
கோ�ோவிட்-19
உங்�ளை நீங்�கோை 
தனிப்படுத்தி�்்க�ோை்வது எப்படி
கோ�ோவிட்-19 ்கதோற்்றுடன் சமோைிப்பது என்பது மன உளைசச்லோனது. நோம் ஒன்றிளைந்து தோ�்குப்பிடி�்கிகோற்ோம் 
மற்்றும் நமது சமுதோயத்தில் பரவுவளதயும் குளற்�்� முடியும்

உங்களுகக்ு ஏதேனும் தகள்விகள் இருந்ோல் அல்லது, உடல்நிலல தமாசமானோக உணரே ்துவங்கினால், உங்கள் 
உடல்நலப் பராமரிப்பாளர,் மற்்றும் ஹெல்ே ்கஹனகட்் ஒன்ட்டாரித�ா (முன்னோக ஹடலிஹெல்ே ்ஒன்ட்டாரித�ா) லவ 
811 இலும் மற்்றும் பீல் பப்ளிக ்ஹெல்ே ்அலமப்லப 905-799-7700 இலும் ஹோடரப்ு ஹகாள்ளவும்.

2 மீட்டர ்தூர இளட்கவைி விடவும்
• குலற்ந்ேது 2 மீட்டர ்இலடஹவளி விடுங்கள் மற்்றும் ஒரு அலற்கக்ுள்ளாக பிற்ருடன் 

நீங்கள் இருகக்தவண்டி�ிருந்ோல் உங்கள் மூகக்ு, வால� நன்ற்ாக மூடும்படி�ான 
முக கவசம் அணியுங்கள்
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வீட்டிகோலகோய இருங்�ை்
• ஹபாதுதபாகக்ுவரே்து வாகனங்கள், டாகஸ்ி மற்்றும் பகிரந்்து ப�ணிகக்ும் 

வாகனங்கலளப் ப�ன்படுேே்ாதீரக்ள்.
• தவலலகத்கா, பள்ளிகத்கா, பிற் ஹபாது இடங்கள் அல்லது பிற் ேனி�ார ்

குடி�ிருப்புகளுகத்கா ஹசல்லாதீரக்ள்

பிற்ருடன் ்கதோடரள்ப தவிருங்�ை்
• அேத்ி�ாவசி�ம் இருந்ோல் ேவிர உங்கலளப் பாரக்க் வருபவரக்ள் �ாரும் வர 

தவண்டாம் (உோ;, பராமரிப்பு வழங்குபவரக்ள்
• மூேே்குடிமகக்ள் மற்்றும் நாள்பட்ட தநா�் நிலலலம ஹகாண்டவரக்ளிடம் (உோ., 

நீரிழிவு, நுலர�ீரல் பிரசச்லனகள், தநா�்ேே்டுப்பு குலற்பாடு) இருந்து தூரமாக 
இருங்கள்.

• உங்கள் வீட்டுகக்ுள்தளத� மற்்ற்வரக்ளிடம் இருந்து தூரமாக ேனி ஒரு அலற்�ில் 
இருங்கள், கூடி� மட்டில் நன்கு ஹபாருந்துகிற் முக கவசம் அணியுங்கள். உங்கள் 
வீட்டில் ேனிஹ�ாரு குளி�லலற் இருகக்ுமானால், அலே உபத�ாகியுங்கள்.

• பகிரந்்துஹகாள்ளப்படும் அலற்களில் நல்ல காற்்தற்ாட்டம் இருப்பலே உறுதி 
ஹச�்யுங்கள் (உோ., திற்ந்ே ஜன்னல்கள்).

• இந்ே நலடமுலற்கள் சாேத்ி�மில்லல என்ற்ால், கூடி� மட்டில் குலற்ந்ேதுஇரண்டு 
மீட்டர ்தூர இலடஹவளி இருகக்ுமாறு பாரே்்துகஹ்காள்ளுங்கள்.

• இ�ன்ற்ால், உங்கலள நீங்கள் ேனிலமப்படுேத்ிகஹ்காள்ளும்தபாது, 
குழந்லேகலளக ்கவனிே்துகஹ்காள்ள இன்ஹனாரு பராமரிப்பாளலர 
அமரே்த்ிகஹ்காள்ளுங்கள். நீங்கள் பிரிந்திருகக் இ�லவில்லல என்ற்ால், உங்கள் 
குழந்லேகளும் வீட்டுகக்ுள்தளத� ேங்கி விட தவண்டும்

உங்�ை் ள��ளை�் �ழுவுங்�ை்
• உங்கள் லககலள தசாப்பு மற்்றும் ேண்ணீர ்ஹகாண்டு அடிகக்டி கழுவுங்கள்.
• உங்கள் லககலள காகிே துண்டினால், அல்லது பிற்ருடன் பகிரந்்து ஹகாள்ளாே 

