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க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொவிட்–19) 
ைழி ொட்டல் 
 

 

தமிழ் / TAMIL 
 
இந்த அறிவுவ யொனது NHS சு ொதொ  த ைல் ள்  மற்றும்  அறிவுவ  வை அடிப்பவடயொ க்  

க ொண்டது  ஆகும் . இந்த அறிவுவ யொனது  யுவனட்கடட்  கிங்டமில்  உள்ை  ஒவ்கைொருைருக்கும் 
கபொருந்தும் , அைர் எந்த  நொட்வடச்  ரேர்ந்தை ொ  இருந்தொலும்  ேரி . 
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உள்ளடக்கம்  

க ொர ொனொவை ஸ் (ர ொவிட்-19) என்பது என்ன மற்றும் எவ்ைொறு பொது ொப்பொ  இருப்பது? 

உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருந்தொல் என்ன கேய்ைது? 

க ொர ொனொ  வை ஸ் ’ ரநொய்த்கதொற்று  இருக்  ைொய்ப்புள்ை  வீடு ளுக்கு தனிவமப்படுத்தும்  

ைழி ொட்டல் (COVID-19). 

தனிவமப்படுத்தல்  ைழி ொட்டவை  நொன்  எவ்ைைவு   ொைம்  பின்பற்றரைண்டும்? 

நொன்  எப்ரபொது  NHS 111-இடம்  கதொடர்பு  க ொள்ை கைண்டும்?  

NHS 111-ஐ  எவ்ைொறு  கதொடர்புக ொள்ைது? 

என்  குடிரயற்பு  நிவைவமவய  குறித்து  நொன்   ைவைப்பட்டொல்  என்ன  நி ழும்? 

க ொர ொனொ  வை ஸ்  ப வுைவத தடுக்  உதை நொன்  என்ன  கேய்ய  முடியும்?  

 

  



 

 
ககொரரொனொவைரஸ் (ரகொவிட்-19) என்பது என்ன மற்றும் எவ்ைொறு பொதுகொப்பொக இருப்பது? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

க ோவிட் – 19 உங் ள் நுரையைீரையும் சுவோச குழ மற்றும் பிற உறுப்பு ள். 
இந்த க ோய் ‘க ோகைோனோ ரவைஸ்’ என்று அரழக் ப்படும் ரவைஸோல் 
ஏற்படு ிறது. 

 ீங் ள் கசர்ந்து வோழோத மக் ளுடன் உடல் ரீதியோன கதோடர்ரபக் 
குரறப்பதன் மூைமோ   ீங் ள் போது ோப்போ  இருக் ைோம் மற்றும் பின்வரும் 
அத்தியோவசியமோன துப்புைவு  டவடிக்ர  ரை முடிந்த வரை அதி  
அைவில் பின்பற்றுவதன் மூைமோ , க ோகைோனோரவைஸ் பைவுவரதத் தடுக்  
உதவைோம். உங் ளுக்கு க ோய் அறிகுறி ள் மற்றும் பிற ஆகைோக் ியச் 
சீர்க ட்டு  ிரைரம ள் எதுவும் இல்ரை என்றோலும் கூட- அரனத்து 
வயதுள்ை மக் ரையும் இது உள்ைடக்கு ிறது. 

 

ப ொதுப் ப ொக்குவரத்தைப்  யன் டுத்துவது: முடிந்த வரை அதி மோன 
அைவில் கபோதுப் கபோக்குவைத்ரதப் பயன்படுத்துவரத  ீங் ள் தவிர்க்  
கவண்டும் மற்றும் அதற்குப் பதிைோ  ரசக் ிைில் கசல்வது,  டந்து 
கசல்வது அல்ைது வோ னம் ஓட்டிச் கசல்வதற்கு முயற்சி கசய்ய 
கவண்டும். கபோதுப் கபோக்குவைத்ரதப் பயன்படுத்துவது உங் ளுக்குத் 
கதரவயோ  இருந்தோல், க ரிசைோன க ைங் ரைத் தவிர்க்  கவண்டும் 
மற்றும் சமூ  இரடகவைிரயப் பைோமரிக்  முயற்சி கசய்ய கவண்டும். 
கபோதுப் கபோக்குவைத்தின் கபோழுது  ீங் ள்  ண்டிப்போ  ஒரு மு க் வசம் 
அணிய கவண்டும். இந்த வழி ோட்டுதரை  ீங் ள் பின்பற்றுவது மி  
முக் ியம் ஆகும், இல்ைோ விட்டோல் உங் ளுக்கு அபைோதம் 
விதிக் ப்படக்கூடும். 

