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ந ோய் தடுப்பு மற்றும் கோப்புத் தனிமமப்படுத்துதல் மற்றும் வீட்டில் தனிமமயில்
இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்ட அமனவருக்கும்:
ககோந ோனோ (COVID-19) கதோற்றுக்கு ஆளோகியுள்ள கபரும்போலோனவர்கள் மிதமோன
அளவில் போதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனோலும், சிலர் தீவி ப் போதிப்புக்கு உள்ளோகலோம்.
இதனோல்,
ோம்
ோடு முழுவதும் மவ ஸ் கதோற்று ப வுவமதக் கட்டுப்படுத்த
முயல்கிநறோம். சிலர் அவர்களின் மருத்துவர்களோல் வீட்டில் தனிமமயில் இருக்க
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.






COVID-19
கதோற்று
கண்டறியப்பட்ட
எவரும்
‘வீட்டிநலநய
தனிமமப்படுத்தப்பட்டு”
மற்றவர்களிடமிருந்து
முற்றிலும்
விலக்கப்பட
நவண்டும்.
COVID-19 கதோற்றுக் கண்டறியப்படோத, ஆனோல் ந ோய்த் கதோற்றுக்கு
கவளிப்பட்டவர்கள் கட்டோய “ந ோய்த்தடுப்பு மற்றும் கோப்புத் தனிமம”யில்
இருக்க நவண்டும்.
பல்நவறு ோடுகளில் இருந்து ோர்நவக்கு வரும் எவரும் கட்டோயம் “ந ோய்த்தடுப்பு
மற்றும் கோப்புத் தனிமம”யில் இருக்க நவண்டும்.

