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க ோவிட்-19 பற் றிய பபோதுவோன த வல்
க ோவிட்-19 பபோதுவோ கலசோன அறிகுறி ளை மட்டுகம ஏற் படுத்தும் , ஆனோல்
சிலர் மி வும் க ோய் வோய் ப்படலோம் . வயதோனவர் ை் அல் லது ஏற் னகவ
க ோய் வோய் ப்பட்டவர் ளு ்கு இவ் வோறு ளடபபறலோம் . எனகவ கூட்டப ரிசல்
மூலம் பதோற் று பரவுவளத பமதுவோ ்குவதற் கு அளனவரும் உதவ
கவண்டும் . உை் ோட்டி லும் கதசிய அைவிலும் வழங் ப்படும் விதி ை் மற் றும்
ஒழுங் குமுளற ளை எப்கபோதும் பின் பற் றுவதன் மூலம் இளதச் பசய் யலோம் .
உங் ளு ்கு க ோய் த்பதோற் று ஏற் பட்டதிலிரு ்து க ோவிட்-19 இன் அறிகுறி ை்
கதோன் றுவதற் குப் பபோதுவோ 4-5 ோட் ை் ஆகும் . போதி ் ப்பட்ட
பபரும் போலோனவர் ளு ்கு 10 ோட் ளு ்குை் அறிகுறி ை் கதோன்றும் .
உங் ளு ்கு அறிகுறி ை் கதோன் றுவதற்கு 1-2 ோட் ளு ்கு முன் பும்
அறிகுறி ைின் முதல் சில ோட் ைிலும் உங் ளு ்குத் கதோற் று அதி மோ
இரு ்கும் .
க ோவிட்-19 கலசோன அறிகுறி ைிலிரு ்து தீவிர போதிப்பு மற் றும் சில
சமயங் ைில் மரணம் வளர ஏற் படுத்தும் . சிலரு ்கு எ ்த அறிகுறியும்
இல் லோமல் க ோவிட்-19 இரு ் லோம் .
க ோய் வோய் ப்பட்டவர் ை் ஆரம் பத்தில் பதோண்ளட புண், சைி கபோன் ற
அறிகுறி ை் மற் றும் கலசோன இருமல் கபோன் ற அறிகுறி ளைப்
பபறுகிறோர் ை், அத்துடன் உடல் ிளல சரியில் லோமல் கபோ லோம் , ோய் சச
் ல் ,
தளலவலி மற் றும் தளசவலி கபோன் ற உணர்வு ளை அனுபவி ்கிறோர் ை் .
சிலரு ்கு வயிற் று வலி, வயிற் றுப்கபோ ்கு கபோன் றளவயும் ஏற் படும் . சுளவ
மற் றும் வோசளன உணர்வு குளறவது க ோயின் மு ்கிய அறிகுறி ை் ,
இருப்பினும் எல் கலோரு ்கும் இது இருப்பதில் ளல. சிலரு ்கு மூச்சு விடுவதில்
சிரமம் , ப ஞ் சு வலி, குழப்பம் கபோன் ற தீவிர அறிகுறி ை் இரு ் லோம் .
அவர் ளை மருத்துவமளனயில் கசர் ் கவண்டியிரு ் லோம் .
தடுப்பூசி கபோடப்பட்டவர் ளு கு
் க ோவிட்-19 க ோய் போதிப்பு ஏற் பட்டோல்,
கலசோன சைி கபோன் ற அறிகுறி ை் ஏற் படலோம் .
உங் ளு ்கு க ோவிட்-19 அல் லது சுவோச க ோய் அறிகுறி ை் இரு ்தோல் ,
உங் ளை ீ ங் கை கசோதித்து ்ப ோை் வது மு ்கியம் . உங் ளு ்கு கலசோன
அறிகுறி ை் இரு ்தோல் கூட அவ் வோறு பசய் து ப ோை் ைலோம் . கசோதளன
முடிவு ் ோ
ோத்திரு ்கும் வளர வீட்டி கலகய இருங் ை் .

