
COVID-19
உங்களுடைய வீட்டில் சுய-
தனிடைப்படுததலில் இருக்கும் 
ஒருவடைப ்பைாைாிப்பது எப்படி 

ஒரு மு்கக்்கவசம், ட்கயுடை்கள் ைற்றும் ்கண்  
்பாது்காபபுக் ்கவசம் அணியுங்கள்
•  அந்த நபருடைய உமிழநநீர் அல்லது உைல பாயங்களுைன் (உ+ம். இரத்தம், 

வேர்டே, உமிழநநீர், சத்தி, ச்லம் மற்றும் ம்லம்) த்தாைர்பு இருந்தால, சாியான 
அளேி்லான மு்கக்கேசம், ட்கயுடை்கள், மற்றும் ்கணபாது்காபடபப (goggles 
அல்லது மு்கமடைபபு) பயன்படுததுங்கள்.

உங்களுடைய ட்க்கடை அடிக்்கடி ்கழுவுங்கள் 
•  நநீங்கள் பராமாிககும் நபருைன் ஒவதோரு ்தைடேயும் த்தாைர்புடேபப்தற்கு 

முன்னரும் பின்னரும் உங்கள் ட்க்கடளச் சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீரால  
்கழுே வேணடும்.

•  சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீர் ்கிடைக்காேிடைால, alcoholஐ மூ்லமா்கக 
த்காணை ட்கக்கிருமியழிபபான் ஒன்டைப பயன்படுததுங்கள். ஈரமான 
துடைபபான் (wipe) ஒன்டை மு்தலில பயன்படுத்த்லாம். 

•  எைிநதுேிைககூடிய வபபபர் ரே்லால உங்களுடைய ட்க்கடள உ்லர்ததுங்கள். 
மநீணடும் பயன்படுத்தககூடிய, வேதைாருேருைனும் ப்கிரபபைா்த துோய் 
ஒன்டையும் பயன்படுத்த்லாம். அந்தத துோய் ஈரமாகும்வபாது அட்த 
மாற்றுங்கள்.

COVID-19 க்கு ஈடுக்காடுப்பது என்பது ைனஅழுதததடதத தரு்கிைது.  
நாங்கள் ஒனைிடணந்து ஈடுக்காடுப்பவர்கைா்க இருக்்கின்ைாம், அததுைன எங்களுடைய வீட்டில் 
இருப்பவர்களுக்குத கதாற்றுப ்பைவுவடத எங்கைால் குடைக்்கமுடியும்.

COVID-19 உள்ள அல்லது COVID-19 வநாய்ககுைி்கள் உள்ள அல்லது COVID-19 ககு தேளிபபடுத்தபபடை 
ஒருேடர நநீங்கள் பராமாிததுகத்காணடிருந்தால, உங்களுககும் வநாய்தத்தாற்று ஏற்பைககூடிய ஆபதது 
இருக்கின்ைது. வீடடில த்தாற்றுப பரவுேட்தக குடைககும்தபாருடடு, இயலுமானேடர ஒரு பராமாிபபு 
ேழஙகுநடர மடடும் த்தாிவுதசய்யுங்கள்.

உங்களுடைய தசாந்த உைல ந்லதட்த எவோறு ்கண்கா்ிபபது மற்றும் சு்கவீனமுற்ைிருபப்தா்க 
நநீங்கள் உ்ர்ந்தால என்ன தசய்யவேணடும் என அைிே்தற்கு, பீல (Peel) தபாதுச் சு்கா்தாரப பிாிடே 
905-799-7700 இல த்தாைர்புத்காள்ளுங்கள். COVID-19 உள்ள ஒருேருைன் உங்களுககு தநருங்கிய 
த்தாைர்பு ஏற்படடிருக்க்லாம் என்பட்த ஆவராக்கியப பராமாிபபு ேழஙகுநர்்களுககுக கூறுேட்த 
உறு்திபபடுத்திகத்காள்ளுங்கள்.



