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நீங்கள் ககொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று பரிர ொ வன ரேற்ககொண்டை ொக  
இருந் ொல் (COVID-19 க்கொன பரிர ொ வன) 

நீங்கள் COVID-19 பரிர ொ வன ரேற்ககொள்ளும்ரபொது, உங்களுக்கொன 
பரிர ொ வன முடிவுகவைப் கபறுை ற்கு  ில நொட்கள் ஆகலொம். உங்கள் 
பரிர ொ வன முடிவுக்கொக கொத் ிருக்கும்ரபொது நீங்கள் ரநொய்ைொய்ப்பட்டொல் 
அல்லது  ேருத்துை உ ைி ர வைப்பட்டொல் உங்கள் ேருத்துைவ த் க ொடர்பு 
ககொள்ளுங்கள். 

ககொர ொனொ வை ஸொல் பொ ிக்கப்பட்டிருக்கலொம் என்று  ந்ர கிக்கப்படும் 
எைரும் ைிவ ைில் பரிர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். கொய்ச் ல், இருேல், 

 வலைலி, க ொண்வட புண், சுைொ ிப்பத் ில்  ி ேம் அல்லது சுவை அல்லது 
ைொ வன உணர்வு இழப்பு ஆகியவை கபொதுைொகக் கொணப்படும் 
அறிகுறிகைொகும்.  ிலருக்கு ேிகவும் கடுவேயொன அறிகுறிகள் ர ொன்றலொம். 
ரேலும்  ிலர் அறிகுறிகள் ஏதுேின்றி ககொர ொனொ க ொற்றொல் 
பொ ிக்கப்பட்டுள்ைவ  உண ொேலும் இருக்கலொம். 

நீங்கள் ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லில் இருந் ொல், 

Smittestopp app மூலம் உங்களுக்கு அறிைிக்கப்பட்டிருந் ொல், அல்லது நீங்கள் 
ரநொய்த்க ொற்றுக்கு கைைிப்பட்டிருந் ொல் நீங்கள் கண்டிப்பொக 
பரிர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். 

உங்களுவடய பரிர ொ வன முடிவுகவைப் கபற கொத் ிருக்கும்ரபொது நீங்கள் 
க ய்ய ரைண்டியது என்ன?  

ககொர ொன பரிர ொ வன எடுத்  பின்னர், ர ொ வன முடிவுகளுக்கொக 
கொத் ிருக்கும் கபரும்பொலொன ேக்கள் ைடீ்டிரலரய இருக்க ரைண்டும்  
அல்லது அைர்கள் ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லில் 
இருக்க ரைண்டும். நீங்கள் ரைவலக்கு அல்லது பள்ைிக்குச் க ல்லக்கூடொது, 

நீங்கள் கபொது ரபொக்குை த்வ  உபரயொகிக்கக் கூடொது, கபொது இடங்களுக்குச் 
க ல்லக் கூடொது. உங்களுடன் ை ிக்கும் கபரியைர்கள் ேற்றும் குழந்வ கள் 
உட்பட அவனைரிடேிருந்தும் நீங்கள் உடல் ரீ ியொன இவடகைைிவயப் 
பின்பற்ற ரைண்டும்.  ிறு குழந்வ களுக்கு ைழக்கேொன ப ொேரிப்பு 
ைழங்கப்பட ரைண்டும். 

• உங்களுக்கு ககொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று ஏற்பட்ட ற்கொன 
அறிகுறிகள் இருந்து, பரிர ொ வனகள் ரேற்ககொண்டிருந் ொல் நீங்கள் 
ர ொ வன முடிவுகள் ைரும்ைவ  நீங்கள் ைடீ்டிரலரய இருக்க 
ரைண்டும், ேற்றைர்கைிடேிருந்து இவடகைைிவயப் பின்பற்ற 
ரைண்டும். 

