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ேகாவ�ட்-19 ெதாற்�க்காலத்தின் ேபா� 
�கக்கவசங்கள் அண�வதற்கான வழிகாட்�தல் 

ெசப்டம்பர் 12, 2022 மாற்றங்கள�ன் ��க்கம்  
• �கக்கவசங்கள் மற்�ம் �வாசக் க�வ�கள�ன் �லம் கிைடக்�ம் பல்ேவ� நிைலகள�ன் 

பா�காப்� பற்றிய ��தல் தகவல்கள் 
• ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தின் உட்�றங்க�க்கான Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ேநாய் 

கட்�ப்பா� மற்�ம் த�ப்� ைமயங்கள்) இன் �ககக்கவசம் அண�வதற்கான ப�ந்�ைரக்� 
ஏற்ப ��ப்ப�க்கப்பட்ட� 

• �காதார நிைலயங்கள்அல்லாத�ட்ட�ள்ள அைமப்�கள�ல் �கக்கவசங்கைள எப்ேபா� 
அண�ய ேவண்�ம் என்பதற்கான ��ப்ப�க்கப்பட்ட ப�ந்�ைரகள் 

• CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்ெதாற்றின் அள�க்� ஏற்ப, உட்�ற அைமப்�கள�ல் எப்ேபா� 
ெபா� மக்கள் �கக்கவசங்கைள அண�ய ேவண்�ம் என்பதற்கான ��ப்ப�க்கப்பட்ட 
ப�ந்�ைரகள் 

அறி�கம்  
ந�ங்கள் �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ� (அதாவ�, N95கள் ேபான்ற சிறப்� வ�கட்� உள்ள 
�கவசங்கள்), அண��ம்ேபா�, உங்கைள�ம், உங்கைளச் �ற்றி�ள்ள மற்றவர்கைள�ம் பா�காக்க 
உத�கிற�ர்கள். �கக்கவசங்கள் அல்ல� �வாசக் க�வ�ைய அண�வதன் �லம் ேகாவ�ட்-19 
பர�வைதக் �ைறக்கலாம், உய�ர்கைளக் காப்பாற்றலாம் ேம�ம் ெபா�ளாதார ெந�க்க� 
ஏற்ப�வைதத் த�க்கலாம். த�ப்�சிகள் மற்�ம் �கக்கவசங்கள் அல்ல� �வாசக் க�வ�கைள 
அண�ந்�ெகாள்வ� ேபான்ற ஒ�ங்கிைணந்த உத்திகள், �திப்ப�த்த நிைலய�ல் இ�ப்ப� (ேம�ம் சில 
ெமாழிகள�ல் உள்ளன) க�ைமயான ேநாய்கைளத் த�க்க�ம் மற்�ம் �காதார அைமப்ப�ன் 
�ைமைய �ைறக்க�ம் உத�ம். 

உங்க�க்�க் கிைடக்�ம் ச�யாகப்-ெபா�ந்�ம் மற்�ம் மிக உயர்ந்த தரமான �கக்கவசம் அல்ல� 
�வாசக் க�வ�ைய (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) அண�ய ேவண்�ம். இவற்ைற ஒ�ங்காக 
அண��ம் ேபா�, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, ேதசிய ெதாழில் பா�காப்� 
மற்�ம் �காதார நி�வனம்)ஆல் அங்கீக�க்கப்பட்ட (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) (N95கள் ேபான்றைவ) 
�வாசக் க�வ�கள் அதிகப் பா�காப்ைப வழங்�கின்றன, அவற்�க்� அ�த்தப�யாக சர்வேதச 
�வாசக் க�வ�கள் (KN94கள், KN95கள் ேபான்றைவ) மற்�ம் அ�ைவ சிகிச்ைச �கக்கவசங்கள், 
ப�ன்னர் �ண� �கக்கவசங்க�ம் பா�காப்ைப வழங்�கின்றன. ந�ங்கள் த�வ�ர ேகாவ�ட்-19 ேநாயால் 
பாதிக்கப்ப�ம் அபாயத்தில் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) இ�ந்தால், ந�ங்கள் NIOSH ஆல் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
�வாசக் க�வ�க்கான ெபா�த்தப் ப�ேசாதைன ெசய்ய ேவண்�மா அல்ல� ெபா�த்தப் ப�ேசாதைன 
ேதைவய�ல்லாத ப�ற �வாசக் க�வ�கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்�மா என்பைதப் பற்றி உங்கள் 
�காதார வழங்�ந�டம் ஆேலாசிக்க�ம். ெபா�த்தப் ப�ேசாதைன மற்�ம் �கக்கவசத்ைத 
ேதர்�ெசய்தல் பற்றிய ��தல் தகவல்க�க்�, Washington State Department of Labor and Industries (L&I ,
வாஷிங்டன் மாநில ெதாழிலாளர் மற்�ம் ெதாழில்�ைற) வைலப்பக்கத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம் 
(ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன). 

