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COVID-19 உள்ள ஒ�வ�டம் ந� ங்கள் சாத்தியமான �ைறய�ல்
ெவள�ப்ப�த்தப்பட்��ந்தால் என்ன ெசய்வ�
நவம்பர் 15, 2021 மாற்றங்கள�ன் ��க்கம்
•
•

•

•
•

ஒ� நபர் எவ்வா� ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்� ெவள�ப்ப�த்தப்ப�கிறார் என்ப� ெதாடர்பான
ேமம்ப�த்தப்பட்ட தகவல்கள்
இ� வைர ��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்�க் ெகாள்ளாத மற்�ம் அறி�றிகைளக்
ெகாண்�ராத ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் உள்ளவர்க�க்கான ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேசாதைன, �கக்கவசம்
அண�தல், மற்�ம் தன�ைமப்ப�த்தல் வழிகாட்டல்
அறி�றிகைளக் ெகாண்�ராத, ��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்�க் ெகாண்ட ெந�ங்கிய
ெதாடர்ப�ல் உள்ளவர்க�க்கான ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேசாதைன, �கக்கவசம் அண�தல், மற்�ம்
தன�ைமப்ப�த்தல் வழிகாட்டல்
கடந்த 90 நாட்கள�ல் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்� உ�தி ெசய்யப்பட்� �ணமைடந்தவர்கள் மற்�ம்
அறி�றிகைளக் ெகாண்�ராதவர்க�க்கான ��தல் வழிகாட்டல்
அறி�றிகைளக் ெகாண்ட ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் உள்ளவர்க�க்கான ேமம்ப�த்தப்பட்ட
வழிகாட்டல்

அறி�கம்
ந�ங்கள் COVID-19 ஆல் பாதிக்கப்பட்��ந்தால், அல்ல� பாதிக்கப்பட்��ப்பதாக நிைனத்தால், உங்கள் வட்��ம்
�
மற்�ம் ச�கத்தில் உள்ள மற்றவர்க�க்�ம் ைவரஸ் பரவாமல் த�க்க உதவலாம். கீ ேழ உள்ள வழிகாட்டைலப்
ப�ன்பற்ற�ம். K-12 பள்ள� மாணவர்கள் மற்�ம் ஆசி�யர்கள் கட்டாயம் ப�ன்பற்ற ேவண்�ய K-12 ேதைவகள்.

எவ்வா� நான் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்� ஆளாேனன்?
COVID-19 ஐ ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ் ெபா�வாக ஒ�வ�க்ெகா�வர் ெந�ங்கிய ெதாடர்� ெகாண்ட நபர்கள�ைடேய
பர�கிற� (�மார் 6 அ� அல்ல� 2 �ழம் ந�ளங்க�க்�ள்). ெதாற்�க்�ள்ளான நப�னால் ���ம் ைவரைஸப்
பரப்�வதற்� �வாச ந�ர்த்�ள�கள் அல்ல� சிறிய �ண�க்ைககள் ஊடாக, இவற்றில் உள்ளைவ ேபான்ற
காற்��ண்�மிழங்கள், அவற்றின் ெதாற்�க் காலத்தில்; ெகாவ�ட் ெதாற்�க்� ஆளானவர்கள், ெதாற்றின்
அறி�றிகள் ெவள�ப்பட 2 நாட்க�க்� �ன்ப��ந்ேத மற்றவர்க�க்� ைவரைஸப் பரப்ப ���ம் (அல்ல�,
அவர்கள் அறி�றிகைளக் ெகாண்�ராவ��ன், ெதாற்�க்�ள்ளானைத உ�திப்ப�த்�ம் ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட
திகதிக்� 2 நாட்க�க்� �ன்பாக) ெதாற்றின் அறி�றிகள் ெவள�ப்படதன் ப�ன்னர் 10 நாட்கள் வைர (அல்ல�,
அவர்கள் அறி�றிகைளக் ெகாண்�ராவ��ன், ெதாற்�க்�ள்ளானைத உ�திப்ப�த்�ம் ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட
திகதிக்� 10 நாட்க�க்�ப் ப�ன்னர்). மக்கள் ெப�ம்பா�ம் வட்�
�
உ�ப்ப�னர் �லம் அல்ல� மற்ெறா� நப�டன்
ெந�ங்கிய ெதாடர்� �லம் பாதிக்கப்ப�வார்கள். ெதாற்றாள�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்ததாகப்
ெபா�வாகக் க�தப்ப�வ�, ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன் 6 அ�க்�க் �ைறந்த �ரத்தில்
ஒட்�ெமாத்தமாக 15 நிமிடங்கள் அல்ல� அதற்� அதிகமாக கடந்த 24 மண�த்தியலங்க�க்�ள் ெதாடர்ப�ல்
இ�ந்தி�ப்பதா�ம். சிலர் எவ்வா� ெவள�ப்ப�த்தப்ப�கிறார்கள் என்� ெத�யாமல் COVID-19 ஐப் ெப�கிறார்கள்.