‘வீட்டில் கடுமமயோகத் தனிமமப்படுத்துதல்’ என்றோல் என்ன?
ீங்கள் COVID-19 கதோற்றோல் போதிக்கப்பட்டிருப்பதோக ஒரு மருத்துவர் கூறினோநலோ,
உங்களின் போிநசோதமன முடிவுகளுக்கோக கோத்திருந்தோநலோ, மற்றவர்களுடன் ந டித்
கதோடர்பில் இருப்பமதத் தவிர்க்க நவண்டும். இதனோல், ீங்கள் மற்றவர்களுக்கு
ந ோய்கதோற்று ஏற்படுத்துவது தடுக்கப்படும்.
வீட்டில்
கடுமமயோகத்
தனிமமப்படுத்துதல்
என்பது
ீங்கள்
சோர்ந்த
அமனவோிடமிருந்தும், அமனத்திடமிருந்தும் கடுமமயோகத் தனிமமப்படுத்தப்படுத்திக்
ககோள்வது ஆகும். ீங்கள் கவளிநய கசல்லக்கூடோது. ீங்களோகநவ ஒரு அமறயினுள்
இருக்க நவண்டும், அங்நகநய சோப்பிட நவண்டும், நவறு யோருடனும் உங்களது
துண்டுகமளப் பகிர்ந்து ககோள்ளக்கூடோது.
உங்களது உடல் ிமல நமோசமமடயுமோனோல், மருத்துவம 116 117 என்ற கதோமலநபசி
எண்ணில் கதோடர்பு ககோள்ளுங்கள்.
ீங்கள் மருத்துவமமனயில் கடுமமயோகத்
தனிமமப்படுத்தப்பட நவண்டும் என்றும் மருத்துவர் முடிவு கசய்யலோம். உங்களுக்கு
ந ோய்த்கதோற்று இல்மல என்று மருத்துவர் கசோல்லும் வம அல்லது உங்கள்
போிநசோதமன
முடிவில்
உங்களிடம்
COVID-19
இல்மல
என்பது
உறுதிப்படுத்தப்படும்வம இந்தக் கடுமமயோன தனிமமப்படுத்தல் ீடிக்கும்.
‘ந ோய் தடுப்பு மற்றும் கோப்புத் தனிமமப்படுத்துதல்’ என்றோல் என்ன?
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ீங்கள் ந ோய்த் கதோற்றுக்கு ஆளோகவில்மல, எனினும் மவ ஸ் கதோற்றுக்கு
கவளிப்பட்டதோல், ந ோய் கதோற்றுக்கு ஆளோக ந ோிடும் என மருத்துவர் கதோிவித்தோல்
ீங்கள் ‘ந ோய் தடுப்பு மற்றும் கோப்புத் தனிமமப்படுத்துதலுக்கு” கசல்ல நவண்டும்.
ீங்கள் கவளி ோட்டில் இருந்து ோர்நவக்கு வருபவ ோக இருந்தோலும் இது கபோருந்தும்.
ீங்கள் வீட்டிநலநய அல்லது நவறு ஏநதனும் கபோருந்தக்கூடிய இடத்தில் தங்கியிருக்க
நவண்டும். ஆனோல், “ந ோய் தடுப்பு மற்றும் கோப்புத் தனிமமப்படுத்துதல்“ (Quarantine)
என்பது “வீட்டில் கடுமமயோகத் தனிமமப்படுத்துதமலப்” (Home Isolation) நபோல்
கண்டிப்போனதோக இருக்கோது.
ந ோய்த்தடுப்பு மற்றும் கோப்பு தனிமமப்படுத்துதல் என்பது ீங்கள் மற்றவர்களுடனோன
கதோடர்மப முடிந்தவம தவிர்க்க நவண்டும் என்பதோகும். ஆனோல், ீங்கள் முற்றிலும்
கடுமமயோகத் தனிமமப்படுத்திக் ககோள்ள நவண்டியதில்மல. ீங்கள் பள்ளிக்கு அல்லது
நவமலக்குச் கசல்லுதல் அல்லது நவறு எந்த டவடிக்மககமளயும் கசய்யக்கூடோது.
ீங்கள் கபோதுப் நபோக்குவ த்தில் (பஸ், டி ோம், சு ங்கபோமத, யில், விமோனம் அல்லது
படகு) பயணம் கசய்யக்கூடோது. ஆனோல், ீங்கள் டந்து கசல்லலோம்.
உங்களுக்கு இருமல் , கதோண்மட க க ப்பு , கோய்ச்சல் , சுவோசிப்பதில் சி மம்
ஏற்பட்டோல், கதோமலநபசியில் உங்கள் மருத்துவம 116 117 என்ற கதோமலநபசி
எண்ணில் கதோடர்புக் ககோள்ள நவண்டும். ோர்நவயில் COVID-19 போிநசோதமனகள்
இலவசம்.
ந ோய்த் தடுப்பு மற்றும் கோப்பு தனிமமப்படுத்துதல் என்பது ீங்கள் ோர்நவக்கு வந்த
பின் அல்லது ீங்கள் கமடசியோக கதோற்று ந ோய்க்கு கவளிப்பட்ட பின் 10 ோட்கள்
ீடிக்கும்.
கதோடர்ந்து தகவல்கமளப் கபறுங்கள்!

ோர்நவயில் வசிக்கும் அமனவரும், www.fhi.no மற்றும் www.helsenorge.no என்ற
இமணயதளங்களில் ககோடுக்கப்பட்டுள்ள அமனத்து முக்கியத் தகவல்கமளயும்
வழிமுமறகமளயும்
படிக்குமோறு
அ சோல்
அறிவுறுத்தப்படுகிறோர்கள்.
இந்த
வழிக்கோட்டுதல்கள் மோற்றத்திற்கு உள்ளோகலோம். இந்தத் தளத்தில் தினந்நதோறும்
தகவல்கள் ஆங்கிலத்திலும்,
ோர்நவஜியன் கமோழியிலும் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன.
உங்களுக்கு ஏநதனும் புோியோமல் இருப்பின் அறிந்தவர்களின் உதவிமய ோடலோம்.