பவதைதயத் பைொடர்வது: உங் ைோல் முடிந்தோல்  ீங் ள் கதோடர்ந்து 
வடீ்டிகைகய இருந்து கவரை கசய்யைோம்.  ீங் ள் கவரைக்குச் கசல்ைத் 
கதரவ இருந்தோல், முதைில் உங் ளுக்கும் உங் ள் குடும்பத்தில் உள்ை 
உறுப்பினர் ளுக்கும் அறிகுறி ள் எதுவும் இல்ரை என்பரதச் கசோதித்துக் 
க ோள்ை கவண்டும். யோருக்கும் அறிகுறி ள் இல்ரை என்றோல், 2 மீட்டர்  
இரடகவைிரயப் பைோமரிப்பது மற்றும் அடிக் டி ர ரயக்  ழுவுவது 
அல்ைது சோனிட்ரடஸிங் கசய்து க ோள்வது என்ற  ிபந்தரனயின் கபரில் 
பணிக்குச் கசல்ை முடியும்.  ீங் ள் பணி கசய்யும் இடத்தில் உங் ரைப் 
பணியமர்த்தியவரிடம், போது ோப்பு  டவடிக்ர  ள் பற்றியும் தனிப்பட்ட 
போது ோப்பு உப ைணம்  ிரடக்குமோ என்பது பற்றியும் க ட்டுத் கதரிந்து 
க ோள்ைைோம். 

 ோவல் துரறயும் இைோணுவமும் கபோதுச் சு ோதோை  டவடிக்ர  ரை 
 ரடமுரறப்படுத்துவதிலும் அத்துடன்,  உணவு மற்றும் அத்தியோவசியப் 
கபோருட் ரை, போதிப்பிற்கு ஆைோ க்கூடிய மக் ளுக்கு  ிரடக்கும்படி 
வழங் ப்படச் கசய்வரத உறுதி கசய்வதிலும் ஒரு முக் ியப் பங் ோற்றைோம். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ப ொதுப் ப ொக்குவரத்தைப்  யன் டுத்துவது உங்களுக்குத் பைதவயொக 

இருந்ைொல், பெரிசலொன பெரங்கதைத் ைவிர்க்க பவண்டும் மற்றும் 

சமூக இதைபவைிதயப்  ரொமரிக்க முயற்சி பசய்ய பவண்டும். 

இங் ிைோந்தில், 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-
meeting-with-others-safely-social-distancing  

ஸ் ோட்ைோந்தில், 
 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-
levels/ 

கவல்ஸில்,  
 

https://sanctuary.gov.wales/covid-19 

வடக்கு அயர்ைோந்தில், 
 

https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompany-
health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-
northern-ireland-2020  

 ீங் ள் போது ோப்போ  இருக்  உங் ள் கதோரைகபசியில் ஒரு 

பயன்போட்ரடப் பதிவிறக் ைோம். க ோகைோனோ ரவைஸுனோல் போதித்த 

மற்கறோரு பயன்போட்டு பயனருடன்  ீங் ள் க ருங் ிய கதோடர்பில் 

இருந்தோல் இந்த பயன்போடு உங் ரை எச்சரிக்கும்.  ீங் ள் க ர்மரறயோ  

கசோதித்தோல், உங் ள் த வல் ரை தனிப்பட்டதோ வும், 

அ ோமகதயமோ வும் ரவத்திருக்கும்கபோது உங் ைோல்  தவறவிடப்பட்ட 

கதோடர்பு ரைத் தீர்மோனிக்  இது உதவும். 