பல்ேவ� வைகயான �கக்கவசங்கள், �வாசக் க�வ�கள் மற்�ம் அவற்றின் ெபா�த்தத்ைத 
ேமம்ப�த்�வ� பற்றிய ��தல் தகவல்க�க்�, �கக்கவசங்கள் மற்�ம் �வாசக் க�வ�கள�ன் 
வைககள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) என்பைதப் பார்க்க�ம். ெபா�த்தத்ைத ேமம்ப�த்த 
�கக்கவசங்கள�ல் மாற்றங்கள் ெசய்யப்ப�வ� உட்பட, பல்ேவ� வைகயான �கக்கவசங்கள் 
மற்�ம் �வாசக் க�வ�கள் எவ்வள� நன்றாக �கள்கைள வ�கட்�கின்றன என்ப� பற்றிய 
தகவல்கைள இந்த இைணயப்பக்கம் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) வழங்�கிற�. �கக்கவசத்ைத அண�ய 
இயலாத வைகய�ல் வளர்ச்சி, நடத்ைத அல்ல� ம�த்�வ நிைலைமகைளக் ெகாண்டவர்கள் ஒ� 
�ண�த் திைர�டன் ��ய �கக்கவசத்ைதப் பயன்ப�த்தலாம். �ழந்ைத பராம�ப்� ைமயம், 
தினப்பராம�ப்� �காம் மற்�ம் K-12 பள்ள�கள�ல் உள்ள �ழந்ைதகள் நன்�-ெபா�ந்�ம் 
�கக்கவசத்ைத அண�வதற்� சிரமப்பட்டால் இவற்ைறப் பயன்ப�த்தலாம். இ�ப்ப��ம், நன்�-
ெபா�ந்�ம் �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ� அள�க்கின்ற அேத அளவ�லான பா�காப்ைப 
இைவ வழங்கா� என்பைத ஒப்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். K-12 Schools (K-12 பள்ள�கள்), Child Care 
(�ழந்ைத பராம�ப்�), Early Learning (ஆரம்பநிைலக் கற்றல்), Youth Development (இைளஞர் ேமம்பா�) 
மற்�ம் Day Camp (பகல் ேநர �காம்) நிகழ்ச்சிகள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) 
ஆகியைவகள�ல் �கக்கவசம் அண�வதற்கான Washington Department of Health (WA DOH, வாஷிங்டன் 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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�காதாரத்�ைற) இன் வழிகாட்�தைலப் பார்க்க�ம். ேம�ம் CDC இன் �றிப்ப�ட்ட �� 
மக்க�க்கான ப�சீலைனகைளப் பார்க்க�ம் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன). ெவள�ேயற்�ம் 
வால்�கள் அல்ல� ெவன்ட்கள், ஒற்ைற அ�க்� �ண� �கக்கவசங்கள், ஒற்ைற அ�க்� 
பந்தனாக்கள் அல்ல� ெகய்ட்டர்கள் ெகாண்ட �கக்கவசங்கைளப் பயன்ப�த்த ேவண்டாம் என்� 
DOH ப�ந்�ைரக்கிற�. 

L&I (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ெவள�ய�ட்ட வழிகாட்�தலின்ப�, ெவள�ேயற்�ம் வால்�கைளக் 
ெகாண்ட �வாசக் க�வ�கள் பண�ய�டங்கள�ல் பயன்ப�த்தப்படலாம்.  