பீல பிராந்தியம் – பீல தபாதுச் சு்கா்தாரம்  COVID-19 உங்களுடைய வீடடில சுய-்தனிடமபபடுத்தலில இருககும்    
ஒருேடரப பராமாிபபது எபபடி 2

உங்களுடைய வீட்டுக்கு வரு்பவர்கடை 
ைட்டுப்படுததுங்கள்
•  அத்தியாேசியமான்தா்க இருந்தால அன்ைி (உ+ம். பராமாிபபு ேழஙகுநர்்கள்) 

ேிருந்தினர்்கடள அடழக்கவேணைாம்.
•  உங்களிைம் ேிருந்தினர்்கள் ேர வேணடியிருந்தால ஆ்கககுடைந்தது இரணடு 

மநீற்ைர் தூரம் ேிடடு இருபபதுைன் சாியான அளேி்லான மு்கக்கேசம் ஒன்டை 
அ்ியுங்கள்.

•  மு்திவயார் மற்றும் வநாய்ோய்பபடும் ஆபதது அ்தி்கமா்க உள்ளேர்்கடள (உ+ம். 
ப்லவீனமான வநாதய்திர்பபுத த்தாகு்தி, இ்தய வநாய், நநீாிழிவு மற்றும் புற்றுவநாய் 
வபான்ை மருததுே நிட்லடம்கள்) சுய ்தனிடமபபடுத்தபபடைோிலிருநதும் 
அேடரப பராமாிபபோிலிருநதும் ேி்லக்கி டேத்திருங்கள்.

வீட்டுப ்பாவடனப க்பாருட்்கடைப 
்ப்கிரந்துக்காள்வடதத தவிருங்கள்
•  இயன்ைேடர உ்வுத ்தடடுக்கள், குடிககும் குேடள்கள், வ்காபடப்கள், 

உணணும் ்கரணடி ேட்க்கள், துோய்்கள், படுகட்க ேிாிபபு்கள் அல்லது 
பிை தபாருட்கடள ்தனிடமபபடுத்தபபடைேருைன் ப்கிர்நதுத்காள்ேட்தத 
்தேிர்ததுகத்காள்ளுங்கள்.

•  இந்தப தபாருள்்கடள சேர்க்காரம் அல்லது துபபுரோக்கி த்காணடு 
தேதுதேதுபபான ்தண்நீாில ்கழுவுங்கள். ேிவசைமான சேர்க்காரம் 
வ்தடேயிலட்ல. பாத்திரங்கள் ்கழுவும் இயந்திரங்கள் மற்றும் ச்லடே 
இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தபபை்லாம். 

•  சி்கரடடுக்கடளப ப்கிர்நதுத்காள்ளா்தநீர்்கள்.
•  இயன்ைேடர ஒவர குளிய்லடைடயப பயன்படுததுேட்தத 

்தேிர்ததுகத்காள்ளுங்கள். இல்லாேிடைால ்தண்நீர் அடிததுத துபபுரவு தசய்ய 
முன்னர், toilet மூடியால மூடுங்கள்.

ட்கயுடை்கள் ைற்றும் மு்கக் ்கவசதடத ஒவகவாரு 
முடையும் ்பயன்படுததிய ்பினபு குபட்பயில் 
்்பாடுங்கள்
•  பராமாிபபு ேழங்கிய பின்னர் ட்கயுடை்கள், மு்கக்கேசம் மற்றும் ்கண 

பாது்காபபுக ்கேசதட்த உைனடியா்கக ்கழற்ைி ஒரு பிளாஸ்டிக உடையுள்ள 
குபடபககூடை ஒன்ைினுள் எைியுங்கள்.

•  மு்தலில ட்கயுடை்கடளக ்கழற்றுங்கள், பின்னர் உங்களுடைய ட்க்கடளச் 
சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீர் த்காணடு சுத்தம் தசய்யுங்கள். அ்தன் பின்னர், ்கண 
பாது்காபபுக ்கேசதட்தயும் உங்களுடைய மு்கக்கேசதட்தயும் ்கழற்றுங்கள். 

•  உங்களுடைய மு்கதட்தத த்தாடுே்தற்கு அல்லது வேதைட்தயும் தசய்ே்தற்கு 
முன்னர் மநீணடும் உங்களுடைய ட்க்கடளச் சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீர் 
த்காணடு சுத்தம் தசய்யுங்கள்.

