உங் ள் தவபமபவமம் சுயொே கும நற்றும் ி உறுப்பு ள். இந்த ரொய்
‘க ொரபொொ வயபஸ்’ என்று அவமக் ப்டும் வயபறொல் ஏற்டு ிது.
ீங் ள் ரேர்ந்து யொமொத நக் ளுடன் உடல் ொீதினொ கதொடர்வக் குவப்தன் மூநொ
ொது ொப்ொ

ீங் ள்

இருக் ொம் நற்றும் ின்யரும் அத்தினொயேினநொ துப்புபவு டயடிக்வ

முடிந்த யவப அதி

வ

அயில் ின்ற்றுயதன் மூநொ , க ொரபொொவயபஸ் பவுயவதத் தடுக்

உதயொம். உங் ளுக்கு ரொய் அிகுி ள் நற்றும் ி ஆரபொக் ினச் ேீர்ர ட்டு ிவவந ள்
எதுவும் இல்வ என்ொலும் கூட- அவத்து யனதுள் நக் வமம் இது உள்டக்கு ிது.


கொதுப் ரொக்குயபத்வதப் னன்டுத்துயது:

முடிந்த யவப அதி நொ அயில் கொதுப் ரொக்குயபத்வதப் னன்டுத்துயவத ீங் ள் தயிர்க்
ரயண்டும் நற்றும் அதற்குப் திொ

வேக் ிில் கேல்யது, டந்து கேல்யது அல்து யொ ம்

ஒட்டிச் கேல்யதற்கு முனற்ேி கேய்ன ரயண்டும். கொதுப் ரொக்குயபத்வதப் னன்டுத்துயது
உங் ளுக்குத் ரதவயனொ இருந்தொல், கொிேொ ரபங் வத் தயிர்க் ரயண்டும் நற்றும் ேமூ
இவடகயிவனப் பொநொிக்

முனற்ேி கேய்ன ரயண்டும். கொதுப் ரொக்குயபத்தின் கொழுது

ீங் ள் ண்டிப்ொ ரு மு க் யேம் அணின ரயண்டும்.
இந்த யமி ொட்டுதவ ீங் ள் ின்ற்றுயது நி

முக் ினம் ஆகும், இல்ொ யிட்டொல் உங் ளுக்கு

அபொதம் யிதிக் ப்டக்கூடும்.



ரயவவனத் கதொடர்யது:

உங் ொல் முடிந்தொல் ீங் ள் கதொடர்ந்து வீட்டிரரன இருந்து ரயவ கேய்னொம். ீங் ள்
ரயவக்குச் கேல்த் ரதவய இருந்தொல், முதலில் உங் ளுக்கும் உங் ள் குடும்த்தில் உள்
உறுப்ிர் ளுக்கும் அிகுி ள் எதுவும் இல்வ என்வதச் ரேொதித்துக் க ொள் ரயண்டும்.
னொருக்கும் அிகுி ள் இல்வ என்ொல், 2 நீட்டர்
அடிக் டி வ வனக்

இவடகயிவனப் பொநொிப்து நற்றும்

ழுவுயது அல்து ேொிட்வடஸிங் கேய்து க ொள்யது என் ிந்தவனின்

ரொில் ணிக்குச் கேல் முடிமம்.
ீங் ள் ணி கேய்மம் இடத்தில் உங் வப் ணினநர்த்தினயொிடம், ொது ொப்பு டயடிக்வ
ற்ிமம் திப்ட்ட ொது ொப்பு உ பணம்

ள்

ிவடக்குநொ என்து ற்ிமம் ர ட்டுத் கதொிந்து

க ொள்ொம்.
ொயல் துவமம் இபொணுயமும் கொதுச் சு ொதொப டயடிக்வ
அத்துடன்,

வ வடமுவப்டுத்துயதிலும்

உணவு நற்றும் அத்தினொயேினப் கொருட் வ, ொதிப்ிற்கு ஆொ க்கூடின

நக் ளுக்கு

ிவடக்கும்டி

யமங் ப்டச்

கேய்யவத

உறுதி

கேய்யதிலும்

ரு

முக் ினப்

ங் ொற்ொம்.

முடிந்த யவப அதி நொ அயில் கொதுப் ரொக்குயபத்வதப் னன்டுத்துயவத ீங் ள் தயிர்க்
ரயண்டும் நற்றும் அதற்குப் திொ

வேக் ிில் கேல்யது, டந்து கேல்யது அல்து யொ ம்

ஒட்டிச் கேல்யதற்கு முனற்ேி கேய்ன ரயண்டும். கொதுப் ரொக்குயபத்வதப் னன்டுத்துயது
உங் ளுக்குத் ரதவயனொ இருந்தொல், கொிேொ ரபங் வத் தயிர்க் ரயண்டும் நற்றும் ேமூ
இவடகயிவனப் பொநொிக் முனற்ேி கேய்ன ரயண்டும்.