�கக்கவசங்கள் பற்றி அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கள�ன் பட்�ய�க்�, �கக்கவசங்கள் பற்றிய 
DOH இன் வைலதளத்ைத (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பார்ைவய�ட�ம்.  

இந்த ஆவணம் ��வ�ம், �கக்கவசங்கள் மற்�ம் �வாசக் க�வ�கள் இரண்ைட�ம் �றிக்க 
�கக்கவசம் என்ற ெசால் பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. 

தற்ேபாைதய ஆைணகள் மற்�ம் �காதார உத்தர�கள் 
தற்ேபா� வ�திக்கப்பட்ட ெபா� உத்தரவ�ன் ப� �காதார பா�காப்� அைமப்�கள், வய� 
வந்ேதா�க்கான சிைறகள் மற்�ம் வய� வந்ேதா�க்கான சிைறச்சாைலகள் ஆகிய இடங்கள�ல் 
�கக்கவசங்கள் ேதைவ. ெப�ந்ெதாற்� எண்ண�க்ைக அதிக�ப்� ேபான்ற சில �ழ்நிைலகள�ல் 
ெபா� �காதார அதிகா�க�க்� �கக்கவசம் ேதைவப்படலாம். 

வாஷிங்டன் மாகாண Department of Health-இன் உத்தர� 

த�ப்�சி நிைலையப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், �கக்கவசம் பற்றிய �காதார ெசயலாள�ன் உத்தர� 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)-இன் ப�, சில அைமப்�கள�ல் �கக்கவசங்கைள அண�ய ேவண்�ம்: 

• �காதாரப் பராம�ப்� அைமப்�கள்  
• வய� வந்ேதா�க்கான சிைறச்சாைல மற்�ம் சிைற அைமப்�கள் அைமந்�ள்ள 

க�ண்�ய�ல் ந�த்தர அல்ல� உயர் CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்ெதாற்றின் அள� 
இ�க்�ம் ேபா� (ஸ்பான�ஷில் உள்ள�) 

இந்த நிபந்தைனக்� வைரய�க்கப்பட்ட வ�திவ�லக்�கள் உள்ளன; இவற்ைற உத்தர� (ஆங்கிலத்தில் 
மட்�ம்) என்பதில் காணலாம். �காதாரப் பண�யாளர்கள் உள்ள�ட்ட அைனத்� பண�யாளர்கள் மற்�ம் 
பார்ைவயாளர்க�ம், �காதார பராம�ப்� அைமப்�கள�ன் உட்�றங்கள�ல் இ�க்�ம்ேபா� 
�கக்கவசத்ைத அண�ய ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� நப�ம் இந்த உத்தர�க்� இணங்�வதற்� 
ெபா�ப்பாவார்கள்; வண�கங்க�ம் தங்கள் பண�யாளர்கள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்க�டன் ேசர்ந்� 
இந்த உத்தரைவ ெசயல்ப�த்�வதற்கான ெபா�ப்�கைளக் ெகாண்��க்கின்றன.  

ரத்� ெசய்யப்பட்ட�: ஃெபடரல் உத்தர�  

ந�திமன்ற உத்தரவ�ன் ப�, ஏப்ரல் 18, 2022 �தல் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ேபாக்�வரத்� 
ைமயங்கள�ல் �கக்கவசங்கள் ேதைவ என்ற CDC இன் உத்தர� இன� நைட�ைறய�ல் இல்ைல. 
இ�ப்ப��ம், பயணம் மற்�ம் ெபா� ேபாக்�வரத்ைதப் பயன்ப�த்�ம் ேபா� அைனவ�ம் 
பா�காப்பாக இ�ப்பதற்� �கக்கவசங்கள் ஒ� �க்கிய க�வ�யாக உள்ள�. CDC க்� ஏற்ப 
மாற்றியைமத்தல் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன), ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ேபாக்�வரத்� 
ைமயங்கள் உட்பட அைனத்� உட்�ற ெபா� ேபாக்�வரத்� அைமப்�கள��ம் இரண்� வய� 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட பயண�கள் மற்�ம் ெதாழிலாளர்கள் �கக்கவசங்கைள அண��மா� WA 
DOH ப�ந்�ைரக்கிற�. ேம�ம் தகவல்க�க்� ெபா� ேபாக்�வரத்� அைமப்�கள் பற்றிக் காண�ம்.  

