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உங்களுக்கு ககொவிட்-19 க ொற்று இருப்பது
உறு ிப்படுத் ப்பட்டொல் என்ன கெய்ய வவண்டும்
நவம்பர் 15, 2021 மாற்றங்களின் சுருக்கம்
•

ககொவிட்-19 க ொற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்டவர்கள் மீ து கவனம் கெலுத்துவ ற்கொன
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவணம்

அறிமுகம்
உங்களுக்கு ககொவிட்-19 க ொற்று இருப்பது உறு ிப்படுத் ப்பட்டொல், மற்றவர்களுக்கு ககொவிட்-19
பரவுவத த் டுப்ப ில் நீங்கள் உ வ முடியும். கீ வே உள்ள வேிகொட்டதைப் பின்பற்றவும்.

பபாது சுகாதார நநர்காணலில் பங்நகற்கவும்
COVID-19 வெொ தனயில் உங்களுக்கு வநர்மதற என்று இருந் ொல், கபொது சுகொ ொரத் ிைிருந்து ஒருவர்
உங்கதள க ொடர்புககொள்வொர், வொடிக்தகயொக க ொதைவபெியில். அடுத்து என்ன கெய்ய வவண்டும்,
எந் வதகயொன ஆ ரவு கிதடக்கிறது என்பத ப் புரிந்துககொள்ள வநர்கொணல் கெய்பவர் உங்களுக்கு
உ வுவொர். உங்கவளொடு கநருங்கிய க ொடர்பில் இருந் வர்களிடம் க ொற்றுப் பற்றி அறிவிக்க
அவர்களது கபயர்கள் மற்றும் க ொடர்புககொள்ளும் விபரங்கதள வநர்கொணல் கெய்பவர் உங்களிடம்
வினவுவொர். அவர்கள் இந்
கவதைக் வகட்பது அவர்கள் கவளிப்படுத் ப்பட்டிருக்கைொம் என்பத
அவர்களுக்குத் க ரிவிக்க முடியும் என்ப ொல். அவர் உங்கள் கபயதர கநருங்கிய க ொடர்புகளுடன்
பகிர்ந்து ககொள்ள மொட்டொர்.

மருத்துவ உதவி பபறுவததத் தவிர்த்து, மற்ற நநரங்களில் வட்டிநலநே
ீ
இருங்கள்.
நீங்கள் மருத்துவ உ வி கபறுவத த் விர்த்து, மற்ற வநரங்களில் வட்டிவைவய
ீ
இருக்க வவண்டும்.
வவதை, பள்ளி அல்ைது கபொது இடங்களுக்கு கெல்ை வவண்டொம். கபொது வபொக்குவரத்து, டொக்ெிகள்
அல்ைது ெவொரி பகிர்வு ஆகியவற்தறப் பயன்படுத்துவத த் விர்க்கவும். உங்களுக்கொக ஷொப்பிங்
கெய்ய மற்றவர்கதள வகளுங்கள் அல்ைது மளிதக விநிவயொக வெதவதயப் பயன்படுத்துங்கள்.

COVID-19 இன் அறிகுறிகள்
அறிகுறிகள் கொய்ச்ெல் அல்ைது குளிர் நடுக்கம், இருமல், சுவொெிப்ப ில் ெிரமம், கதளப்பு, தெ
அல்ைது உடல் வைி, தை வைி, க ொண்தட வைி, மூக்கதடப்பு அல்ைது மூக்கு ஒழுகு ல், குமட்டல்
அல்ைது வொந் ி, வயிற்றுப்வபொக்கு, அல்ைது பு ிய சுதவ அல்ைது வொெதன இேப்பு வபொன்றன
ககொவிட்-19 அறிகுறிகளில் உள்ளடங்கும். இப்பட்டியல், ெொத் ியமொன அதனத்து அறிகுறிகதளயும்
உள்ளடக்குவ ில்தை.