உங் ளுக்கு அிகுி ள் இருந்தொல் என் கேய்யது?
உங் ளுக்கு ின்யருநொறு இருந்தொல்:
 ரு உனர்யொ உடல் கயப்ிவ-உங் ள் நொர்பு அல்து முது ின் நீது கதொட்டொல் சூடொ
உணர் ிீர் ள் என்ொல், அல்து
 புதிதொ ரு கதொடர்ச்ேினொ இருநல்-இதன் கொருள் என் என்ொல் ீங் ள் திரும்த் திரும்
இருநிக் க ொண்டிருக் த் கதொடங் ினிருக் ிீர் ள் என்ொல், அல்து
 உங் து யமக் நொ சுவய அல்து த ரும் உணர்வய (அரொஸ்நினொ) இமப்து, அல்து
அதில் நொற்ம்-உங் ொல் எவதமம் த பரயொ அல்து சுவயனினரயொ முடினயில்வ
என்ொல், அல்து கொருட் ள் யமக் த்திற்கு நொொ நணத்துடன் அல்து சுவயமடன்
இருப்து
ேொத்தினநொ அயில் யிவபயில் இந்த டயடிக்வ
ரயண்டும்:

வ ீங் ள்

ண்டிப்ொ

ின்ற்

சுனநொ -திவநப்டுத்திக் க ொள்யது: குவந்த ட்ேம் 10 ொட் ளுக்கு வீட்டிரரன தங் ி
இருங் ள்

நற்றும்

க ொரபொொவயபஸ்

ரொய்த்கதொற்று

ேொத்தினம்

உள்,

வீட்டில்

இருப்யர் ளுக் ொ திவநப்டுத்திக் க ொள்தல் யமி ொட்டிவனப் ின்ற்றுங் ள். உங் ள்
வீட்டில் இருந்த ரயறு எயரும் அல்து உங் ளுடன் கருக் நொ கதொடர்புடன் இருந்த எயரும்
14 ொட் ளுக்கு சுனநொ -திவநப்டுத்திக் க ொள் ரயண்டும்.
அிகுி ின் முதல் ஐந்து ொட் ளுக்குள் க ொரபொொ வயபறுக்கு ொிரேொதவ கேய்மங் ள்:
வயபஸ் உள்தொ என்வதக்

ண்டின எயருக்கும் அயர் ின் அிகுி வ இயேநொ

ொிரேொதிக் ொம்.ரேொதவ கேய்து க ொள்யதற்கு 2 யமி ள் உள். ீங் ள் யேிக்கும் குதினில்
அந்த ரேொதவவன யமங் ச் கேய்யது, அல்து ரு ரேொதவத் தத்திற்கு ீங் ள் ரொ ொம்.
உங் ள் ரேொதவ முடிவு வ எழுத்துச் கேய்தி யடியில், நின்ஞ்ேலில் அல்து கதொவரேி
அவமப்ில் ீங் ள் கறுவீர் ள்.

ரேொதவ ன்வ திவு கேய்யதற்கு அல்து அவத ஆன்வில் ஆர்டர் கேய்யதற்கு இந்த
இவணனதத்திற்குச் கேல்லுங் ள்https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
ஆன்வில் அணுகும் யேதி உங் ளுக்கு இல்வ என்ொல், இங் ிொந்து, ரயல்ஸ் நற்றும்
யடக்கு அனர்ொந்தில் 119 னிவ அவமத்திடுங் ள் அல்து ஸ் ொட்ொந்தில் 0800 028 2816
என் எண்வண அவமத்திடுங் ள்.
அந்த ரேொதவ முடிவு ொேிட்டிவ் என்ொல்: ீங் ள் உங் ள் த்து-ொள் சுன-திவநப்டுத்தலின்
நீதி ொவ

ண்டிப்ொ

ிவவு கேய்ன ரயண்டும், நற்றும் உங் ள் வீட்டில் இருக்கும்

வ்கயொருயரும் அல்து உங் ளுடன் கருக் நொ கதொடர்ில் இருந்த எயரும் தங் து 14
ொட் ள் சுன-திவநப்டுத்தலின் நீதி ொவ ண்டிப்ொ ிவவு கேய்ன ரயண்டும்.
உங் ள் குதினில் உள் டிரபஸிங் ேர்வீஸ் ஆது அந்த வயபவற ரநலும் பப்ொநல் இருக் ச்
கேய்யதில் உங் ிடம் உதயி ர ட்தற் ொ உங் வத் கதொடர்பு க ொள்ளும். ீங் ள் ேநீத்தில்
எங்ர இருந்தீர் ள் நற்றும் னொர் உங் ளுடன் கருங் ின கதொடர்ில் இருந்து யந்தொர் ள் என்று
அயர் ள் உங் ிடம் ர ட்ொர் ள். 10 ொட் ள் சுனநொ -திவநப்டுத்திக் க ொள் நற்றும்
வீட்டிரரன தங் ிக் க ொள்த் ரதவயப்டும் ர் வ அவடனொம்
ொண்தற்கு இது
அத்தினொயேினம் ஆகும்.
அந்த ரேொதவ முடிவு க ட்டிவ் என்ொல்: ீங் ள் நொ