வாஷிங்டன் மாகாண கவர்னர் ப�ரகடனம்  

வா�க்ைகயாளர்கள் மற்�ம் பண�யாளர்க�க்கான வண�கப் ெபா�ப்�கள் பற்றிய தகவல்கள் 
ஆ�ந�ன் Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington Ready (ப�ரகடனம் 20-25.19 ேகாவ�ட்-19 வாஷிங்டன் 
ெர�) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) மற்�ம் Proclamation 21-08 – Safe Workers (ப�ரகடனம் 21-08 – பா�காப்பான 
பண�யாளர்கள்) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ஆகியவற்றில் பட்�யலிடப்பட்�ள்ளன. 

Washington State Labor and Industries (L&I) மற்�ம் கவர்னர் ப�ரகடனம் 

ேமேல பட்�யலிடப்பட்�ள்ள ஆ�ந�ன் ப�ரகடனத்தின்ப� ெப�ம்பாலான பண�ய�டங்கள�ல் 
�கக்கவசங்கள் ேதைவய�ல்ைல என்றா�ம், �தலாள�கள் L&I ேகாவ�ட்-19 ஐத் த�ப்பதற்கான 
நிபந்தைனகள் மற்�ம் வழிகாட்�தல்கைள (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) கைடப்ப��க்க 
கடைமப்பட்�ள்ளனர். ��தலாக, தன�யார் வண�கங்கள் �கக்கவசங்கள் அவசியம் என்� ேதர்� 
ெசய்யலாம், அதனால் பார்ைவயாளர்கள் அைறய�ன் வ�தி�ைறகைள மதிக்க ேவண்�ம். ஆ�ந�ன்  
(ப�ரகடனம் 21-08 – பா�காப்பான ெதாழிலாளர்கள்) இன் ப� (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்), ெதாழிலாளர்கள் 
பண�ய�டத்தில் �கக்கவசம் அண�ய உ�ைம உண்�. ெபா� �காதார அவசரநிைலய�ன் ேபா� 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
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Washington Administrative Code (WAC, வாஷிங்டன் நிர்வாகக் �றிய��) 296-62-609 (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) 
�கக்கவசம் அண�வதற்கான ெதாழிலாள�ய�ன் உ�ைமையப் பா�காக்கிற�. WAC 296-62-609க்� 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)இணங்க, சட்டத்தால் அ�மதி ம�க்கப்பட்ட உபகரணங்கைளத் தவ�ர, 
�கக்கவசங்கள், �வாசக் க�வ�கள் அல்ல� ப�ற தன�ப்பட்ட பா�காப்� சாதனங்கள் அண�வைத 
�தலாள�களால் த�க்க ��யா�. ேம�ம் தகவல்க�க்� L&I இன் ேகாவ�ட்-19 ஐத் த�த்தல்: 
உங்க�க்� ேதைவப்படாத ேபா�, பண�ய�ல் �கக்கவசம் அண�வைதத் ேதர்ந்ெத�த்தல் (ேம�ம் 
சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) என்பைதப் பார்க்க�ம்.  

உள்�ர் ெபா� �காதார நி�வனங்கள் மற்�ம் அதிகா�கள் 

உள்�ர் �காதார அதிகா�கள் தங்கள் அதிகார எல்ைலக்�ள் ேநாய் பர�வைதக் 
கட்�ப்ப�த்�வதற்கான �காதார உத்தர�கைள இ�வதற்� அதிகாரம் ெகாண்�ள்ளனர். இந்த 
உத்தர�கள் மாகாணம் த�வ�ய உத்தர�கைள வ�ட மிக�ம் கண்�ப்பானதாக இ�க்கலாம், ஆனால் 
கண்�ப்� �ைறவாக இ�க்கா�. உங்கள் உள்�ர் �காதார சட்ட அதிகார அைமப்�டன் 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ச�பார்த்�, அந்தப் ப�திக்கான அைனத்� �காதார உத்தர�கைள�ம் 
ப�ன்பற்ற�ம். 