ெபா� �காதார ேநர்காணலில் பங்ேகற்க�ம்
ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வர் அண்ைமய�ல் உங்க�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்ததாக ெபா�ச்
�காதாரச் ேசைவக்�த் ெத�வ�க்�ம் பட்சத்தில், அ� �றித்� ெபா�ச் �காதார ேசைவயான� ��ஞ்ெசய்தி
அல்ல� ெதாைலேபசி அைழப்� �லம் உங்க�க்� ெத�யப்ப�த்�ம். என்ன ெசய்ய ேவண்�ம், என்ன ஆதர�
கிைடக்கிற� என்பைத ��ந்� ெகாள்ள ேநர்காண்பவர் உங்க�க்� உத�வார். உங்கள் ெபயைர யார்
ெகா�த்தார்கள் என்பைத ேநர்காணல் ெசய்பவர் உங்க�க்�ச் ெசால்ல மாட்டார். ந�ங்கள் ப�ன்ெனா� த�வாய�ல்
�கவனமைட�ம்
�
பட்சத்தில் உங்கேளா� ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�ல் இ�ந்தவர்கள�டம் ெதாற்�ப் பற்றி அறிவ�க்க
அவர்கள� ெபயர்கள் மற்�ம் ெதாடர்�ெகாள்�ம் வ�பரங்கைள அவர்கள் ேகட்�ப்ெப�வர். உங்கள� ெபயைர
உங்கள் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்தவர்கள�டம் அவர்கள் பகிர்ந்�ெகாள்ள மாட்டார்கள்.

COVID-19 இன் அறி�றிகள்
அறி�றிகள் காய்ச்சல் அல்ல� �ள�ர் ந�க்கம், இ�மல், �வாசிப்பதில் சிரமம், கைளப்�, தைச அல்ல� உடல்
வலி, தைல வலி, ெதாண்ைட வலி, �க்கைடப்� அல்ல� �க்� ஒ��தல், �மட்டல் அல்ல� வாந்தி,
வய�ற்�ப்ேபாக்�, அல்ல� �திய �ைவ அல்ல� வாசைன இழப்� ேபான்றன ெகாவ�ட்-19 அறி�றிகள�ல்
உள்ளடங்�ம். இப்பட்�யல், சாத்தியமான அைனத்� அறி�றிகைள�ம் உள்ளடக்�வதில்ைல.

ேநர்மைற COVID-19 ஐ ப�ேசாதித்த ஒ�வ�டன் எனக்� ெந�ங்கிய ெதாடர்�
இ�ந்த�, ஆனால் என் உடம்� �கவனம்
�
அைடயவ�ல்ைல. நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்�ம்?
இன்�ம் ந� ங்கள் ��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல என�ன்
ந�ங்கள் ஸார்ஸ்-ெகாவ் 2 (ெகாவ�ட்-19 ஐ ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ்) ேசாதைனக்� கட்டாயம் உட்ப�த்தப்பட
ேவண்�ம் என்பேதா� மற்றவர்கள�டமி�ந்� வ�லகிய��ந்� வட்�ல்
�
தன�ைமப்ப�த்தபட�ம் ேவண்�ம்.
உங்கள� �தலாவ� ேசாதைன ��� எதிர்மைறயாக இ�ப்ப�ன், ெகாவ�ட்-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட நப�டன்
ந�ங்கள் கைடசியாகத் ெதாடர்� ெகாண்ட 5-7 நாட்க�க்�ப் ப�ற� ந�ங்கள் ம� ண்�ம் ப�ேசாதைன ெசய்ய ேவண்�ம்
மற்�ம் தன�ைமப்ப�த்தைலத் ெதாடர ேவண்�ம். உங்கள� வட்�க்�
�
உள்ேள அல்ல� ெவள�ேய
ஏைனயவர்க�டன் கட்டாயம் ந�ங்கள் இ�க்க ேவண்�ெமன�ன் �கக்கவசத்ைத அண��ங்கள். உங்கள் கைடசி
ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்க�க்� அறி�றிகள் ஏேத�ம் இ�ங்கின்றனவா எனக் கவன�க்க�ம். அவ்வா�
இ�ப்ப�ன் ெகாவ�ட்-19 அறி�றிகள், ேசாதைனக்� உட்ப�ங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) மற்�ம் ப��ைறகைளப்
ப�ன்பற்�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்த�டன் இப்ேபா�
நான் �கவன�ற்றி�க்கிேறன்.
�
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?
உங்கள் கைடசி ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்கள் தன�ைமப்ப�த்தலில் இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� தற்ேபாைதய
தன�ைமப்ப�த்தல் ப�ந்�ைரகள் ஆ�ம். சில உயர் ஆபத்� அைமப்�கள் அல்ல� ��க்கள் 14 நாள்
தன�ைமப்ப�த்தல் ெத�ைவக் கட்டாயம் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்:

•
•
•
•
•
•

த�வ�ரமான அல்ல� ந�ண்டகால �காதார அைமப்�கள�ல் பண����ம் அல்ல� தங்கிய��க்�ம்
நபர்கள்.
சீர்ப�த்�ம் அைமப்�கள�ல் பண����ம் அல்ல� தங்கிய��க்�ம் நபர்கள்.
தங்�மிடம் அல்ல� தற்காலிக வட்�வசதிகள�ல்
�
பண����ம் அல்ல� தங்கிய��க்�ம் நபர்கள்.
தங்�மிடங்கள், சேகாதரத்�வ அைமப்�கள் அல்ல� மகள�ர் வ��திகள் ேபான்ற ச�க ெதா�ப்�
வ�கள�ல்
�
வா�ம் நபர்கள்.
ேவைலய�ன் தன்ைம காரணமாக உடல் �தியாக ச�க இைடெவள� சாத்தியமில்லாத கிடங்�
அல்ல� ெதாழிற்சாைல ேபான்ற �ட்டமாக ேசர்ந்� பண����ம் �ழ்நிைலகள�ல் பண����ம்
நபர்கள்.
ம� ன்ப��த்தல் அல்ல� கடல் உண� பதப்ப�த்�ம் கப்பல்கள�ல் பண����ம் நபர்கள்.