நீ ங்கள் ஒரு மருத்துவரிடம் பெல்வதற்கு முன் அவதர அதைக்கவும்
உங்கள் சுகொ ொர வேங்குநரிடம் உங்களுக்கு COVID-19 இருப்ப ொகவவொ அல்ைது COVID-19 க்கு
வெொ தன கெய்யப்படுவ ொகவவொ கூறவும். நீங்கள் கட்டிடத் ிற்குள் நுதேவ ற்கு முன்பு முகமூடி
அணிந்து ககொள்ளுங்கள். இந் நடவடிக்தககள் மக்கதள அலுவைகத் ில் அல்ைது ஓய்வு
அதறயில் வநொய்வொய்ப்படொமல் இருக்க உ வும்.

உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ
மற்றவர்களிடமிருந்தும் விலங்குகளிடமிருந்தும்
உங்கதள தனிதமப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள்.

•
•

மக்கள்: முடிந் வதர, ஒரு குறிப்பிட்ட அதறயில் ங்கியிருந்து மற்றவர்களிடமிருந்து
விைகி இருங்கள் மற்றும் முடிந் ொல், னி குளியைதறதயப் பயன்படுத்துங்கள்.
விலங்குகள்: கெல்ைப்பிரொணிகள் மற்றும் பிற விைங்குகளுடனொன க ொடர்தபக்
கட்டுப்படுத் ிக் ககொள்ளுங்கள். முடிந் ொல், உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள மற்கறொரு உறுப்பினரிடம்
உங்கள் விைங்குகதள பரொமரிக்க கூறுங்கள். உங்கள் கெல்ைப்பிரொணிதய நீங்கள் கட்டொயம்
கவனிக்க வவண்டும் என்றொல், நீங்கள் கெல்ைப்பிரொணிகளுடன் க ொடர்புககொள்வ ற்கு
முன்னும் பின்னும் உங்கள் தககதள கழுவவும் மற்றும் முடிந் ொல் முகத்த மதறக்கவும்.
பொர்க்க ககொவிட்-19 மற்றும் விைங்குகள் வமை ிக கவல்களுக்கு.

என்தன எவ்வளவு காலம் தனிதமப்படுத்திக்பகாள்ள நவண்டும்?
1.

2.

உங்களுக்கு ககொவிட்-19 க ொற்று இருப்பது உறு ிப்படுத் ப்பட்டு, அ ன் அறிகுறிகளும்
உங்களிடம் கொணப்படுமொயின், பின்வரும் ெந் ர்ப்பங்களில் உங்கள் வட்டுத்
ீ
னிதமப்படுத் தை நிறுத் ிக்ககொள்ள முடியம்.
o கொய்ச்ெதைக் குதறக்கும் மருந்துகதளப் பயன்படுத் ொமல் குதறந் து 24
மணித் ியொைங்களுக்கு நீங்கள் கொய்ச்ெல் இல்ைொமல் இருந் ொல் மற்றும்
o உங்களது அறிகுறிகள் வமம்பட்டு இருந் ொல் நமலும்
o உங்களுக்கு அறிகுறிகள் மு ைில் வ ொன்றி குதறந் து 10 நொட்கள் கடந்துவிட்டன.
உங்களுக்கு ககொவிட்-19 க ொற்று இருப்பது உறு ிப்படுத் ப்பட்ட பின்னும், அ ற்கொன எந்
அறிகுறிகதளயும் ககொண்டிருக்கவில்தை எனின், உங்களது வட்டுத்
ீ
னிதமப்படுத் தை
பின்வரும் ெந் ர்ப்பங்களில் நிறுத் ிக் ககொள்ள முடியும்:
o உங்களது மு ல் வநர்மதற ககொவிட்-19 பரிவெொ தன எடுக்கப்பட்ட ிக ியிைிருந்து
குதறந் து 10 நொட்கள் கடந்து விட்ட ொக இருந் ொல், மற்றும்
o உங்களில் வ ொன்றொமல் இருந் ொல் அறிகுறிகள்.