ததொற் றுந ொயைத் தடுப் பதற் கொன ஆந

ொசயன:

ோற் றுப்போளதயில் (நுளரயீரல் , பதோண்ளட அல் லது மூ ்கு) புதிய
அறிகுறி ை் கதோன் றும் கபோது:
•

க ோய் வோய் ப்பட்ட அளனவரும் வீட்டி கலகய தங் கி சுய பரிகசோதளன
பசய் து ப ோை் ை கவண்டும் . தடுப்பூசி கபோடப்பட்டவர் ளு ்கும் , இதற் கு
முன் க ோவிட்-19 இரு ்தவர் ளு ்கும் இ ்தச் கசோதளன ை் பபோரு ்தும் .
குழ ்ளத ளு ்கும் பரிகசோதளன பசய் ய பரி ்துளர ் ப்படுகிறது. ஒரு
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•

•

குழ ்ளதளயப் பரிகசோதி ் கவண்டுமோ என் பளத
பபற் கறோர்/போது ோவலர் ை் தீர்மோனி ்கிறோர் ை் .
ீ ங் ை் வழ ் மோ வீட்டி கலகய சுய பரிகசோதளன மூலம் உங் ளை
ீ ங் கை கசோதி ் லோம் . வீட்டில் ீ ங் ை் எடு ்கும் கசோதளன
க ர்மளறயோ இரு ்தோல், கசோதளன ிளலயத்தில்
அப்போயின் பமண்ட்ளட முன் பதிவு பசய் ய கவண்டும் .
ீ ங் ை் ன் றோ உணரும் வளர வீட்டி கலகய இரு ் கவண்டும் .

இருமல் மற் றும் ள
•

•

சு ோதோரம் :

மற் ற வர் ைிடம் க ரடியோ இருமல் மற் றும் தும் மல் வருவளதத்
தவிர் ் வும் . பபப்பர் டிஸ்யூளவப் பயன் படுத்தவும் அல் லது
தும் மல் /இருமல் வரும் கபோது முழங் ள யோல் மு த்ளத
மூடி ்ப ோை் ைவும் . பபப்பர் டிஸ்யூளவத் தூ ்கி எறி ்துவிட்டு ள
ளை
ழுவவும் அல் லது கேண்ட் சோனிளடசளரப் பயன் படுத்தவும் .
உங் ை் ள
ளைச் சுத்தமோ ளவத்திருங் ை் . கசோப்பு மற் றும்
தண்ணீரில் உங் ை் ள
ளை ் ழுவவும் . கசோப்பு மற் றும் தண்ணீர்
கிளட ் வில் ளல என் றோல் , ீ ங் ை் ஆல் ேோல் அடிப்பளடயிலோன
கேண்ட் சோனிளடசளரப் பயன் படுத்தலோம் .

தடுப்பூசி:
•
•

அளனவரும் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி கபோட்டு ப
்
ோை் ை
பரி ்துளர ் ப்படுகிறது.
ீ ங் ை் எங் கு, எப்கபோது தடுப்பூசி கபோடலோம் என் பது பற் றிய
த வலு ்கு உங் ை் உை் ளூர்
ரோட்சிளயத் பதோடர்பு ப ோை் ைவும் .

தனியோ இருத்தல் மற் றும் தனிளமப்படுத்தல் :
•
•

•

•

•

ீ ங் ை் தனிளமப்படுத்தப்பட்டிரு ்தோல் வீட்டி கலகய இருங் ை்.
க ோவிட்-19 பதோற் று உறுதி பசய் யப்பட்டவர் ை் தங் ளைத்
தனிளமப்படுத்தி ் ப ோை் ை கவண்டும் . தடுப்பூசி
கபோட்டு ்ப ோண்டவர் ளு ்கும் இது பபோரு ்தும் .
ீ ங் ை் தனிளமயில் இரு ்தோல், மற் ற வர் ைிடம் இரு ்து போது ோப்போன
தூரத்ளத ் ளடப்பிடி ் கவண்டும் . ீ ங் ளும் உங் ைின்
குடும் பத்தினரும் பிறளரச் ச ்தி ்
்கூடோது கமலும் ீ ங் ை் பபோதுப்
கபோ ்குவரத்ளத (பஸ், ரயில் , படகு அல் லது அளவ கபோன் றளவ)
பயன் படுத்த ் கூடோது.
ீ ங் ை் குழ ்ளத ளை ் வனித்து ் ப ோண்டோல் , அவர் ைிடமிரு ்து
போது ோப்போன தூரத்ளத பரோமரிப்பளத விட அவர் ளை ்
வனித்து ்ப ோை் வது மு ்கியம் .
ஏகதனும் க ர்மளறயோன கசோதளன முடிளவ உங் ை் உை் ளூர்
ரோட்சி ்கு பதரிவி ் கவண்டும் .
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•
•