இ� சாத்தியமில்ைலெயன�ன், உங்கள� கைடசித் ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 10 நாட்க�க்� தன�ைமப்ப�த்தலில்
இ�ங்கள். 10 நாட்கள�ல் உங்க�க்� ஏேத�ம் COVID-19 அறி�றிகள் ெதன்பட்டால், ��ைமயாக 14 நாட்க�ம்
தன�ைமப்ப�த்தலில் இ�ங்கள் ேம�ம் ப�ேசாதைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 14 ஆம் நாள் வைர
அறி�றிகைளக் கவன��ங்கள்.
உங்கள� கைடசித் ெதாடர்�க்�ப் ப�ன்னரான ��ைமயான 7 நாட்க�க்�ப் ப�ற� தன�ைமப்ப�த்தைல
��த்�க்ெகாள்வ� சாத்தியப்படலாம் ந�ங்கள் அறி�றிகைளக் ெகாண்�ராவ��ன் மற்�ம் ஒ�
ேசாதைனக்� எதிர்மைறயான ��ைவப் ெபற்ற ப�ற� (தன�ைமப்ப�த்தல் நிைற�ெபற 48
மண�த்தியாளங்கள் அல்ல� அதற்�க் �ைறவாக இ�க்�ம்ேபா�) இ� கிைடக்�ம் ேசாதைனக�க்கான
வாய்ப்ைபப் ெபா�த்த�. 14 ஆம் நாள் வைர அறி�றிகைளக் கவன��ங்கள்.
உங்கள் தன�ப்பட்ட �ழ்நிைலக�க்� சிறந்த த�ர்� காண உங்கள் உள்�ர் �காதார அதிகார வரம்ைப அ�க�ம்.
உங்க�க்� ��ைமயாக த�ப்�சி ெச�த்தப்பட்��ந்தால்:
ப�ன்வ�ம் மக்கள் ��ைமயாக த�ப்�சி ேபாடப்பட்டவர்களாக க�தப்ப�கிறார்கள்:
•
Pfizer அல்ல� Moderna த�ப்�சிகள் ேபான்ற 2-ேடாஸ் ெதாடர்கள�ல், அவர்கள�ன் இரண்டாவ�
ேடாஸுக்� 2 வாரங்க�க்�ப் ப�ற�, அல்ல�
•
Johnson & Johnson’s Janssen த�ப்�சி ேபான்ற ஒற்ைற ேடாஸ் த�ப்�சிக்� 2 வாரங்க�க்�ப் ப�ற�
இ�தித் த�ப்�சிைய 2 வாரங்க�க்�ள் அவர்கள் ெபற்றி�ந்தால், அல்ல� அவர்கள் இரண்டாவ� த�ப்�சிைய
ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய��ந்தால் அவர்கள் ��ைமயாகப் பா�காக்கப்பட்டவர்கள் அல்லர். ெதாடர்ந்�
கைடப்ப���ங்கள் சகல த�ப்� நடவ�க்ைககள் அவர்கள் ��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்�க்ெகாள்�ம்
வைர. COVID-19 த�ப்�சிகள் Food and Drug Administration (FDA உண� மற்�ம் ம�ந்� நிர்வாகம்); �லம் அவசரகால
பயன்பாட்�ற்காக அங்கீ க�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம், உ�மம் ெபற்றி�க்க ேவண்�ம் அல்ல� ேவ� வைகய�ல்
அங்கீ க�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்; அல்ல� World Health Organization (உலக �காதார நி�வனத்தால்)அவசரகால
பயன்பாட்�ற்காக பட்�யலிடப்பட்��க்க ேவண்�ம் அல்ல� ேவ� வைகய�ல் அங்கீ க�க்கப்பட்��க்க
ேவண்�ம்.
��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்�க்ெகாண்டவர்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன்
ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்த ப�ன்னர் தன�ைமப்ப�த்தலில் இ�க்க ேவண்�ய அவசியமில்ைல,என��ம்
ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளானவ�டன் கைடசியாகத் ெதாடர்ப�லி�ந்� 5-7 நாட்க�க்�ப் ப�ற� அவர்கள்
ஸார்ஸ்-ெகாவ்-2 ேசாதைனக்�க் கட்டாயம் உட்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் (ெகாவ�ட்-19 ெதாற்ைற ஏற்ப�த்�ம்
ைவரஸ்), அவர்கள�ன் கைடசித் ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்க�க்� அறி�றிகள் ஏேத�ம் உள்ளனவா எனக்
கவன��ங்கள், மற்�ம் ஸார்ஸ்-ெகாவ்-2 ேசாதைனய�ல் எதிர்மைற ��� வ�ம்வைர அல்ல� ேசாதைனக்�
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உட்ப�த்தப்படவ�ல்ைலெயன�ன் கைடசித் ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்கள் வைர ெபா�ெவள�ய�டங்கள�ல்
�கக்கவசம் அண��ங்கள். அறி�றிகள் ெவள�ப்பட்டால், ேசாதைனக்� உள்ளா�ங்கள் (ஆங்கிலம் மட்�ம்)
மற்�ம் ப��ைறகைளப் ப�ன்பற்�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய
ெதாடர்ப�லி�ந்த�டன் இப்ேபா� நான் �கவன�ற்றி�க்கிேறன்.
�
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? உயர்
ஆபத்� வலயங்கள�ல் (உதாரணமாக, சீர்தி�த்தல் அைமப்�கள் மற்�ம் ந�ண்டகால பராம�ப்� வசதிகள்)
வசிக்�ம் ��ைமயாகத் த�ப்�சிகைளப் ெபற்ற ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ப்பவர்கள் தன�ைமப்ப�த்தப்பட
அறி��த்தப்ப�கின்றனர் மற்�ம் ப�ன்பற்ற Department of Health (DOH, �காதாரத் திைணக்களம்) �றிப்ப�ட்ட வலய
வழிகாட்டல் அல்ல� உள்�ர் �காதார அதிகார சைபய�ன் ப�ந்�ைரகள். Local health jurisdictions (LHJ, உள்�ர்
�காதார அதிகார சைபகள்) த�வ�ரப்பரவல் கட்�ப்பா�, �ட்� வாழ்க்ைக, மற்�ம் �ைறயான த�ப்�
நடவ�க்ைககள் ேபான்றவற்ைற அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்� இப் ப�ந்�ைரய�ன் ேப�ல் தளர்த்த அல்ல�
வ���ப�த்த அவர்கள�ன் வ��ப்��ைமையப் பயன்ப�த்தலாம்.
கடந்த 90 நாட்க�க்�ள் ந� ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளாகிய� உ�திப்ப�த்தப்பட்�, ெகாவ�ட்-19
ெதாற்�க்�ள்ளான உங்கள் ெந�ங்கிய ெதாடர்பால�க்� �ன்னதாகேவ ந� ங்கள் �ணமைடந்தி�ந்தால்
கடந்த 90 நாட்க�க்�ள் ந�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளாகிய� உ�திப்ப�த்தப்பட்�, ெகாவ�ட்-19
ெதாற்�க்�ள்ளான ஒ�வ�டன் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�க்க �ன்னேர ந�ங்கள் �ணமைடந்தி�ந்தால், ந�ங்கள்
தன�ைமப்ப�த்தப்பட ேவண்�ய அவசியமில்ைல, என��ம், ெகாவ�ட் ெதாற்�க்�ள்ளானவ�டன் கைடசியாகத்
ெதாடர்ப�லி�ந்� 5-7 நாட்க�க்�ப் ப�ற� ந�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 இக்கான அன்�ஜன் ேசாதைனக்� கட்டாயம்
உட்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் உங்கள� கைடசித் ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்க�க்� அறி�றிகள் ஏ��ள்ளனவா
என் கட்டாயம் ந�ங்கள் கண்கான�க்க ேவண்�ம். ேம�ம், ஸார்ஸ்-ெகாவ்-2 அன்�ஜன் ேசாதைனக்� எதிர்மைற
��� கிைடக்கப் ெப�ம்வைர அல்ல� ந�ங்கள் ேசாதைனக்� உட்ப�த்தப்படவ�ல்ைலெயன�ன் கைடசித்
ெதாடர்�க்�ப் ப�ற� 14 நாட்கள் வைர ெபா�ெவள�ய�டங்கள�ல் �கக்கவசம் அண��ங்கள். அறி�றிகள்
ெவள�ப்பட்டால், �காதாரச் ேசைவ வழங்�னர் ஒ�வைர நா�ங்கள். கடந்த 90 நாட்கள�ல் ெகாவ�ட்-19
ெதாற்றிலி�ந்� �ணமைடந்த மற்�ம் உயர் ஆபத்� வலயங்கள�ல் (உதாரணமாக, சீர்தி�த்தல் அைமப்�கள்)
வசிக்�ம் ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ப்பவர்கள் தன�ைமப்ப�த்தப்பட அறி��த்தப்ப�கின்றனர் மற்�ம் ப�ன்பற்ற
DOH �றிப்ப�ட்ட வலய வழிகாட்டல் அல்ல� LHJ ப�ந்�ைர. Local health jurisdictions த�வ�ரப்பரவல் கட்�ப்பா�, �ட்�
வாழ்க்ைக, மற்�ம் �ைறயான த�ப்� நடவ�க்ைககள் ேபான்றவற்ைற அ�ப்பைடயாகக்ெகாண்� இப்
ப�ந்�ைரய�ன் ேப�ல் தளர்த்த அல்ல� வ���ப�த்த அவர்கள�ன் வ��ப்��ைமையப் பயன்ப�த்தலாம்.