உங்களது

டுப்பூெி ஏற்றப்பட்ட நிதைதயக் கருத் ிற் ககொள்ளொமல், நீங்கள்

னிதமப்பட வவண்டும்.

உங்களது அறிகுறிகதளக் கண்காணிக்கவும்
உங்கள் அறிகுறிகள் வமொெமொகிவிட்டொல் உடவன மருத்துவ உ விதயப் கபறுங்கள். நீங்கள்
மருத்துவ உ வி கபறுவ ற்கு முன், உங்கள் உடல்நைப் பொதுகொப்பு வேங்குநதர அதேத்து,
உங்களிடம் COVID-19 அறிகுறிகள் இருப்ப ொக அவர்களிடம் கெொல்லுங்கள். ஓய்வு அதற மற்றும்
பரிவெொ தன அதறகளில் பிற நபர்களுக்கு கிருமிகள் பரவொமல் டுக்க நீங்கள் சுகொ ொர வெ ிக்குள்
நுதேவ ற்கு முன் உங்கள் முகத்த மூடிக்ககொள்ளுங்கள்.
உங்களுக்கு மருத்துவ அவெரநிதை இருந்து, 911 ஐ அதேக்க வவண்டும் என்றொல், உங்களிடம் COVID19 அறிகுறிகள் இருப்ப ொக டிஸ்பொட்ச் ஊேியர்களிடம் கெொல்லுங்கள். முடிந் ொல், அவெர வெதவகள்
வருவ ற்கு முன்பு முகத்த மூடிக்ககொள்ளுங்கள்.

COVID-19 இன் பரவதல தடுக்கவும்
•

நீங்கள் மக்கள் அல்ைது கெல்ைப்பிரொணிகதளச் சூே இருக்கும் வபொது மற்றும் சுகொ ொர
வெதவ வேங்குனர் ஒருவரின் அலுவைகத் ினுள் நுதேய முன்பொக துணியினொைொன
முகக்கவெகமொன்தற அணிந்து ககொள்ளுங்கள். உங்களொல் முகக்கவெகமொன்தற அணிய
முடியவில்தை எனின், உங்களது வட்டிலுள்ளவர்கள்
ீ
அவ அதறயில் இருக்கக் கூடொது,
அல்ைது நீங்கள் இருக்கும் அவ்வதறயில் அவர்கள் நுதேந் ொல் முகக்கவெகமொன்தற
அல்ைது சுவொெக்கருவிகயொன்தற கட்டொயம் அணிந் ிருத் ல் வவண்டும்.
o துணியொைொன முகமூடி என்பது உங்கள் வொய் மற்றும் மூக்தக முழுவதுமொக
மூடக்கூடியது மற்றும் உங்கள் முகத் ின் பக்கங்களிலும் உங்கள் கன்னத் ின் கீ ழும்
பொதுகொப்பொக கபொருந்துகிறது. இது உங்கள் தைதயச் சுற்றி அல்ைது உங்கள்
கொதுகளுக்குப் பின்னொல் கெல்லும் நொடொக்கள் அல்ைது பட்தடகள் ககொண்ட
இறுக்கமொக கநய் துணியொகும், அது இரண்டு அல்ைது அ ற்கு வமற்பட்ட
அடுக்குகளொல் கெய்யப்பட்டிருக்க வவண்டும். ஒரு துணியின் முக மதறப்பு
அணிவ ற்கு இயைொ வர்களொன வளர்ச்ெி, நடத்த அல்ைது மருத்துவ
நிதைதமகதளக் ககொண்டவர்கள் ஒரு துணி கவெத்துடன் ஒரு முகக்கவெத்த ப்
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•
•