ப�ந்�ைரகள் 
ேமேல �றிப்ப�ட்ட நிபந்தைனக�டன் ��தலாக ேசர்த்� ெபா� �காதார ப�ந்�ைரகள் கீேழ 
ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.  

ெபா� ேபாக்�வரத்� அைமப்�  

இரண்� வய� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடய பயண�கள் மற்�ம் ெதாழிலாளர்கள், 
ேபாக்�வரத்� (வ�மானங்கள், ேப�ந்�கள், ரய�ல்கள், பட�கள் ேபான்றைவ) �ரங்கப்பாைதகள், 
டாக்சிகள், பகி�ம் சவா�கள் மற்�ம் அவசர ம�த்�வ ேபாக்�வரத்�) மற்�ம் ைமயங்கள் (வ�மான 
நிைலயங்கள், ேப�ந்� அல்ல� பட� �ைனயங்கள், ரய�ல் அல்ல� �ரங்கப்பாைத நிைலயங்கள் 
மற்�ம் �ைற�கங்கள் ேபான்றைவ) உட்பட, உட்�ற ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� அைமப்�கள் (ேம�ம் 
சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) ஆகிய இடங்கள�ல் நன்�-ெபா�ந்�ம் �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் 
க�வ�ைய அண�ய ேவண்�ம் என்� WA DOH ப�ந்�ைரக்கிற�. இைவ பல மக்கள் கடந்� ெசல்�ம் 
அைமப்�களா�ம், ேம�ம் அைவ �ட்டமாக மற்�ம்/அல்ல� காற்ேறாட்டம் �ைறவாக இ�க்�ம் 
(வ�மான நிைலய ெஜட்ேவகள் ேபான்றைவ). பயண�க�ம், ெதாழிலாளர்க�ம், பயணத்ைத�ம் 
ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைத�ம் அைனவ�க்�ம் பா�காப்பாக ைவத்தி�க்க உத�ம் வைகய�ல் நன்�-
ெபா�ந்�ம் �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ�ைய அண�வதன் �லம் தங்கைள�ம் தங்கைளச் 
�ற்றி�ள்ளவர்கைள�ம் பா�காத்�க் ெகாள்ளலாம். ெபா�ப் ேபாக்�வரத்� அைமப்�கள�ல் 
�கக்கவசங்கைளப் பயன்ப�த்�வதற்கான CDC வழிகாட்�தைலப் பார்க்க�ம் (ேம�ம் சில 
ெமாழிகள�ல் உள்ளன) வ�வரங்க�க்�, ஆனால் �ன்ேன �றப்பட்ட நிபந்தைனகள் இப்ேபா� 
ப�ந்�ைரகள் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம். பள்ள� ேப�ந்�கள�ல் �கக்கவசம் அண�வதற்கான 
வழிகாட்�தல்க�க்�  K-12 Schools (K-12 பள்ள�கள்), Child Care (�ழந்ைத பராம�ப்�), Early Learning 
(ஆரம்பநிைலக் கற்றல்), Youth Development (இைளஞர் ேமம்பா�) மற்�ம் Day Camp (பகல் ேநர �காம்) 
நிகழ்ச்சிகள�ல் ேகாவ�ட்-19 பரவைல மட்�ப்ப�த்�வதற்கான நிபந்தைனகள் மற்�ம் வழிகாட்�தைல 
(wa.gov) (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) காண�ம். அைனத்� மக்க�ம் �கக்கவசம் அண�வைத 
ஆத�க்க ேவண்�ம் என்� ெபா�ப் ேபாக்�வரத்ைத இயக்�பவர்கைள WA DOH ஊக்�வ�க்கிற�.  

�காதார பராம�ப்� அைமப்�கள�ல் �கக்கவசங்கள் 
�காதார ெசயலாள�ன் �கக்கவசம் பற்றிய உத்தரவ�ல் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) �றிப்ப�ட்�ள்ளப� 
�காதார பராம�ப்� அைமப்�கள�ல் உள்ேளார் �கக்கவசங்கைள அண�ய ேவண்�ம். அைனத்� 
�காதார பராம�ப்� அைமப்�க�ம் தன�ப்பட்ட பா�காப்� உபகரணங்கைள�ம், �லக் =கட்�ப்பாட்� 
வழிகாட்�தைல�ம் SARS-CoV- 2 ெதாற்� த�ப்� மற்�ம் �காதார அைமப்�க�க்கான இைடக்கால 
ப�ந்�ைரகள், DOH 420-391 (wa.gov) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ஆகியவற்றில் அ�கலாம். 