• நீங்கள் பொ ிக்கப்பட்ட ஒருைருக்கு அருகில் இருந்து அல்லது Smittestopp 

app மூலம் உங்களுக்கு அறிைிக்கப்பட்டு, நீங்கள் பரிர ொ வன 
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ரேற்ககொண்டிருந் ொல், உங்கள் ர ொ வன முடிவுகள் ைரும்ைவ  
நீங்கள் ைடீ்டிரலரய இருக்க ரைண்டும். 

• நீங்கள் கட்டொய ரநொய்த்க ொற்று  னிவேப்படுத் லில் இருந் ொல், 

 னிவேப்படுத் ல் க ொடங்கும் ரபொதும், முடிைவடை ற்கு முன்பும்  
நீங்கள் பரிர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும்.  னிவேப்படுத் ல்  ட்டத் ின்படி, 

அை ியேொன பரிர ொ வனகளுக்கு நீங்கள் இணங்கைில்வல என்றொல் 
உங்களுக்கு அப ொ ம் ைி ிக்கப்படலொம். மு ல் பரிர ொ வனயில் 
எ ிர்ேவறயொன முடிவைப் கபறும்ைவ  உங்களுடன் ை ிப்பைர்கள் 
கொத் ிருப்பு ரநொய் டுப்பு  னிவேப்படுத் லில் வைக்கப்பட ரைண்டும். 
இந் க் கொலகட்டத் ில் நீங்கள் க ொடர்ந்து ரநொய் டுப்பு ேற்றும் 
பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லில் இருக்க ரைண்டும். ரேலும், 

பொ ிக்கப்பட்ட நபருடன் கவட ியொக க ொடர்பில் இருந்து 7 
நொட்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் ேீண்டும் ர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். 7 
நொட்களுக்குப் பிறகு ர ொ வன எ ிர்ேவறயொக இருந் ொல், நீங்கள் 
ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் வல முடித்து 
ககொள்ைலொம். நீங்கள் பரிர ொ வன க ய்து ககொள்ைொைிட்டொல், 

பொ ிக்கப்பட்ட நபருடனொன கவட ி க ொடர்புக்குப் பிறகு உங்களுவடய 
ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் ல் 10 நொட்களுக்கு 
நீடிக்கும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந் ொல், நீங்கள் ேீண்டும் 
ர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். 

• நீங்கள் நொர்ரைக்குள் நுவழந் பிறகு, நீங்கள் நுவழவு 
 னிவேப்படுத் லில் இருந் ொல், ைருவகயின் ரபொதும், ைருவக நொைில் 
இருந்து 7 நொட்களுக்குப் பிறகும் நீங்கள் ர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். 
பரிர ொ வனகள் ேற்றும்  னிவேப்படுத் ல் ஆகியவை  ட்டப்படி 
அை ியேொக க ய்யப்பட ரைண்டும். இணங்கைில்வல என்றொல் 
உங்களுக்கு அப ொ ம் ைி ிக்கப்படலொம். 7 நொட்களுக்குப் பிறகு 
ர ொ வன எ ிர்ேவறயொக இருந் ொல், நீங்கள்  னிவேப்படுத் வல 
முடிக்கலொம். நீங்கள் ேற்றைர்களுடன் ை ிப்பை ொக இருந்து, 

உங்கைொல் உடல்ரீ ியொன இவடகைைிவயப் பின்பற்ற 
இயலொைிட்டொல், நீங்கள் ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு 
 னிவேப்படுத் லில் இருக்கும்ரபொது அைர்களும் ைடீ்டிரலரய இருக்க 
ரைண்டும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் உண்டொனொல், நீங்கள் ேீண்டும் 
ர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும். 