•

•

•

•

பயன்படுத் ைொம். குேந்த பரொமரிப்பு, பகல் முகொம் மற்றும் K-12 அதமப்புகளில்
உள்ள குேந்த கள் முகக்கவெங்கள் பயன்படுத் ைொம். பணியிடத் ில், மொஸ்க்
அல்ைது சுவொெக் கருவிகள் வ தவப்படைொம், ஏகனனில் அதவ துணியொைொன
முகமூடிகதள விட பொதுகொப்பொனதவ.
o இனது வேிகொட்டல் Centers for Disease Control and Prevention (CDC, வநொய்க் கட்டுப்பொட்டு
மற்றும் டுப்பு தமயங்கள்) உத் ிகதளப் பரிந்துதரக்கிறது ககொவிட்-19 பரவதை
வமலும் விதனத் ிறனொன முதறயில் குதறத்துக் ககொள்ளும் கபொருட்டு
முகக்கவெம் கபொருத்து தை வமம்படுத் . இந் உத் ிகளில் ஒரு மருத்துவ
நதடமுதற முக கவெத் ின் மீ து துணி மொஸ்க்தக அணிவது, மருத்துவ
நதடமுதற முகக்கவெத் ின் கொது சுேல்கதள முடிச்சு வபொடுவது, முகக்கவெ
கபொருத் ிதயப் பயன்படுத்துவது அல்ைது முகக்கவெத் ின் வமல் தநைொன்
மதறப்தபப் பயன்படுத்துவது ஆகியதவ அடங்கும். கூடு ைொக, DOH(சுகொ ரத் துதற)
சுவொெக் குேொய்கள் அல்ைது துவொரங்கள் அல்ைது ஒற்தற அடுக்கு தகக்குட்தடகள்
மற்றும் கொலுதறகளுடன் முகக்கவெங்கதளப் பயன்படுத் பரிந்துதரக்கவில்தை.
(என்பவற்றினொல் கவளியிடப்பட்ட வேிகொட்டு ைின்படி கவளிவயற்றும்
வொல்வுகதளக் ககொண்ட சுவொெக் கருவிகதளப் பயன்படுத்துவது பரவொயில்தை
Department of Health (DOH, சுகொ ொரத் ிதணக்களம்) மற்றும் Department of Labor and Industries
(L&I, க ொேிைொளர் மற்றும் தகத்க ொேில்கள் ிதணக்களம் (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்).)
முகக்கவெத்த ப் பயன்படுத் ினொலும், எல்ைொ வநரங்களிலும் மற்றவர்களிடமிருந்து 6 அடி
ெமூக இதடபவளிதேக் கதடப்பிடிக்கவும்.
உங்கள் தககதள அடிக்கடி சுத்தம் பெய்யுங்கள். வெொப்பு மற்றும் ண்ண ீரில் தககதள
குதறந் து 20 விநொடிகள் கழுவ வவண்டும். வெொப்பு மற்றும் ண்ண ீர் கிதடக்கவில்தை
என்றொல், குதறந் து 60% ஆல்கஹொல் ககொண்ட ஆல்கஹொல் அடிப்பதடயிைொன தக
சுத் ிகரிப்பொதனப் பயன்படுத்துங்கள். கழுவப்படொ தககளொல் உங்கள் முகத்த த்
க ொடுவத த் விர்க்கவும்.
இருமும் நபாதும் தும்மும் நபாதும் வாய் மற்றும் மூக்தக மூடிக் பகாள்ளவும்.
பயன்படுத் ப்பட்ட டிஷ்யூ வபப்பதர தூக்கி எறிந்துவிட்டு, பின்னர் உங்கள் தககதள
கழுவவும்.
கவுண்டர்கள், வமதெ வமற்பரப்புகள், க வுப்பிடிகள், குளியைதற ெொ னங்கள், கேிவதறகள்,
க ொதைவபெிகள், விதெப்பைதககள், வடப்ைட் கணனிகள் மற்றும் படுக்தகவயொடிதணந்
வமதெகள் வபொன்ற அதிகம் பதாடுதகக்குள்ளாகும் நமற்பரப்புகதள அடிக்கடி சுத்தம்
பெய்யுங்கள். வட்டு
ீ
சுத் ம் க ளிப்தப அல்ைது துதடப்தப பயன்படுத் வும் மற்றும்
வைபிளில் உள்ள வேிமுதறகதளப் பின்பற்றவும்.
உங்களது வட்டிலுள்ளவர்கள்
ீ
அல்ைது கெல்ைப்பிரொணிகளுடன் பொத் ிரங்கள், ண்ண ீர்
குவதளகள், வகொப்தபகள், உணவருந்தும் பொத் ிரங்கள், துவொய்கள், அல்ைது படுக்தககள்
உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட பபாருட்கதள ோருடனும் பகிர்ந்து பகாள்ள நவண்டாம்.
நநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்நபாது பெல்லப்பிராணிகள் மற்றும் பிற விலங்குகளுடனான
பதாடர்தபக் கட்டுப்படுத்துங்கள். முடிந் ொல், உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள மற்கறொரு
உறுப்பினதர உங்கள் விைங்குகளின் பரொமரிப்புக்கு தவத் ிருங்கள். உங்கள்
கெல்ைப்பிரொணிதய நீங்கள் கட்டொயம் கவனிக்க வவண்டும் என்றொல், நீங்கள்
கெல்ைப்பிரொணிகளுடன் க ொடர்புககொள்வ ற்கு முன்னும் பின்னும் உங்கள் தககதள
கழுவவும் மற்றும் முடிந் ொல் முகத்த மதறக்கவும். பொர்க்க ககொவிட்-19 மற்றும்
விைங்குகள் வமை ிக கவல்களுக்கு.