�காதாரப் பராம�ப்� அல்லாத �ட்டமாக வா�ம் அைமப்�க�க்கான �கக்கவசப் ப�ந்�ைரகள் 

கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள அைமப்�கள�ல் CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்ெதாற்றின் அள� (ஸ்பான�ஷில் 
உள்ள�) மிதமாகேவா அல்ல� அதிகமாகேவா இ�ந்தால், இரண்� வய� அல்ல� அதற்� ேம 

ற்பட்ட வய�ைடயவர்க�க்� உட்�ற அைமப்�கள�ல் �கக்கவசம் அண�வ� பயன்ப�த்�வ� 
ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற�:  

• வ �டற்றவர்க�க்கான ேசைவ வழங்�ந�ன் தளங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) 
• வண�க கடல்சார் இடங்கள் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) (எ.கா., வண�க கடல் உண�க் கப்பல்கள், 

சரக்�க் கப்பல்கள், பயணக் கப்பல்கள்) 

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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• ேவைலய�ன் தன்ைம காரணமாக தன� மன�த இைடெவள� சாத்தியமில்லாத கிடங்�கள், 
ெதாழிற்சாைலகள், உண� ேபக்ேகஜிங் மற்�ம் இைறச்சி பதப்ப�த்�ம் இடங்கள் ேபான்ற 
தன�மன�த இைடெவள� சாத்தியமில்லாத �ட்டமாக ேசர்ந்� ேவைலபார்க்�ம் இடங்கள் 
மற்�ம் �தலாள�யால் வழங்கப்ப�ம் ேபாக்�வரத்�  

• பண� வ��வ�ப்� தளங்கள், இைடநிைல வ ��கள், சிறார் ம�வாழ்� அல்ல� சீர்தி�த்த 
பள்ள�கள், மற்�ம் தற்காலிக ெதாழிலாளர் ��ய��ப்�கள் உட்பட �ட்டமாக வா�ம் 
இடங்கள் (ப�க்ைகயைறகள் இல்லாமல்) பகிரப்பட்ட வா�ம் இடங்கள் 

• வய� வந்ேதா�க்கான சிைறச்சாைலகள், வய� வந்ேதார் சிைறகள், சிறார் ம�வாழ்� 
வசதிகள் அல்ல� சிறார் சீர்தி�த்த பள்ள�கள் ேபான்ற மக்கள் அைடக்கப்பட்��க்�ம் 
அைமப்�கள�ன் உட்�றங்கள் (எ.கா. ந�திமன்ற அைறகள்) 

o CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்ெதாற்றின் அள� (ஸ்பான�ஷில் உள்ள�) மிதமாகேவா 
அல்ல� அதிகமாகேவா இ�க்�ம் ேபா�, வய� வந்ேதா�க்கான சிைறச்சாைலகள் 
மற்�ம் சிைற அைமப்�கள�ல் ஐந்� வய� மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்டவர்க�க்� 
�கக்கவசங்கள் ேதைவ என்ப� �காதாரச் ெசயல�ன் கட்டைள என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்க. 

o அைமப்�-நிைல காரண�கள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) அதிக�த்த 
ஆபத்ைதக் �றிக்�ம் ேபா�, �கக்கவசம் அண�வைதக் க�த்தில் ெகாள்ள சீர்தி�த்த 
அைமப்�க�க்�ப் ப�ந்�ைரக்கப்ப�கின்றன.  

ேமேல உள்ள அைமப்�கள�ல் வசிப்பவர்கள் அல்ல� பண���பவர்கள் இந்த அைமப்�கள�ல் 
இல்லாதேபா� (எ.கா., ச�கத்திற்� ெவள�ேய இ�க்�ம்ேபா�) ெபா� மக்கள் ப�ன்பற்�ம் அேத 
ப�ந்�ைரகைளப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம்.  