•

•

•

அதி
•

ீ ங் ை் போதி ் ப்பட்டிரு ்தோல் , உங் ை் ப ருங் கிய
பர் ளு ்குத் பதரிவி ் கவண்டியது அவசியம் .
உங் ளு ்கு மருத்துவ உதவி கதளவப்பட்டோல் , உங் ை் மருத்துவரிடம்
பதோளலகபசியில் பதோடர்புப ோை் ைவும் . ீ ங் ை் அவசர உதவிளய 116
117 என் ற எண்ணிலும் அளழ ் லோம் . அவ் வோறு அளழ ்கும் கபோது
உங் ளு ்கு க ோவிட்-19 இருப்பளத விை ் வும் . அவசர ோலங் ைில் ,
113 என் ற எண்ணிற் கு அளழ ் வும் .
போதி ் ப்பட்ட ஒருவருடன் ீ ங் ை் ப ருங் கிய பதோடர்பில் இரு த
் ோல் ,
ீ ங் ை் தனிளமப்படுத்தப்பட கவண்டியிரு ் லோம் . ீ ங் ை் வசி ்கும்
இடத்தில் உை் ை பதோற் று ட்டுப்போட்டு குழுவிடமிரு ்து ீ ங் ை் பபறும்
த வளலப் பின் பற் றுவது மு ்கியம் .
தனிளமப்படுத்தப்படுவளத விட தனியோ இருத்தல் டுளமயோனது.
ீ ங் ை் தனியோ இரு ்கும் கபோது, மற் றவர் ைிடமிரு ்து போது ோப்போன
தூரத்தில் இரு ் கவண்டும் .
ீ ங் ை் Smittestopp பயன் போட்ளட ிறுவியிரு ்தோல் , ீ ங் ை்
போதி ் ப்பட்டிரு ்தோல் அது குறித்து அ ்தப் பயன் போட்டில்
பதரிவி ்குமோறு உங் ளை ஊ ்குவி ்கிகறோம் .
ரோட்சியின்
கசோதளன ிளலயத்தில் ீ ங் ை் பசய் த கசோதளனயில் க ர்மளறயோ
முடிவு பபற் றிரு ்தோல் மட்டுகம இது பபோரு ்தும் .

ஆபத்து குழு ் ை் :
ீ ங் ை் க ோவிட்-19 க ோயினோல் டுளமயோன போதிப்பில் உை் ை
குழுளவச் கசர் ்தவரோ இரு ்தோல் , குறிப்போ ப ரிசலோன
பகுதி ளைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் அல் லது மற் ற வர் ைிடமிரு ்து
தூரமோ இருப்பதன் மூலம் பதோற் றுக ோயிலிரு ்து உங் ளைப்
போது ோத்து ் ப ோை் ை கவண்டும் . தடுப்பூசி டுளமயோன
க ோய் ைிலிரு ்து உங் ளைப் போது ோ ்கிறது.

ரோட்சி அல் லது கதசிய அைவில் அதி அைவு பதோற் று இரு ்தோல் , பல் கவறு
பதோற் று ட்டுப்போட்டு டவடி ்ள
ை் அறிமு ப்படுத்தப்படலோம் .
மற் ற வர் ைிடமிரு ்து ஒரு மீட்டர் பதோளலவில் இருப்பது அல் லது அவ் வோறு
தூரத்ளதப் பரோமரி ் முடியோதகபோது மு மூடிளயப் பயன் படுத்துவதும்
இதில் அடங் கும் .
ோட்டில் பதோற் று ிளலளம மோறுகிறது. ஒரு
ரோட்சியில் இரு ்து அடுத்த
ரோட்சி ்கு ிளலளம மோறுபடலோம் . உங் ை்
ரோட்சி மற் றும் முழு
ோட்டி ற் கும் பபோரு து
் ம் பரி ்துளர ை் மற் றும் விதி ளைப் பின் பற் றுவது
மு ்கியம் .

ோர்கவயில் வசி ்கும் அல் லது தங் கியிரு ்கும் அளனவளரயும் www.fhi.no
மற் றும் www.helsenorge.no இல் ப ோகரோனோ ளவரஸ் பற் றிய மு ்கியமோன
த வல் ளையும் ஆகலோசளன ளையும் படி ்குமோறு அதி ோரி ை்
க ட்டு ்ப ோை் கிறோர் ை். ஆகலோசளன மோற் ற ப்படலோம் மற் றும் பதோடர் ்து
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புதுப்பி ் ப்படலோம் . த வல் ோர்கவ மற் றும் ஆங் கிலத்தில்
கிளட ்கிறது. உங் ளு ்கு த வல் புரியவில் ளல என் றோல் , உங் ளு ்கு
பதரி ்த ஒருவரிடம் உதவி க ட் வும் .