விலகிேிருத்தலுக்கும் தனிதமப்படுத்தலுக்கும் என்ன நவறுபாடு
•

உங்களிடம் ககொவிட்-19 அறிகுறிகள் கொணப்பட்டொல், நீங்கள் பரிவெொ தன முடிவுகதள
எ ிர்பொர்த் ிருந் ொல், அல்ைது ககொவிட்-19 க ொற்றுக்கு ஆளொகினொல் நீங்கள் கதடப்பிடிக்க
வவண்டியது விலகிேிருத்தல் ஆகும். விைகியிருத் ல் என்பது பரிந்துதரக்கப்பட்டளவு
நீங்கள் வட்டில்
ீ
இருந் வொறு ஏதனயவர்களிடமிருந்து (குடும்பத் வர்கள் உட்பட)
விைகியிருப்ப ொகும் கொைப்பகு ி வநொய்த் க ொற்று பரவதைத் டுப்ப ற்கு.
நீங்கள் ககொவிட்-19 க ொற்றுக்கு முகங்ககொடுக்க வநரிட்டொல் நீங்கள் கதடப்பிடிக்க
வவண்டியது னிதமப்படுத்து ல் ஆகும். தனிதமப்படுத்துதல் என்பது
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பரிந்துதரக்கப்பட்டளவு நீங்கள் வட்டில்
ீ
இருந் வொறு ஏதனயவர்களிடமிருந்து
விைகியிருப்ப ொகும் கொைப்பகு ி ஒருவவதள நீங்கள் க ொற்றுக்குள்ளொகியிருப்பின் மற்றும்
க ொற்று ஏற்படுத்தும் ன்தமதயக் ககொண்டிருப்பின். நீங்கள் பின்னர் COVID-19 க்கு
வநர்மதறயொக வெொ ித் ொல் அல்ைது COVID-19 அறிகுறிகள் கொணப்பட்டொல் னிதமப்படுத் ல்
விைகியிருத் ல் ஆகிறது.