�காதாரப் பராம�ப்� நிைலயங்கள் அல்லாத நி�வன (வண�கங்கள் மற்�ம் நி�வனங்கள் 
ேபான்றைவ) அைமப்�கள�ல் �கக்கவசம் ேதைவப்படலாம். இந்த நி�வனங்கள் தங்கள் அைமப்ப�ல் 
�கக்கவசங்கள் ேதைவயா என்பைத த�ர்மான�க்�ம் ேபா� ப�ன்வ�ம் ஒவ்ெவா� காரண�கைள�ம் 
க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம்: 

• அைமப்ப�ல் உள்ள மக்க�க்� ஏற்ப�ம் பாதிப்� 
o ேகாவ�ட்-19 த�ப்�சிகள�ன் சம�பத்திய ��ப்ப�ப்� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) 

த�ப்�சி வைர ெச�த்திக் ெகாள்ளாதவர்கள், ேகாவ�ட்-19 க்� மிக�ம் எள�தில் 
பாதிக்கப்ப�கின்றனர் ேம�ம் த�வ�ரமான ேநாய்க�க்� ஆளாவர்கள் 

o சில ம�த்�வ உடல் நிைலையக் ெகாண்டவர்கள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் 
உள்ளன) த�வ�ரமான ேகாவ�ட்-19 ேநாய்க்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர்.  

• அைமப்ப�ல் உள்ள காற்ேறாட்டத்தின் தரம் - காற்� வழி ேநாய்கள் பர�வைதக் �ைறக்�ம் 
காற்ேறாட்டம் மற்�ம் காற்றின் தரம் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) மற்�ம் கட்�டங்கள�ல் 
�த்தமான காற்�, Environmental Protection Agency (EPA,�ற்�ச்�ழல் பா�காப்� �கைம) 
ஆகியைவப் பற்றிய தகவல்கள், ெவப்பமா�தல், காற்ேறாட்டம் மற்�ம் ஏர் கண்�ஷன�ங் 
(HVAC) ெகாண்ட அைமப்�கள் மற்�ம் அைவ இல்லாத அைமப்�கள் உட்பட காற்ேறாட்ட 
வ��ப்பத்ேதர்�கள் ஆகியவற்றிற்� இந்த இைணப்�கைளக் காண�ம். 

• அைமப்ப�ல் தன�மன�த இைடெவள�ையக் கைடப��க்�ம் மக்கள�ன் திறன் 
• அைமப்ப�ல் சந்ேதகத்திற்கிடமான அல்ல� உ�திப்ப�த்தப்பட்ட ேகாவ�ட்-19 ெப�ந்ெதாற்� 

எண்ண�க்ைக அதிக�ப்� 
o �காதாரப் பராம�ப்� நிைலயங்கள் அல்லாத �ட்டமாக வா�ம் அைமப்ப�ல் 

ெப�ந்ெதாற்� எண்ண�க்ைக அதிக�ப்� ஏற்பட்டால், உட்�றங்கள�ல் �கக்கவசத்ைதப் 
பயன்ப�த்�வ� க�ைமயாக ப�ந்�ைரக்கப்ப�கிற� 

CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்ெதாற்றின் அள� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) அதிகமாக 
இ�க்�ம்ேபா�, த�ப்�சி நிைலையப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், அைனத்� மக்க�ம் வ �ட்�ற்�ள் 
�கக்கவசங்கைள அண��மா� CDC மற்�ம் DOH ப�ந்�ைரக்கின்றன. தன� நபர்கள் 
�கக்கவசங்கைள அண�வைதத் ேதர்�ெசய்தால், நி�வனங்கள் அவர்கைள த�க்கக்�டா�. தன� 
நபர்க�க்கான �கக்கவசப் ப�ந்�ைரகள் மற்�ம் ஆபத்� அ�ப்பைடய�லான ப�சீலைனக�க்� 
கீேழ பார்க்க�ம். 