உங்கள் ஹசாந்ே துவாலலல�க ்ஹகாண்டு உலரே்்துங்கள்.
• தசாப்பு மற்்றும் ேண்ணீர ்இல்லாேதபாது ஆல்கொல் அடிப்படி�ிலான ஜ்லக 

சானிட்லடஸலர உபத�ாகியுங்கள்



நீங்�ை் இருமும்கோபோதும் தும்மும்கோபோதும் அளத  மளற்யுங்�ை்
• நீங்கள் இருமும்தபாது அல்லது தும்மும்தபாது உங்கள் வா�் மற்்றும் மூகல்க ஒரு 

துணி�ால் மூடுங்கள்.
• நீங்கள் இருமும்தபாது அல்லது தும்மும்தபாது தமல் லக அல்லது முழங்லக�ால் 

மலற்யுங்கள், உங்கள் உள்ளங்லக�ால் அல்ல.
• ப�ன்படுேே்ப்பட்ட டிஷ்்யூ தபப்பரக்லள ஒரு குப்லபக ்கூலட�ில் எறிந்துவிட்டு, 

உங்கள் லககலளக ்கழுவுங்கள். குப்லபக ்கூலடகலள பிளாஸ்டிக ்லபகளில் இட்டு 
அடுகக்ி லவப்பது கழிவுகலள பாதுகாப்பானோக மாற்்றுகிற்து.

• குப்லப கூலடகலள காலி ஹச�்ே பின் லககலள சுேே்ம் ஹச�்யுங்கள்.

உங்�ை் மூ�்கு மற்்றும் வோளய மூடும்படி மு� �வசம் 
அைியுங்�ை்

• நீங்கள் மற்்ற் நபரக்ளிடமிருந்து இரண்டு மீட்டர ்தூரேத்ிற்்குள் இருகக்ும்தபாது முக 
கவசேல்ே அணியுங்கள்.

• உங்கள் முக கவசம் உங்கள் முகேத்ில் நன்கு ஹபாருேே்ப்பட்டிருப்பலே உறுதிஹச�்து, 
உங்கள் மூகக்ு, வா�் மற்்றும் கன்னம் ஆகி�வற்்லற் இலடஹவளி�ின்றி 
முழுலம�ாக மூடிகஹ்காள்ளுங்கள்.

• உடல்நலப் பராமரிப்பு வழங்குநலரப் பாரக்க் உங்கள் வீட்லட விட்டு ஹவளித�ற் 
தவண்டும் என்ற்ால் முக கவசம் அணியுங்கள்.

• உங்களிடம் முக கவசம் இல்லல என்ற்ால், மற்்ற்வரக்ளிடமிருந்து இரண்டு மீட்டர ்
இலடஹவளில�ப் தபணுங்கள் மற்்றும் உங்கள் இருமல் மற்்றும் தும்மலின் தபாது 
அலே மலற்யுங்கள்.

இந்ே ஆவணம் ஒன்ட்டாரித�ாவின் ஹபாது சுகாோர (PHO) அலமப்பின் அனுமதியுடன் ேழுவி 
எழுேப்பட்டது. மூன்ற்ாம் ேரப்பினரால் PHO ஆவணங்களின் ஹமாழிஹப�ரப்்பு/மாற்்ற்ங்கள்/
ேழுவல் ஆகி�வற்்றின் ஹவளி�ீட்டின் விலளவாக ஏற்்படும் எந்ேஹவாரு ஹபாருளடகக்ேத்ிற்்கும் 
ஒன்ட்டாரித�ாவின் ஹபாது சுகாோர (PHO) அலமப்பு ஹபாறுப்தபற்்காது.

இந்ே ஆவணேத்ில் இருகக்ும் ேகவல்கள் ஹசப்டம்பர ்7, 2022 தேதிகக்ு நடப்பில் இருப்பலவ�ாகும்
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கோமலும் த�வல்�ளு�்கு வருள� தரவும்: 
peelregion.ca/coronavirus
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கோதளவப்படும்கோபோது கூட்டோ� தனிளமப்படுத்தி�் 
்க�ோை்ளுங்�ை்

• தினசரி வாழ்கல்க�ில் (குளி�ல், உணவு, உலட தபான்ற்) உேவி தேலவப்படும் 
குழந்லே அல்லது ேனிநபர ்ேன்குேே்ாதன  ேனிலமப்படுேே்ப்பட 
தவண்டி�ிருந்ோல், அவரக்ளுகக்ுப் பாதுகாப்பு மற்்றும் ஆேரலவ வழங்குங்கள்.

• பராமரிப்பாளரக்ள் ேங்கலளயும் மற்்றும் வீட்டில் உள்ள மற்்ற்வரக்லளயும் 
பாதுகாே்துகஹ்காள்வேற்்காக, முக  கவசம் அணிேல், அடிகக்டி லககலள கழுவுேல் 
மற்்றும் வீட்டில் உள்ள மற்்ற்வரக்ளிடம் இருந்து விலகி இருேே்ல் உட்பட,  கூடுேல் 
நடவடிகல்ககலள எடுகக் தவண்டும்.