 ீங் ள் இங் ிைோந்து மற்றும் கவல்ஸில் வசிக் ிறரீ் ள் என்றோல், NHS COVID-

19 App ஐப் பதிவிறக் ைோம். இந்த பயன்போடு 16 வயதுக்கு 

கமற்பட்டவர் ளுக்கு  ிரடக் ிறது. கமலும் த வலுக் ோ  11 கமோழி ைில் 

:https://covid19.nhs.uk/information-and-resources-translated.html/ 

 

 ீங் ள் ஸ் ோட்ைோந்தில் வசிக் ிறரீ் ள் என்றோல்,  ீங் ள் Protect Scotland App 

ஐப் பதிவிறக் ைோம். இந்த பயன்போடு 16 வயதுக்கு கமற்பட்டவர் ளுக்கு 

 ிரடக் ிறது. கமலும் த வலுக்கு:https://www.protect.scot/ 

 

 ீங் ள் வடக்கு அயர்ைோந்தில் இருந்தோல்,  ீங் ள் StopCOVID NI Proximity App 

ஐப் பதிவிறக் ைோம். இந்த பயன்போடு 11 வயதுக்கு கமற்பட்டவர் ளுக்கு 

 ிரடக் ிறது. கமலும் த வலுக்கு:https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-

covid-19-stopcovid-ni-proximity-app 
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உங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருந்தோல் என்ன கசய்வது? 

உங் ளுக்கு பின்வருமோறு இருந்தோல்: 

• ஒரு உயர்வோன உடல் கவப்ப ிரை-உங் ள் மோர்பு அல்ைது முது ின் மீது கதோட்டோல் 
சூடோ  உணர் ிறரீ் ள் என்றோல், அல்ைது 

• புதிதோ  ஒரு கதோடர்ச்சியோன இருமல்-இதன் கபோருள் என்ன 
என்றோல்  ீங் ள் திரும்பத் திரும்ப இருமிக் க ோண்டிருக் த் 

கதோடங் ியிருக் ிறரீ் ள் என்றோல், அல்ைது 

• உங் ைது வழக் மோன சுரவ அல்ைது நு ரும் உணர்ரவ 
(அகனோஸ்மியோ) இழப்பது, அல்ைது அதில் மோற்றம்-உங் ைோல் 
எரதயும் நு ைகவோ அல்ைது சுரவயறியகவோ முடியவில்ரை 

என்றோல், அல்ைது கபோருட் ள் வழக் த்திற்கு மோறோன மணத்துடன் 
அல்ைது சுரவயுடன் இருப்பது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சாத்தியமான அளவில் விரைவில் இந்த நடவடிக்ரைைரள நீங்ைள் ைண்டிப்பாை 

பின்பற்ற வவண்டும்: 

சுயமொக-ைனிதமப் டுத்ைிக் 
பகொள்வது: குரறந்த பட்சம் 10 
 ோட் ளுக்கு வடீ்டிகைகய தங் ி 
இருங் ள் மற்றும் 
க ோகைோனோரவைஸ் 
க ோய்த்கதோற்று சோத்தியம் உள்ை, 
வடீ்டில் இருப்பவர் ளுக் ோன 
தனிரமப்படுத்திக் க ோள்தல் 
வழி ோட்டிரயப் பின்பற்றுங் ள். 
உங் ள் வடீ்டில் இருந்த கவறு 
எவரும் அல்ைது உங் ளுடன் 
க ருக் மோன கதோடர்புடன் இருந்த 
எவரும் 10  ோட் ளுக்கு சுயமோ -
தனிரமப்படுத்திக் க ோள்ை 
கவண்டும். 

 

அறிகுறி ைின் முதல் ஐந்து 
 ோட் ளுக்குள் க ோகைோனோ 
ரவைஸுக்கு பரிகசோதரன 
கசய்யுங் ள்: ரவைஸ் உள்ைதோ 
என்பரதக்  ண்டறிய எவருக்கும் 
அவர் ைின் அறிகுறி ரை 
இைவசமோ  
பரிகசோதிக் ைோம்.கசோதரன கசய்து 
க ோள்வதற்கு 2 வழி ள் உள்ைன. 
 ீங் ள் வசிக்கும் பகுதியில் அந்த 
கசோதரனரய வழங் ச் கசய்வது, 
அல்ைது ஒரு கசோதரனத் தைத்திற்கு 
 ீங் ள் கபோ ைோம். உங் ள் கசோதரன 
முடிவு ரை எழுத்துச் கசய்தி 
வடிவில், மின்னஞ்சைில் அல்ைது 
கதோரைகபசி அரழப்பில்  ீங் ள் 
கபறுவரீ் ள். 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கமலும் த வல் ளுக்கு: 