ேநர்மைற COVID-19 ஐ ப�ேசாதித்த ஒ�வ�டன் எனக்� ெந�ங்கிய ெதாடர்�
இ�ந்த�, ேம�ம் நான் �கவனம்
�
அைடந்�ள்ேளன். நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?
ந�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்�ள்ளாகி ெவள�ப்பட்டால் அறி�றிகள் (இேலசான அறி�றிகள் �ட),
த�ப்�சிேயற்றப்பட்ட நிைலைமகைளக் க�த்தில் ெகாள்ளாமல் ந�ங்கள் வட்�ல்
�
இ�ந்தவா�
ஏைனயவர்க�டன் வ�லகி இ�க்க ேவண்�ம் என்பேதா� ஸார்ஸ்-ெகாவ்-2 (ெகாவ�ட்-19 ஐ ஏற்ப�த்�ம் ைவரஸ்)
ேசாதைனக்� ந�ங்கள் உட்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். ப�ேசாதைன ெசய்� ெகாள்ள உங்கள் �காதார வழங்�நைரத்
ெதாடர்� ெகாள்�ங்கள். COVID-19 உள்ள ஒ�வ�டம் உங்க�க்� ெதாடர்� ஏற்பட்டைத�ம், இப்ேபா�
உடல்நிைல ச�ய�ல்லாமல் இ�ப்பைத�ம் அவர்கள�டம் ெசால்�ங்கள். ந�ங்கள் ெசய்த அன்�ஜன் ேசாதைன
��� எதிர்மைறயாக வந்தால், உங்கள் �காதார ேசைவ வழங்�னர் ஓர் உ�திப்ப�த்தல் ேசாதைனைய
ப�ந்�ைரக்கலாம். ந�ங்கள் பயன்ப�த்தினால் �ய ேசாதைன �ைறைய, உங்கள� �ய ேசாதைன அன்�ஜன்
ேசாதிக்�ம் தயா�ப்ப�ல் உள்ள அறி��த்தல்கைளப் ப�ன்பற்�ங்கள். உங்கள� வட்�க்�
�
உள்ேள அல்ல�
ெவள�ேய ஏைனயவர்க�டன் கட்டாயம் ந�ங்கள் இ�க்க ேவண்�ெமன�ன் �கக்கவசத்ைத அண��ங்கள். ந�ங்கள்
கட்டாயம் ஏைனயவர்க�டன் இ�க்க ேவண்�ெமன�ன், உங்கள� வட்�க்�
�
ெவள�ய��ள்ள மற்றவர்கள்
�கக்கவசம் அல்ல� �வாசக்க�வ�ெயான்ைற அண�ந்தி�க்க ேவண்�ம். உங்கள் அறி�றிகள்
ேமாசமாகிவ�ட்டால் அல்ல� �திய அறி�றிகைள உங்க�க்� ேதான்றினால், �காதார வழங்�நைர அ�க�ம்.
யாேர�ம் �காதார ேசைவ வழங்�னர் ஒ�வைர ெபற்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல என�ன்: ��ேயற்ற
நிைலைமகைள க�த்திற்ெகாள்ளா�, இலவச அல்ல� �ைறந்த ெசலவ�லான ேசாதைனகள் பல இடங்கள��ம்
காணப்ப�கின்றன. பார்க்க �காதாரத் திைணக்களத்தின் ேசாதைன அ�க்க� வ�னவப்ப�ம் ேகள்வ�கள்
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) அல்ல� ெதாடர்� ெகாள்க WA மாநில ெகாவ�ட்-19 தகவல்க�க்கானஅவசர எண்
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்).
அறி�றிகள் ேதான்ற
ஆரம்ப�த்த ப�ன்னான
ேசாதைன ���

ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்த நபர்
��ைமயாகத் த�ப்�சி ெபற்றி�த்தல்
அல்ல� ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�
உ�திப்ப�த்தப்பட்� கடந்த 90 நாட்கள�ல்
�ணமைடந்தி�த்தல்.

ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ந்த
நபர் ��ைமயாகத் த�ப்�சி
ெபறாமலி�த்தல்

உ�திப்ப�த்தப்படல்
அல்ல� ேசாதைனக்�
உட்ப�த்தப்படாதி�த்தல்.

ப�ன்வ�ம் சந்தர்ப்பங்கள் வைர வட்�ேலேய
�
இ�ங்கள்:

ப�ன்வ�ம் சந்தர்ப்பங்கள் வைர
வட்�ேலேய
�
இ�ங்கள்:

•
•

அறி�றிகள் �தலாவ� ேதான்றி 10
நாட்கள் ஆ�ம் வைர, மற்�ம்
காய்ச்சைலக் �ைறக்�ம் ம�ந்�கைளப்
பாவ�க்காமல் கடந்த 24
மண�த்தியாலங்க�க்�ள் உங்க�க்�

•

•

அறி�றிகள் �தலாவ�
ேதான்றி 10 நாட்கள் ஆ�ம்
வைர, மற்�ம்
காய்ச்சைலக் �ைறக்�ம்
ம�ந்�கைளப்
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•

எதிர்மைற ���

காய்ச்சேல�ம் இல்லாதி�ப்ப�ன், மற்�ம்
உங்கள� அறி�றிகள் �றிப்ப�டத்தக்கள�
ேமம்ப�ம் வைர.

ப�ன்வ�ம் சந்தர்ப்பங்கள் வைர வட்�ேலேய
�
இ�ங்கள்:
•

•

காய்ச்சைலக் �ைறக்�ம் ம�ந்�கைளப்
பாவ�க்காமல் கடந்த 24
மண�த்தியாலங்க�க்�ள் உங்க�க்�
காய்ச்சேல�ம் இல்லாதி�ப்ப�ன், மற்�ம்
உங்கள� அறி�றிகள் �றிப்ப�டத்தக்கள�
ேமம்ப�ம் வைர.

பாவ�க்காமல் கடந்த 24
மண�த்தியாலங்க�க்�ள்
உங்க�க்� காய்ச்சேல�ம்
இல்லாதி�ப்ப�ன், மற்�ம்
•
உங்கள� அறி�றிகள்
�றிப்ப�டத்தக்கள�
ேமம்ப�ம் வைர.
தன�ைமப்ப�த்தைல ம� ளத்
ெதாடங்�தல் (பார்க்க ெகாவ�ட்19 ெதாற்�க்�ள்ளான
ஒ�வ�டன் நான் ெந�ங்கிய
ெதாடர்ப�லி�ந்ேதன் என��ம்,
நான் �கவன�றவ�ல்ைல.
�
நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

உயர் ஆபத்� வலயங்கள�ல் (உதாரணமாக,
சீர்தி�த்தல் அைமப்�கள்) வசிக்�ம்
ெந�ங்கிய ெதாடர்ப�லி�ப்பவர்கள்
தன�ைமப்ப�த்தப்பட�ம், Department of Health
இன் (DOH,�காதாரத் திைணக்களம்) �றிப்ப�ட்ட
வலய வழிகாட்டல் அல்ல� Local Health
Jurisdiction இன் (LHJ, உள்�ர் �காதார அதிகார
சைப) ப�ந்�ைரையப் ப�ன்பற்ற�ம்
அறி��த்தப்ப�கின்றனர்.
ேமலதிக வழிகாட்டல் கிைடக்கின்ற� ெகாவ�ட்-19 ெதாற்� உ�திப்ப�த்தப்பட்டவர்க�க்கான.
உங்கள� அறி�றிகைளக் கண்காண�க்க�ம்
உங்கள் அறி�றிகள் ேமாசமாகிவ�ட்டால் உடேன ம�த்�வ உதவ�ையப் ெப�ங்கள். ந�ங்கள் ேசைவையப்
ெபற்�க் ெகாள்ள �ன்னர், உங்கள் �காதார ேசைவ வழங்�னைர ெதாைலேபசிய�ல் அைழத்�, உங்க�க்�
ெகாவ�ட்-19 அறி�றிகள் இ�ப்பைத அவ�டம் ெத�வ��ங்கள். ஓய்� அைற மற்�ம் ப�ேசாதைன அைறகள�ல்
ப�ற நபர்க�க்� கி�மிகள் பரவாமல் த�க்க ந�ங்கள் �காதார வசதிக்�ள் �ைழவதற்� �ன் உங்கள் �கத்ைத
��க்ெகாள்�ங்கள்.
உங்க�க்� ம�த்�வ அவசரநிைல இ�ந்�, 911 ஐ அைழக்க ேவண்�ம் என்றால், உங்கள�டம் COVID-19
அறி�றிகள் இ�ப்பதாக �ஸ்பாட்ச் ஊழியர்கள�டம் ெசால்�ங்கள். ��ந்தால், அவசர ேசைவகள் வ�வதற்�
�ன்� �கத்ைத ��க்ெகாள்�ங்கள்.
என� ேநாய் என� ��ம்பத்தின�க்�ம் ச�கத்தில் உள்ள மற்றவர்க�க்�ம் பரவாமல் இ�க்க நான்
என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?
•