• நீங்கள் கட்டொய ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லில் 
இருந் ொல் ேற்றும் உங்களுக்குக் ககொர ொனொ வை ஸின் அறிகுறிகள் 
ஏற்பட்டு பரிர ொ வன க ய் ிருந் ொல், நீங்கள் 
 னிவேப்படுத்துை ற்கொன ைி ிகவைக் கட்டொயம் பின்பற்ற 
ரைண்டும், ஏகனனில் உங்களுக்கு COVID-19 ஏற்பட்டிருப்ப ற்கொன 
 ொத் ியக்கூறுகள் ேிக அ ிகம். ைடீ்டில்  னிவேப்படுத் ி 
ககொள்ை ற்கொன ைி ிகள், ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு 
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 னிவேப்படுத் லுக்கொன ைி ிமுவறகவை ைிட கடுவேயொனவை. 
உங்கள் மு ல் பரிர ொ வனயின் முடிவுகவைப் கபறும் ைவ  
உங்களுடன் ை ிக்கும் நபர்களும் ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு 
 னிவேப்படுத் லுக்குச் க ல்ல ரைண்டும். உங்களுடன் ை ிக்கும் 
நபர்களும் ர ொ ிக்கப்பட ரைண்டியிருக்கும். 

• உங்களுக்கு ககொர ொனொ வை ஸ் அறிகுறிகள் இல்வல என்றொலும், 

நீங்கள் க ொற்றுரநொயொல் ரந டியொக / ேவறமுகேொக 
பொ ிக்கப்படைில்வல என்றொலும், உங்கள் பரிர ொ வன முடிவுகவைப் 
கபறும் ைவ  நீங்கள் ைடீ்டிரலரய இருக்கத் ர வையில்வல. 
உ ொ ணேொக, நீங்கள் ஒரு ஆய்வுத்  ிட்டத் ில் பங்ரகற்கிறரீ்கள், நீங்கள் 
ஒரு நிறுைனத்வ ப் ரேற்பொர்வையிடப் ரபொகிறரீ்கள், அல்லது பயணம் 
ஒன்வற ரேற்ககொள்ைவுள்ைரீ்கள் ரபொன்றவை இ ில் கபொருந்தும். 

உங்கள் பரிர ொ வன முடிவுகவை கபறுைது எப்படி? 

 

சுேொர் 1-2 நொட்களுக்குப் பிறகு, Helsenorge.no (https://www.helsenorge.no/en/test-results/) 

இல் உங்கள் ககொர ொனொ வை ஸ் பரிர ொ வனயின் முடிவுகவைப் பற்றி 
கொணலொம்.  ில ரந ங்கைில் இ ற்கு  ிறிது  ொே மும் ஏற்படலொம். 

நொர்ரை ர  ிய அவடயொை எண் அல்லது டி-எண் ககொண்டுள்ை 
அவனைருக்கும், Helsenorge.no இல் (“Kontaktinformasjon”) இன் கீழ் க ொடர்பு 
ைிை ங்கைொக ப ிவு க ய்துள்ை கேொவபல் எண் அல்லது ேின்னஞ் ல் 
முகைரி உள்ை அவனைருக்கும் பரிர ொ வன முடிவுகள் ைந் வுடன் 
குறுஞ்க ய் ி அல்லது ேின்னஞ் ல் மூலம் அறிைிக்கப்படும். உங்கைிடம் 
நொர்ரை ர  ிய அவடயொை எண் அல்லது டி-எண் இல்வல என்றொல், நீங்கள் 
ர ொ வன க ய்து ககொண்ட ர ொ வன வேயத்வ  அல்லது உங்கள் 
முடிவுகவைப் கபற உங்கள் நக ொட் ியில் உள்ை ககொர ொனொ கெல்ப்வலன் 
எண்வணத்  க ொடர்பு ககொள்ை ரைண்டும். 