COVID-19 பற்றிே கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் வளங்கள்
உடனக்குடன் அறிந்துககொள்ளுங்கள் கவொஷிங்டனில் ககொவிட்-19 இன் ற்வபொத ய நிதை,
ஆளுனர் இன்ெிலீ இனது பிரகடனங்கள், அறிகுறிகள் (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்), எவ்வொறு அது
பரவுகின்றது (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்), மற்றும் எவ்வொறு மற்றும் எப்வபொது மக்கள் பரிவெொ ிக்கப்பட
வவண்டும் (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்). பொர்தவயிடுங்கள் எமது அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகதள
(ஆங்கிைத் ில் மட்டும்) வமை ிக கவல்களுக்கு.
ஒரு நபரின் வர்க்கம்/இனம் அல்ைது வ ெியம், ொவன சுயமொக, அவர்கதள COVID-19 க்கு அ ிக
ஆபத் ில் வழ்த்
ீ
ொது. இருப்பினும், COVID-19 ஆல் நிறமுள்ள ெமூகங்கள் அளவுக்கு அ ிகமொக
பொ ிக்கப்படுகின்றன என்பத
ரவுகள் கவளிப்படுத்துகின்றன. இனகவறியின் விதளவுகளொலும்,
குறிப்பொக கட்டதமப்பு இனகவறியினொல், ெிை குழுக்கள் ங்கதளயும் ங்கள் ெமூகங்கதளயும்
பொதுகொக்க குதறந் வொய்ப்புகதளக் ககொண்டுள்ளதம இ ற்கு கொரணமொகும். களங்கம்
விதளவித் ல் இந்வநொய் நிதைதமதயத் டுப்ப ில் உ வொது (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்). வ ந் ிகள்
மற்றும் வறொன கவல்கதளப் பரப்புவத த் டுக்க மிகச் ெரியொன கவல்கதள மட்டுவம
பகிரவும்.
•
•
•
•
•

WA மொநிை சுகொ ொரத் ிதணக்களம் 2019 பு ிய ககொவரொனொ தவரஸின் ீவிர வநொய்ப்பரவல்
(ககொவிட்-19) (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்)
WA மொநிை ககொவரொனொ தவரஸ் எ ிர்விதன (ககொவிட்-19)
உங்களது உள்ளூர் அல்ைது மொவட்ட சுகொ ொரத் ிதணக்களத்த க் கண்டறியுங்கள்
(ஆங்கிைத் ில் மட்டும்)
CDC ககொவரொனொ தவரஸ் (ககொவிட்-19)
களங்கம் விதளவித் தைக் குதறக்கும் வளங்கள் (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்)

பகாவிட்-19 பதாடர்பாக நமலும் நகள்விகள் உள்ளனவா? எமது அவெர எண்தண
அதேக்கவும்: 1-800-525-0127, ிங்கட்கிேதம – கவள்ளிக்கிேதம, முற்பகல் 6 மணியிைிருந்து
பிற்பகல் 10 மணி வதர, வமலும் வகள்விகள் உள்ளனவொ? எங்கள் COVID-19 கவல் ஹொட்தைதன
அதேக்கவும்: 1-800-525-0127
ிங்கட்கிேதம – முற்பகல் 6 மணியிைிருந்து பிற்பகல் 10 மணி வதர, கெவ்வொய்க்கிேதம –
ஞொயிற்றுக்கிேதம மற்றும் அரெ விடுமுதறயொக அனுஷ்டிக்கப்படும் ினங்கள், முற்பகல் 6
மணியிைிருந்து பிற்பகல் 6 மணி வதர. கபொருள்விளக்க வெதவகளுக்கு, அவர்கள் ப ிைளித்து
உங்கள் கமொேிதயக் குறிப்பிடும் வபொது # ஐ அழுத்துங்கள். உங்கள் கெொந் உடல்நைம், COVID-19
வெொ தன அல்ைது வெொ தன முடிவுகள் குறித் வகள்விகளுக்கு, யவுகெய்து ஒரு சுகொ ொர
வேங்குநதரத் க ொடர்பு ககொள்ளவும்.
இந் ஆவணத்த வவகறொரு வடிவத் ில் வகொர, 1-800-525-0127 ஐ அதேக்கவும். கொது வகளொ
அல்ைது கெவிப்புைன் குதறந் வொடிக்தகயொளர்கள், யவு கெய்து 711 ஐ அதேயுங்கள் (Washington
Relay) (ஆங்கிைத் ில் மட்டும்) அல்ைது மின்னஞ்ெல் கெய்யுங்கள் civil.rights@doh.wa.gov.
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