•

ம�த்�வ உதவ� ெப�வைதத் தவ�ர்த்�, மற்ற ேநரங்கள�ல் வட்�ேலேய
�
தங்கி இ�ங்கள்.
o
ேவைல, பள்ள� அல்ல� ெபா� இடங்க�க்� ெசல்ல ேவண்டாம். ெபா� ேபாக்�வரத்�, டாக்சிகள்
அல்ல� சவா� பகிர்� ஆகியவற்ைறப் பயன்ப�த்�வைதத் தவ�ர்க்க�ம். உங்க�க்காக ஷாப்ப�ங்
ெசய்ய மற்றவர்கைள அ��ங்கள் அல்ல� மள�ைக வ�நிேயாக ேசைவையப் பயன்ப�த்�ங்கள்.
o
ந�ங்கள் ஒ� �காதார வழங்�ந�டம் ெசல்வதற்� �ன் அவைர அைழக்க�ம் மற்�ம் உங்க�க்�
COVID-19 இ�ப்பதாகேவா அல்ல� COVID-19 க்� ேசாதைன ெசய்யப்ப�வதாக�ம் அவர்கள�டம்
ெசால்�ங்கள். ந�ங்கள் கட்�டத்திற்�ள் �ைழவதற்� �ன்� �க�� அண�ந்� ெகாள்�ங்கள்.
இந்த நடவ�க்ைககள் மக்கைள அ�வலகத்தில் அல்ல� ஓய்� அைறய�ல் ேநாய்வாய்ப்படாமல்
இ�க்க உத�ம்.
உங்கள் வட்��ள்ள
�
மற்றவர்கள�டமி�ந்�ம் வ�லங்�கள�டமி�ந்�ம் உங்கைள
தன�ைமப்ப�த்திக் ெகாள்�ங்கள்.
o
��ந்தவைர, ஒ� �றிப்ப�ட்ட அைறய�ல் தங்கிய��ந்� மற்றவர்கள�டமி�ந்� வ�லகி இ�ங்கள்.
o
இ�ந்தால், தன� �ள�யலைறையப் பயன்ப�த்த�ம்.
o
ந�ங்கள் மற்றவர்க�டன் இ�க்�ம் ேபா� �ண�யாலான �கக்கவசெமான்ைற அண�ந்�
ெகாள்�ங்கள். உங்களால் �கக்கவசெமான்ைற அண�ய ��யாதி�ந்தால், மற்றவர்கள் ந�ங்கள்
இ�க்�ம் அைறய�ல் �ைழ�ம் ேபா� �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக்க�வ� ஒன்ைற
அண�ந்தி�த்தல் ேவண்�ம்.
�ண�யாலான �க�� என்ப� உங்கள் வாய் மற்�ம் �க்ைக ��வ�மாக �டக்��ய� மற்�ம்
உங்கள் �கத்தின் பக்கங்கள��ம் உங்கள் கன்னத்தின் கீ �ம் பா�காப்பாக ெபா�ந்�கிற�. இ�
உங்கள் தைலையச் �ற்றி அல்ல� உங்கள் கா�க�க்�ப் ப�ன்னால் ெசல்�ம் நாடாக்கள் அல்ல�
பட்ைடகள் ெகாண்ட இ�க்கமாக ெநய்த �ண�யா�ம், அ� இரண்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட
அ�க்�களால் ெசய்யப்பட்��க்க ேவண்�ம். ஒ� �ண�ய�ன் �க மைறப்� அண�வதற்�
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•