உங்களுக்கு ககொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று இருந் ொல், உங்களுவடய 
பரிர ொ வன முடிவுகள் ரநர்ேவற அல்லது உறு ிப்படுத் ப்பட்ட ொக 
கொண்பிக்கும் (“positivt / påvist”). உங்களுக்கு ககொர ொனொ வை ஸ் க ொற்று 
இல்வலகயன்றொல், உங்களுவடய முடிவுகள் எ ிர்ேவற அல்லது 
உறு ிப்படுத் ப்படைில்வல(“negativt/ikke påvist”) என்று கொண்பிக்கும். 

உங்களுவடய ககொர ொனொ பரிர ொ வன முடிவுகள், ககொர ொனொ வை ஸ் 
க ொற்று இருப்பவ  உறு ி க ய் ொல் (ரநர்ேவற ர ொ வன முடிவு) 

உங்களுக்கு COVID-19 (ககொர ொனொ வை ஸ்) க ொற்று இருப்ப ொக பரிர ொ வன 
முடிவுகள் உறு ி க ய் ொல், நீங்கள்  னிவேப்படுத் லுக்குச் க ல்ல 
ரைண்டும். உங்கள் நக ொட் ியில் உள்ை க ொடர்பு  டேறி ல் குழு உங்கவை 
க ொடர்பு ககொள்ைொர்கள். 
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ரநொய்த்க ொற்று ப வுைவ த்  டுக்க க ொடர்புத்  டேறி ல் க ய்ைது 
முக்கியேொனது. உங்கள் கநருங்கிய க ொடர்புகள் அவனைரும் (உங்களுடன் 
ை ிக்கும் ேற்றும் நீங்கள் கநருங்கிய க ொடர்பில் இருந்  அவனைருரே) 
எனரை ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லுக்குச் க ல்ல 
ரைண்டும். அைர்களும் பரிர ொ ிக்கப்பட ரைண்டும்.  

நக ொட் ியில் உங்கவைப் பற்றிய  க ியம் கொக்கப்படும். நீங்கள் 
ஒருைருக்ககொருைர் புரிந்துககொள்ைது முக்கியம், எனரை உங்களுக்கு 
ஏற்படும்  ந்ர கங்கள் அவனத்வ யும் ரகட்கலொம். கேொழிவயப் 
புரிந்துககொள்ைது கடினம் எனில் நீங்கள் ஒரு கேொழிகபயர்ப்பொைர் 
உ ைிவயக் ரகொ லொம். கேொழிகபயர்ப்பொைர் ர வை ஒரு இலை  ர வை 
ஆகும். நீங்கள்  னிவேயில் இருக்கும்ரபொது உங்களுடன் ை ிப்பைர்களுடன் 
உடல்ரீ ியொன இவடகைைிவயப் பின்பற்ற முடியொைிட்டொல், ரைறு ஒரு 
ை ிப்பிடத்வ க் கண்டுபிடிக்க நக ொட் ி உங்களுக்கு உ ைக்கூடும். 

 னிவேப்படுத் ல் ேற்றும் ரநொய் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு 
 னிவேப்படுத் ல் பற்றிய ஆரலொ வன ேற்றும் ைி ிமுவறகள் 

•  னிவேப்படுத் ல் ேற்றும் ரநொய்த் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு 
 னிவேப்படுத் ல் க ொடர்பொன ஆரலொ வன ேற்றும் ைி ிமுவறகள்: 
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/social-

distance-quarantine-and-isolation/ 

• ரநொய்த் டுப்பு ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் ல் ேற்றும் சுய  னிவே 
க ொடர்பொன ஆரலொ வனகளும் ைி ிமுவறகளும் பல கேொழிகைில் 
கேொழிகபயர்க்கப்பட்டுள்ைன https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-

advice/information-material/informasjon-different-languages/ 

•  ற்ரபொவ ய  ட்டத் ின்படி,  னிவேப்படுத் ல் ேற்றும் ரநொய் டுப்பு 
ேற்றும் பொதுகொப்பு  னிவேப்படுத் லுக்கொன ைி ிகவை ேீறுைது 
கிரிேினல் குற்றேொகும். 