உணர் ிீர் ள் நற்றும் அதன்ிகு

அிகுி ள் எதுவும் இல்வ என்ொல் ீங் ள் சுனநொ -திவநப்டுத்திக் க ொள்யவத ிறுத்திக்
க ொள்ொம். உங் ள் வீட்டின் ி உறுப்ிர் ள் அல்து உங் ளுடன் கருங் ின கதொடர்ில்
இருந்தயர் ள் சுனநொ -திவநப்டுத்திக் க ொள்யவத ிறுத்திக் க ொள்ொம்.

‘ க ொரபொொ வயபஸ்’ ரொய்த்கதொற்று இருக்

யொய்ப்புள் வீடு ளுக்கு

திவநப் டுத்தும் யமி ொட்டுதல்

ரயவ, ள்ி, ஜி.ி. அறுவய
ேி ிச்வே ள், நருந்த ம், நற்றும்
நருத்துயநவக்குச் கேல்க்கூடொது.

தி யேதி வப் னன்டுத்துங் ள்,
இல்ொயிட்டொல் வ்கயொரு தடவயமம்
னன்டுத்தும்முன் அவ்யேதி வ சுத்தம்
கேய்மங் ள்.

உணவும் நருந்து ளும் வீட்டிற்கு

வீட்டுக்கு யிருந்தொி ள் யபொதடி

அனுப்பும்டி ஏற்ொடு கேய்மங் ள்.

வயத்துக் க ொள்ளுங் ள்.

உங் ள் வ

வ தயொநல், ழுங் ொ
ழுவுங் ள்.

ி நக் ளுடன் கருங் ின
கதொடர்வத் தயிர்த்திடுங் ள்

ஏபொநொ தண்ணீர் குடிக் வும்.

முடிந்தயவப, தினொ தூங் வும்.

உங் ள் அிகுி வ ட்டுப்டுத்த

‘ொபொேிட்டநொல்’ எடுத்துக்
க ொள்ளுங் ள்

உங் ளுக்கு அிகுி ள் ரதொன்ின உடர ரு க ொரபொொவயபஸ் ரேொதவ கேய்மம்டி ர ளுங் ள் (அந்த
ரேொதவவன முதல் 5 ொட் ளுக்குள் கேய்ன ரயண்டும்) : https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test. உங் ள்
கதொடர்பு யிபங் வத் தப ரயண்டினிருக்கும் நற்றும் ரேொதவ முடிவு வ ரு எழுத்து யடியிொ கேய்தினொ ப்
கறுயதற்கு இனங்கும் ிவனில் உள் ரு கநொவல் ரொன் வயத்திருக் ரயண்டும் ரநலும்
த யல் ளுக்கு:https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

திவநப்டுத்தல்

யமி ொட்டவ

ொன்

எவ்யவு

ொம்

ின்ற்ரயண்டும்?
 அிகுி ள் உள் எயரும் குவந்தது, 10 ொட் ள் வீட்டிரரன திவநனில் இருக்
ரயண்டும்.
 ீங் ள் நற்யர் ளுடன் யேித்தொல், அயர் ளும் வீட்டிற்கு கயிரன கதொற்று பயொநல்
இருக்

குவந்தது 14 ொட் ள் வீட்டிர திவநனில் இருக் ரயண்டும்.

 உங் ள் வீட்டில் னொருக் ொயது அிகுி ள் ரதொன்ிொல்,
கதொடங் ின ொிலிருந்து 10

அயர் ள் அவ்யிகுி ள்

ொட் ள் வீட்டில் திவநனில் இருக் ரயண்டும்,

இது

அயர் ள் 14 ொட் ளுக்கு ரநல் வீட்டில் இருக்கும் ிவவநனிலும் கூட.
 ீங் ள் 70 யனது அல்து அதற்கு ரநற்ட்டயர் ளுடன், ீண்ட
ிபச்ேவ இருப்யர் உடன்,

ர்ப்நொ

ொ உடல் ிவ

இருக்கும் ருயருடன், அல்து வீநொ

ரொய் எதிர்ப்பு ேக்தி இருக்கும் ருயருடன் யொழ்ந்துக ொண்டிருந்தொல், அயர் ளுக்கு 14
ொட் ள் ரயிடத்தில் தங்குயதற் ொ இடத்வதக் ண்டுிடிக்

முனற்ேி கேய்மங் ள்.