•
•

இயலாதவர்களான வளர்ச்சி, நடத்ைத அல்ல� ம�த்�வ நிைலைமகைளக் ெகாண்டவர்கள் ஒ�
�ண� கவசத்�டன் ஒ� �கக்கவசத்ைதப் பயன்ப�த்தலாம்.
o
இன� வழிகாட்டல் Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ேநாய்க் கட்�ப்பாட்� மற்�ம் த�ப்�
ைமயங்கள்) உத்திகைளப் ப�ந்�ைரக்கிற� ெகாவ�ட்-19 பரவைல ேம�ம் வ�ைனத்திறனான
�ைறய�ல் �ைறத்�க் ெகாள்�ம் ெபா�ட்� �கக்கவசம் ெபா�த்�தைல ேமம்ப�த்த. இந்த
உத்திகள�ல் ஒ� ம�த்�வ நைட�ைற �க கவசத்தின் ம� � �ண� மாஸ்க்ைக அண�வ�, ம�த்�வ
நைட�ைற �கக்கவசத்தின் கா� �ழல்கைள ��ச்� ேபா�வ�, �கக்கவச ெபா�த்திையப்
பயன்ப�த்�வ� அல்ல� �கக்கவசத்தின் ேமல் ைநலான் மைறப்ைபப் பயன்ப�த்�வ�
ஆகியைவ அடங்�ம். ��தலாக, DOH �வாசக் �ழாய்கள் அல்ல� �வாரங்கள் அல்ல� ஒற்ைற
அ�க்� ைகக்�ட்ைடகள் மற்�ம் கா�ைறக�டன் �கக்கவசங்கைளப் பயன்ப�த்த
ப�ந்�ைரக்கவ�ல்ைல. (என்பவற்றினால் ெவள�ய�டப்பட்ட வழிகாட்�தலின்ப� ெவள�ேயற்�ம்
வால்�கைளக் ெகாண்ட �வாசக் க�வ�கைளப் பயன்ப�த்�வ� பரவாய�ல்ைல DOH மற்�ம் L&I
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்).)
o
ேநாய்வாய்ப்பட்��க்�ம்ேபா� ெசல்லப்ப�ராண�கள் மற்�ம் ப�ற வ�லங்�க�டனான ெதாடர்ைபக்
கட்�ப்ப�த்�ங்கள். ��ந்தால், உங்கள் வட்�ல்
�
உள்ள மற்ெறா� உ�ப்ப�னைர உங்கள்
வ�லங்�கள�ன் பராம�ப்�க்� ைவத்தி�ங்கள். உங்கள் ெசல்லப்ப�ராண�ைய ந�ங்கள் கட்டாயம்
கவன�க்க ேவண்�ம் என்றால், ந�ங்கள் ெசல்லப்ப�ராண�க�டன் ெதாடர்�ெகாள்வதற்� �ன்�ம்
ப�ன்�ம் உங்கள் ைககைள க�வ�ம் மற்�ம் ��ந்தால் �கத்ைத மைறக்க�ம். பார்க்க ெகாவ�ட்19 மற்�ம் வ�லங்�கள் ேமலதிக தகவல்க�க்�.
o
உண� வைககள், ந�ர் அ�ந்�ம் �வைளகள், ேகாப்ைபகள், பாத்திரங்கள், �ண்�கள் அல்ல�
ப�க்ைக ேபான்ற தன�ப்பட்ட ெபா�ட்கைள மற்ற நபர்கள் அல்ல� ெசல்லப்ப�ராண�க�டன் பகிர
ேவண்டாம்.
�கக்கவசத்ைதப் பயன்ப�த்தினா�ம், எல்லா ேநரங்கள��ம் மற்றவர்கள�டமி�ந்� 6 அ� ச�க
இைடெவள�ையக் கைடப்ப��க்க�ம்.
உங்கள் ைககைள அ�க்க� �த்தம் ெசய்�ங்கள். ேசாப்� மற்�ம் தண்ண ��ல் ைககைள �ைறந்த� 20
வ�நா�கள் க�வ ேவண்�ம். ேசாப்� மற்�ம் தண்ண �ர் கிைடக்கவ�ல்ைல என்றால், �ைறந்த� 60%
ஆல்கஹால் ெகாண்ட ஆல்கஹால் அ�ப்பைடய�லான ைக �த்திக�ப்பாைனப் பயன்ப�த்�ங்கள்.
க�வப்படாத ைககளால் உங்கள் �கத்ைதத் ெதா�வைதத் தவ�ர்க்க�ம்.
இ��ம் ேபா�ம் �ம்�ம் ேபா�ம் தி�க்களால் ��க் ெகாள்ள�ம். பயன்ப�த்தப்பட்ட தி�க்கைள
�க்கி எறிந்�வ�ட்�, ப�ன்னர் உங்கள் ைககைள க�வ�ம்.
க�ண்டர்கள், ேமைச ேமற்பரப்�கள், கத�ப்ப��கள், �ள�யலைற சாதனங்கள், கழிவைறகள்,
ெதாைலேபசிகள், வ�ைசப்பலைககள், ேடப்லட் கணன�கள் மற்�ம் ப�க்ைகேயா�ைணந்த ேமைசகள்
ேபான்ற அதிகம் ெதா�ைகக்�ள்ளா�ம் ேமற்பரப்�கைள �ைறந்த� ஒ� நாைளக்� ஒ� தடைவ
அல்ல� ேதைவப்ப�ம் சகல சந்தர்ப்பங்கள��ம் �த்தம் ெசய்�ங்கள். வட்�
�
�த்தம் ெதள�ப்ைப
அல்ல� �ைடப்ைப பயன்ப�த்த�ம் மற்�ம் ேலப�ள�ல் உள்ள வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்.