ஸ் ோட்ைோந்தில், https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-

coronavirus-service/ 
வடக்கு அயர்ைோந்தில், https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-

step-step-guide-and-translations

கசோதரன ஒன்ரற பதிவு கசய்வதற்கு அல்ைது அரத 
ஆன்ரைனில் ஆர்டர் கசய்வதற்கு இந்த 
இரணயதைத்திற்குச் கசல்லுங் ள்https://www.nhs.uk/ask-for-a-
coronavirus-test  ஆன்ரைனில் அணுகும் வசதி உங் ளுக்கு 
இல்ரை என்றோல், இங்கிைொந்து, பவல்ஸ் மற்றும் 
வடக்கு அயர்ைொந்ைில் 119 யிரன அரழத்திடுங் ள் 
அல்ைது ஸ்கொட்ைொந்ைில் 0800 028 2816 என்ற எண்ரண 
அரழத்திடுங் ள். 

 

அந்ை ப ொைதன முடிவு 
பெகட்டிவ் என்றொல்:  ீங் ள் 
 ைமோ  உணர் ிறரீ் ள் மற்றும் 
அதன்பிறகு அறிகுறி ள் எதுவும் 
இல்ரை என்றோல்  ீங் ள் 
சுயமோ -தனிரமப்படுத்திக் 
க ோள்வரத  ிறுத்திக் 
க ோள்ைைோம். உங் ள் வடீ்டின் 
பிற உறுப்பினர் ள் அல்ைது 
உங் ளுடன் க ருங் ிய 
கதோடர்பில் இருந்தவர் ள் 
சுயமோ -தனிரமப்படுத்திக் 
க ோள்வரத  ிறுத்திக் 
க ோள்ைைோம். 

அந்ை ப ொைதன முடிவு  ொ ிட்டிவ் 
என்றொல்:  ீங் ள் உங் ள் பத்து- ோள் 
சுய-தனிரமப்படுத்தைின் மீதி  ோரை 
 ண்டிப்போ   ிரறவு கசய்ய கவண்டும், 
மற்றும் உங் ள் வடீ்டில் இருக்கும் 
ஒவ்கவோருவரும் அல்ைது உங் ளுடன் 
க ருக் மோன கதோடர்பில் இருந்த 
எவரும் தங் ைது 10  ோட் ள் சுய-
தனிரமப்படுத்தைின் மீதி  ோரை 
 ண்டிப்போ   ிரறவு கசய்ய கவண்டும். 
உங் ள் பகுதியில் உள்ை டிகைஸிங் 
சர்வஸீ் ஆனது அந்த ரவைரஸ 
கமலும் பைப்போமல் இருக் ச் கசய்வதில் 
உங் ைிடம் உதவி க ட்பதற் ோ  
உங் ரைத் கதோடர்பு க ோள்ளும்.  ீங் ள் 
சமீபத்தில் எங்க  இருந்தீர் ள் மற்றும் 
யோர் உங் ளுடன் க ருங் ிய கதோடர்பில் 
இருந்து வந்தோர் ள் என்று அவர் ள் 
உங் ைிடம் க ட்போர் ள். 10  ோட் ள் 
சுயமோ -தனிரமப்படுத்திக் க ோள்ை 
மற்றும் வடீ்டிகைகய தங் ிக் க ோள்ைத் 
கதரவப்படும்  பர் ரை அரடயோைம் 
 ோண்பதற்கு இது அத்தியோவசியம் 
ஆகும். 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-service/
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-guide-and-translations
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


 

‘க ோகைோனோ ரவைஸ் ’ க ோய்த்கதோற்று இருக்  வோய்ப்புள்ை 

வடீு ளுக்கு தனிரமப்ப டுத்தும் வழி ோட்டுதல் 

 
கவரை, பள்ைி, ஜி.பி. அறுரவ 
சி ிச்ரச ள், மருந்த ம், மற்றும் 

மருத்துவமரனக்குச் 
கசல்ைக்கூடோது. 