NHS 111 னிவ எப்கொழுது கதொடர்பு க ொள்யது?
 உங் ளுக்கு

உடம்பு

நி வும்

ேொினில்வ

என்று

உணர்ந்தொல்;

டி.யி.

ொர்ப்து,

கதொவரேிவனப் னன்டுத்துயது, டிப்து, அல்து டுக்வ னில் இருந்து எழுயது
ரொன் யமக் நொ கேய்மம் யிரனங் வ கூட கேய்னமுடினயில்வ எில்,
 உங் ள் அிகுி வ வீட்டில் ேநொிக் முடினயில்வ என்று ீங் ள் ிவக்வ னில்,
 உங் ள் உடல்ிவ ரநலும் ரநொேநவட ிது என்ொல்,
 7 ொட் ளுக்குப் ிகு உங் ள் அிகுி ள் ரநம்டயில்வ என்ொல்
NHS 111 னிவ எவ்யொறு கதொடர்பு க ொள்யது?

அடுத்து என் கேய்யது என்வத அின, ீங் ள் NHS 111 ஆன்வன் க ொரபொொவயபஸ்
ரேவய-(https://111.nhs.uk/covid-19) ஐ னன்டுத்தொம்.
அணு

முடினொயிட்டொல்,

ீங் ள் இவணனத ரேவய வ

ீங் ள் 111-ஐ அவமக் ொம் (இது ரு இயே அவமப்பு என்.)

ர ள்யி ள் அவத்திற்கும் “ஆம்” என்று திரும்த்திரும் திிப்தன் மூநொ , உங் து
கநொமிக் ொ ரு கநொமி கனர்ப்ொவப ீங் ள் க முடிமம்.

உங் து குடிரனல் (இநிக்ரபேன்) ிவ ற்ி ீங் ள் யவப்ட்டொல் என் கேய்யது?

இங் ிொந்திற்கு யருவ

தந்ரதொருக்கும், அனுநதினின்ி இங் ிொந்தில்–UK யேிப்ரொருக்கும்,

கயிொட்டு ொர்வயனொர் ள் ட்டணம் யசூலிக் நொட்டொது:


க ொரபொொ வயபஸிற் ொ ரேொதவ (உங் ிடம் க ொரபொொ வயபஸ் இல்வ என்று
ரேொதவ ொட்டிொலும்).



க ொரபொொவயபறுக் ொ ேி ிச்வே-ஆொல், ீங் ள் ேி ிச்வேவனத் கதொடங்கு ிீர் ள்
நற்றும் உங் ளுக்கு க ொரபொொவயபஸ் இல்வ என்று ரு ரேொதவ ொட்டு ிது
என்ொல், அந்த ரேொதவ முடிவயப் கற் ிகு ீங் ள் கறும் ேி ிச்வே எதற்கும்
ட்டணம் யசூலிக் ப்டொம்.



நல்ட்டிேிஸ்டம்

இன்ஃப்ரநட்டொி

ேின்ட்ரபொம்

(யவ

உறுப்பு

நண்டங் ின்

அமற்ேினின் கூட்டு அிகுி ள்) ரதொன்றும் குமந்வத ளுக் ொ ேி ிச்வே
க ொரபொொ வயபஸ் ரேொதவ
ரேொதவ ள் ரதவயப்டொது.

அல்து

ேி ிச்வே

கேய்யதற்கு

நட்டுரந,

குடிரனற்

க ொரரொனொவைரஸ் (COVID-19) பரவுைவைத் ைடுப்பதில் உைவுைைற்கு என்ன கெய்ைது?


ரேொப்பு நற்றும் தண்ணீவபக் க ொண்டு, குவந்தது 20 யிொடி ளுக்கு, உங் ள்
வ

வ அடிக் டி ழுய ரயண்டும் என்வத உறுதிப்டுத்திக் க ொள்ளுங் ள்

வீட்டிற்குள்

எச்ேொிக்வ னொ வும்

ொது ொப்ொ வும்

தங்குயதற் ொ

அிவுவப வ

ின்ற்றுங் ள்.


ீங் ள் யேிக்கும் குதிவனச் ேொர்ந்து, மு த்வத மூடிக் க ொள்யது ற்ிமம், உங் ளுடன்
ரேர்ந்து யேிக் ொத நக் ிடம் இருந்து 2 நீட்டர் உடல்ொீதினொ இவடகயிவனப்
பொநொிப்து ற்ிமம் உொின அிவுவபவனப் ின்ற்றுங் ள்.

ரநலும் த யல் ளுக்கு:


NHS யமி ொட்டல்: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/



WHO யமி ொட்டல்: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