•  உங்களுடைய ்கண பாது்காபபுக ்கேசம் ஒரு ்தைடேப பயன்பாடடுககுாியது 
அல்ல என்ைால, சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீரால அட்தச் சுத்தம் தசய்்த பின்னர் 
மருநது அடையாள இ்லக்கம் (DIN) உள்ள ்கடினமான வமற்பரபபு்கடளத 
த்தாற்றுநநீக்கம் தசய்ே்தற்கு அங்கநீ்காிக்கபபடை த்தாற்றுநநீக்கி ஒன்ைால த்தாற்று 
நநீககுங்கள்.



்கழிவு்கடைத கதாடும்்்பாது ்கவனைா்க இருங்கள்
•  ்கழிவு்கள் அடனததும் ேழடமயான குபடபத த்தாடடிககுள் வபா்க்லாம்.
•  குபடபக கூடை்கடள தேறுடமயாககும்வபாது, பாேித்த ாிஷுக்கடள 

உங்களுடைய ட்க்களால த்தாைாது ்கேனமா்க இருங்கள். குபடபக 
கூடையினுள்வள பிளாஸ்டிக டபடய டேத்தல குபடப அ்கற்ைட்ல மி்கவும் 
சு்லபமாககுேதுைன் பாது்காபபான்தா்கவும் ஆககு்கின்ைது. 

•  குபடபக கூடை்கடள தேறுடமயாக்கியபின் உங்களுடைய ட்க்கடளச் 
சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீாினால சுத்தம் தசய்யுங்கள். 

ஒன்ராைிவயா தபாதுச் சு்கா்தாரப பிாிேின் அனும்தியுைன் இந்த 
ஆே்த்தில மாற்ைங்கள் தசய்யபபடடுள்ளன. மூன்ைாம் ்தரபபினரால 
தமாழிதபயர்க்கபபடை/மாற்ைம் தசய்யபபடை/்தழுேி எழு்தபபடை PHO 
ஆே்ங்களின் எந்ததோரு ப்திபபினது உள்ளைக்கத்திற்கும் ஒன்ராைிவயா 
தபாதுச் சு்கா்தாரப பிாிவு தபாறுபவபற்்கமாடைாது. 

இந்த ஆே்த்தில உள்ள ்த்கேல்கள் ஏபரல 16, 2021 ஆம் ்தி்க்தி நைபபில உள்ளடே 

 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

்ைலதி்க த்கவல்்களுக்குப ்பாரடவயிடுங்கள்:  
peelregion.ca/coronavirus
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துபபுைவாக்குங்கள்
•  உங்களுடைய வீடடை மருநது அடையாள இ்லக்கததுைன் (DIN )  

கூடிய வீடு துபபுரோக்கி்களால துபபுரோககுங்கள்.
•  ்கழிபபடை்கள், நநீர்ககுழாய் ட்கபிடி்கள், ்க்தவுக ட்கபிடி்கள் மற்றும்  

படுகட்க அரு்கிலுள்ள வமடச்கள் வபான்ை அடிக்கடி ட்கபடும்  
தபாருட்கடளத ்தினசாி துபபுரவு தசய்யுங்கள்.

சலடவத துணி்கடை நனகு ்தாயுங்கள்
•  ச்லடேத து்ி்கடளக ட்கயாளும்வபாது ட்கயுடை்கள் மற்றும் சாியான 

அளேி்லான மு்கக்கேசம் ஒன்டை அ்ியுங்கள். ச்லடேத து்ி்கடள 
தேவவேைா்கத துடேக்க வேணடிய வ்தடேயிலட்ல.

•  உங்களுடைய ட்கயுடை்கடள அ்கற்ைியதும் உைனடியா்க உங்கள்  
ட்க்கடளச் சேர்க்காரம் மற்றும் ்தண்நீாினால சுத்தம் தசய்யுங்கள்.

•  ேழக்கமான ச்லடேச் சேர்க்காரம் மற்றும் சூைான நநீாில (60-90°C)  
ச்லடேத து்ி்கடளச் ச்லடேதசய்து நன்ைா்க உ்லரேிடுங்கள்.