 
தனி வசதி ரைப் 
பயன்படுத்துங் ள், 

இல்ைோவிட்டோல் ஒவ்கவோரு 
தடரவயும் பயன்படுத்தும்முன் 

அவ்வசதி ரை சுத்தம் 
கசய்யுங் ள். 

 
பிற மக் ளுடன் க ருங் ிய 
கதோடர்ரபத் தவிர்த்திடுங் ள் 

 
உணவும் மருந்து ளும் 

வடீ்டிற்கு அனுப்பும்படி ஏற்போடு 
கசய்யுங் ள். 

 
வடீ்டுக்கு விருந்தோைி ள் வைோதபடி 

ரவத்துக் க ோள்ளுங் ள். 

 
முடிந்தவரை, தனியோ  

தூங் வும். 

 
உங் ள் ர  ரை தவறோமல், 

ஒழுங் ோ   ழுவுங் ள். 

 
ஏைோைமோன தண்ணரீ் குடிக் வும். உங் ள் அறிகுறி ரை 

 ட்டுப்படுத்த ‘போைோசிட்டமோல்’ 
எடுத்துக் க ோள்ளுங் ள் 

இந்த வழிகாட்டுதலை நீங்கள் பின்பற்றுவது மிக முக்கியம் ஆகும், இல்ைா விட்டால் 
உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படக்கூடும். 

த வல் ளுக்கு:https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance


 

தனிரமப்படுத்தல் வழி ோட்டரை  ோன் எவ்வைவு  ோைம் 
பின்பற்றகவண்டும்? 

• அறிகுறி ள் உள்ை எவரும் குரறந்தது, 10  ோட் ள் வடீ்டிகைகய 
தனிரமயில் இருக்  கவண்டும். 

•  ீங் ள் மற்றவர் ளுடன் வசித்தோல், அவர் ளும் வடீ்டிற்கு கவைிகய 
கதோற்று பைவோமல் இருக்  குரறந்தது 10  ோட் ள் வடீ்டிகை தனிரமயில் 
இருக்  கவண்டும்.   

• உங் ள் வடீ்டில் யோருக் ோவது அறிகுறி ள் கதோன்றினோல், அவர் ள் 
அவ்வறிகுறி ள் கதோடங் ிய  ோைிைிருந்து 10  ோட் ள் வடீ்டில் 
தனிரமயில் இருக் கவண்டும், இது அவர் ள் 10  ோட் ளுக்கு கமல் 
வடீ்டில் இருக்கும்  ிரைரமயிலும் கூட. 

•  ீங் ள் 70 வயது அல்ைது அதற்கு கமற்பட்டவர் ளுடன்,  ீண்ட  ோை 
உடல்  ிரை பிைச்சரன இருப்பவர் உடன்,  ர்ப்பமோ  இருக்கும் 
ஒருவருடன், அல்ைது பைவனீமோன க ோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் 
ஒருவருடன் வோழ்ந்துக ோண்டிருந்தோல், அவர் ளுக்கு 10  ோட் ள் 
கவறிடத்தில் தங்குவதற் ோன இடத்ரதக்  ண்டுபிடிக்  முயற்சி 
கசய்யுங் ள்.   

NHS 111யிரன எப்கபோழுது கதோடர்பு க ோள்வது? 

• உங் ளுக்கு உடம்பு மி வும் சரியில்ரை என்று உணர்ந்தோல்; டி.வி. 
போர்ப்பது, கதோரைகபசிரயப் பயன்படுத்துவது, படிப்பது, அல்ைது 
படுக்ர யில் இருந்து எழுவது கபோன்ற வழக் மோ  கசய்யும் 
விஷயங் ரை கூட கசய்யமுடியவில்ரை எனில், 

• உங் ள் அறிகுறி ரை வடீ்டில் சமோைிக்  முடியவில்ரை என்று  ீங் ள் 
 ிரனக்ர யில், 

• உங் ள் உடல் ிரை கமலும் கமோசமரட ிறது என்றோல், 

• 7  ோட் ளுக்குப் பிறகு உங் ள் அறிகுறி ள் கமம்படவில்ரை என்றோல் 

NHS 111யிரன எவ்வோறு கதோடர்பு க ோள்வது? 
 