வ�லகிய��த்த�க்�ம் தன�ைமப்ப�த்த�க்�ம் என்ன ேவ�பா�
•

•

உங்கள�டம் ெகாவ�ட்-19 அறி�றிகள் காணப்பட்டால், ந�ங்கள் ப�ேசாதைன ���கைள
எதிர்பார்த்தி�ந்தால், அல்ல� ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்� ஆளாகினால் ந�ங்கள் கைடப்ப��க்க ேவண்�ய�
வ�லகிய��த்தல் ஆ�ம். வ�லகிய��த்தல் என்ப� ப�ந்�ைரக்கப்பட்டள� ந�ங்கள் வட்�ல்
�
இ�ந்தவா�
ஏைனயவர்கள�டமி�ந்� (��ம்பத்தவர்கள் உட்பட) வ�லகிய��ப்பதா�ம் காலப்ப�தி ேநாய்த் ெதாற்�
பரவைலத் த�ப்பதற்�.
ந�ங்கள் ெகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்� �கங்ெகா�க்க ேந�ட்டால் ந�ங்கள் கைடப்ப��க்க ேவண்�ய�
தன�ைமப்ப�த்�தல் ஆ�ம். தன�ைமப்ப�த்�தல் என்ப� ப�ந்�ைரக்கப்பட்டள� ந�ங்கள் வட்�ல்
�
இ�ந்தவா� ஏைனயவர்கள�டமி�ந்� வ�லகிய��ப்பதா�ம் காலப்ப�தி ஒ�ேவைள ந�ங்கள்
ெதாற்�க்�ள்ளாகிய��ப்ப�ன் மற்�ம் ெதாற்� ஏற்ப�த்�ம் தன்ைமையக் ெகாண்��ப்ப�ன். ந�ங்கள்
ப�ன்னர் COVID-19 க்� ேநர்மைறயாக ேசாதித்தால் அல்ல� COVID-19 அறி�றிகள் காணப்பட்டால்
தன�ைமப்ப�த்தல் வ�லகிய��த்தல் ஆகிற�.

COVID-19 பற்றிய ��தல் தகவல்கள் மற்�ம் வளங்கள்
உடனக்�டன் அறிந்�ெகாள்�ங்கள் ெவாஷிங்டன�ல் ெகாவ�ட்-19 இன் தற்ேபாைதய நிைல, ஆ�னர் இன்சி�
இன� ப�ரகடனங்கள், அறி�றிகள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்), எவ்வா� அ� பர�கின்ற� (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்),
மற்�ம் எவ்வா� மற்�ம் எப்ேபா� மக்கள் ப�ேசாதிக்கப்பட ேவண்�ம் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்).
பார்ைவய��ங்கள் எம� அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கைள (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ேமலதிக தகவல்க�க்�.
ஒ� நப�ன் வர்க்கம்/இனம் அல்ல� ேதசியம், தாேன �யமாக, அவர்கைள COVID-19 க்� அதிக ஆபத்தில்
வழ்த்தா�.
�
இ�ப்ப��ம், COVID-19 ஆல் நிற�ள்ள ச�கங்கள் அள�க்� அதிகமாக பாதிக்கப்ப�கின்றன என்பைத
தர�கள் ெவள�ப்ப�த்�கின்றன. இனெவறிய�ன் வ�ைள�களா�ம், �றிப்பாக கட்டைமப்� இனெவறிய�னால்,
சில ��க்கள் தங்கைள�ம் தங்கள் ச�கங்கைள�ம் பா�காக்க �ைறந்த வாய்ப்�கைளக் ெகாண்�ள்ளைம
இதற்� காரணமா�ம். களங்கம் வ�ைளவ�த்தல் இந்ேநாய் நிைலைமையத் த�ப்பதில் உதவா� (ஆங்கிலத்தில்
மட்�ம்). வதந்திகள் மற்�ம் தவறான தகவல்கைளப் பரப்�வைதத் த�க்க மிகச் ச�யான தகவல்கைள மட்�ேம
பகிர�ம்.
•
•

WA மாநில �காதாரத் திைணக்களம் 2019 �திய ெகாேரானா ைவரஸின் த�வ�ர ேநாய்ப்பரவல் (ெகாவ�ட்-19)
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)
WA மாநில ெகாேரானா ைவரஸ் எதிர்வ�ைன (ெகாவ�ட்-19)
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•
•
•

உங்கள� உள்�ர் அல்ல� மாவட்ட �காதாரத் திைணக்களத்ைதக் கண்டறி�ங்கள் (ஆங்கிலத்தில்
மட்�ம்)
CDC ெகாேரானா ைவரஸ் (ெகாவ�ட்-19)
களங்கம் வ�ைளவ�த்தைலக் �ைறக்�ம் வளங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)

ெகாவ�ட்-19 ெதாடர்பாக ேம�ம் ேகள்வ�கள் உள்ளனவா? எம� அவசர எண்ைண அைழக்க�ம்: 1-800-5250127, திங்கட்கிழைம – ெவள்ள�க்கிழைம, �ற்பகல் 6 மண�ய�லி�ந்� ப�ற்பகல் 10 மண� வைர, ேம�ம்
ேகள்வ�கள் உள்ளனவா? எங்கள் COVID-19 தகவல் ஹாட்ைலைன அைழக்க�ம்: 1-800-525-0127
திங்கட்கிழைம – �ற்பகல் 6 மண�ய�லி�ந்� ப�ற்பகல் 10 மண� வைர, ெசவ்வாய்க்கிழைம –
ஞாய�ற்�க்கிழைம மற்�ம் அரச வ���ைறயாக அ�ஷ்�க்கப்ப�ம் தினங்கள், �ற்பகல் 6 மண�ய�லி�ந்�
ப�ற்பகல் 6 மண� வைர. ெபா�ள்வ�ளக்க ேசைவக�க்�, அவர்கள் பதிலள�த்� உங்கள் ெமாழிையக்
�றிப்ப��ம் ேபா� # ஐ அ�த்�ங்கள். உங்கள் ெசாந்த உடல்நலம், COVID-19 ேசாதைன அல்ல� ேசாதைன
���கள் �றித்த ேகள்வ�க�க்�, தய�ெசய்� ஒ� �காதார வழங்�நைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.
இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்தில் ேகார, 1-800-525-0127 ஐ அைழக்க�ம். கா� ேகளாத அல்ல�
ெசவ�ப்�லன் �ைறந்த வா�க்ைகயாளர்கள், தய� ெசய்� 711 ஐ அைழ�ங்கள் (Washington Relay) (ஆங்கிலத்தில்
மட்�ம்) அல்ல� மின்னஞ்சல் ெசய்�ங்கள் civil.rights@doh.wa.gov.
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