அடுத்து என்ன கசய்வது என்பரத அறிய,  ீங் ள் NHS 111 ஆன்தைன் 
பகொபரொனொதவரஸ் ப தவ-(https://111.nhs.uk/covid-19) ஐ பயன்படுத்தைோம். 

https://111.nhs.uk/covid-19


 

 ீங் ள் இரணயதை கசரவ ரை அணு  முடியோவிட்டோல்,  ீங் ள் 111-ஐ 
அரழக் ைோம் (இது ஒரு இைவச அரழப்பு என்.) க ள்வி ள் அரனத்திற்கும் 
“ஆம்” என்று திரும்பத்திரும்ப பதிைைிப்பதன் மூைமோ , உங் ைது 
கமோழிக் ோன ஒரு கமோழி கபயர்ப்போைரை  ீங் ள் கபற முடியும். 

 

 

உங் ைது குடிகயறல் (இமிக்கைசன்)  ிரை பற்றி  ீங் ள்  வரைப்பட்டோல் 
என்ன கசய்வது? 

 
இங்கிைொந்ைிற்கு வருர  தந்கதோருக்கும், அனுமதியின்றி இங் ிைோந்தில்–UK 
வசிப்கபோருக்கும், கவைி ோட்டு போர்ரவயோைர் ள்  ட்டணம் 
வசூைிக்கமொட்டொது: 

• க ோகைோனோ ரவைஸிற் ோன கசோதரன (உங் ைிடம் க ோகைோனோ ரவைஸ் 
இல்ரை என்று கசோதரன  ோட்டினோலும்). 

• க ோகைோனோரவைஸுக் ோன சி ிச்ரச-ஆனோல்,  ீங் ள் சி ிச்ரசரயத் 
கதோடங்கு ிறரீ் ள் மற்றும் உங் ளுக்கு க ோகைோனோரவைஸ் இல்ரை 
என்று ஒரு கசோதரன  ோட்டு ிறது என்றோல், அந்த கசோதரன 
முடிரவப் கபற்ற பிறகு  ீங் ள் கபறும் சி ிச்ரச எதற்கும்  ட்டணம் 
வசூைிக் ப்படைோம். 

• மல்ட்டிசிஸ்டம் இன்ஃப்ைகமட்டரி சின்ட்கைோம் (பைவர  உறுப்பு 
மண்டைங் ைின் அழற்சியின் கூட்டு அறிகுறி ள்) கதோன்றும் 
குழந்ரத ளுக் ோன சி ிச்ரச 

க ோகைோனோ ரவைஸ் கசோதரன அல்ைது சி ிச்ரச கசய்வதற்கு மட்டுகம,  
குடிகயற்ற கசோதரன ள் கதரவப்படோது. 

க ோகைோனோரவைஸ் (COVID-19) பைவுவரதத் தடுப்பதில் உதவுவதற்கு என்ன 
கசய்வது? 

• கசோப்பு மற்றும் தண்ணரீைக் க ோண்டு, குரறந்தது 20 வினோடி ளுக்கு, 
உங் ள் ர  ரை அடிக் டி  ழுவ கவண்டும் என்பரத 
உறுதிப்படுத்திக் க ோள்ளுங் ள் 

வடீ்டிற்குள் எச்சரிக்ர யோ வும் போது ோப்போ வும் தங்குவதற் ோன 
அறிவுரை ரை பின்பற்றுங் ள்.   



 

•  ீங் ள் வசிக்கும் பகுதிரயச் சோர்ந்து, மு த்ரத மூடிக் க ோள்வது 
பற்றியும், உங் ளுடன் கசர்ந்து வசிக் ோத மக் ைிடம் இருந்து 2 
மீட்டர் உடல்ரீதியோன இரடகவைிரயப் பைோமரிப்பது பற்றியும் உரிய 
அறிவுரைரயப் பின்பற்றுங் ள். 

கமலும் த வல் ளுக்கு: 

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

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

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