தன� நபர்க�க்கான �கக்கவசப் ப�ந்�ைரகள் 

அறி�றிகள், பாசிட்�வ் ப�ேசாதைன அல்ல� ேகாவ�ட்-19 ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒ�வ�டன் 
ெவள�ப்பட்டவர்கள் உங்க�க்� ேகாவ�ட்-19 ப�ேசாதைன பாசிட்�வ் என்� வந்தால் என்ன ெசய்வ� 
(ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன), ேகாவ�ட்-19 அறி�றி ���காண் மரங்கள் (ேம�ம் சில 
ெமாழிகள�ல் உள்ளன) மற்�ம் ேகாவ�ட்-19 ெகாண்ட ஒ�வ�டன் ந�ங்கள் ெவள�ப்ப�ம் சாத்தியம் 
இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) ஆகியவற்றிற்� ஏற்ப உயர்தர 
�கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ� அண�ய ேவண்�ம். தன�நபர்கள் தங்கள� அைமப்ப�ற்காக 
�கக்கவசம் அண�ய ேவண்�ய ேதைவ இ�ந்தால்தற்ேபாைதய ஆைணகள் மற்�ம் �காதார 
உத்தர�கள�ன் ப� �கக்கவசத்ைத அண�ய ேவண்�ம். 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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எந்த �ழ்நிைலய��ம், ந�ங்கள் �கக்கவசம் அண�வைதத் ேதர்� ெசய்யலாம். �கக்கவசங்கள் 
ேதைவயா என்பைத த�ர்மான�க்�ம் ேபா� ப�ன்வ�ம் காரண�கைள�ம் க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம்: 

• உங்கள் த�ப்�சி நிைல மற்�ம் உங்கைளச் �ற்றி�ள்ளவர்கள�ன் த�ப்�சி நிைல. ேகாவ�ட்-
19 த�ப்�சிகள�ன் சம�பத்திய ��ப்ப�ப்� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) த�ப்�சி மற்�ம் 
�ஸ்டர் ெச�த்திக் ெகாள்ளாதவர்கள், ேகாவ�ட்-19 க்� மிக�ம் எள�தில் பாதிக்கப்ப�கின்றனர் 
ேம�ம் த�வ�ரமான ேநாய்க�க்� ஆளாவர்கள்.  

• உங்கள�ன் உடல் நிைல (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன). த�வ�ரமான ேகாவ�ட்-19 
ேநாய்க்கான அதிக ஆபத்தில் இ�க்�ம் உங்கைளச் �ற்றி�ள்ளவர்கள�ன் ம�த்�வ 
நிைலைமகள். சில ம�த்�வ நிைலையக் ெகாண்டவர்கள் ேகாவ�ட்-19 மற்�ம் த�வ�ர 
ேநாைய உ�வாக்�ம் வாய்ப்� அதிகம்.  

• ந�ங்கள் இ�க்�ம் அைமப்ப�ன் தன்ைமகள் (எ.கா., ெந�சல், ேமாசமான காற்ேறாட்டம் 
ெகாண்ட இடம்,உட்�றங்கள்)  

• CDC ச�க ேகாவ�ட்-19 ேநாய்த் ெதாற்� அள� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) 
o ச�கத்தில் ேநாய்த் ெதாற்� அள� அதிகமாக இ�க்�ம்ேபா�, த�ப்�சி நிைலையப் 

ெபா�ட்ப�த்தாமல், வ �ட்�ற்�ள் �கக்கவசங்கைள அண�வதற்� CDC மற்�ம் WA 
DOH ப�ந்�ைரக்கின்றன.  

o ச�கத்தில் ேநாய்த் ெதாற்� அள� மிதமாக அல்ல� அதிகமாக இ�க்�ம்ேபா�, 
ேகாவ�ட்-19 ெதாற்றின் �லம் மிக�ம் ேநாய்வாய்ப்ப�வதற்கான அதிக ஆபத்தில் 
உள்ளவர்கள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) ெபா� ெவள�ய�ல் உட்�ற 
அைமப்�கள�ல் இ�க்�ம்ேபா� உயர்தர �கக்கவசம் அல்ல� �வாசக் க�வ�ைய 
அண�வதற்� CDC மற்�ம் WA DOH ப�ந்�ைரக்கின்றன. மிக�ம் 
ேநாய்வாய்ப்ப�வதற்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ள ஒ�வ�டன் வ �ட்�ேலா அல்ல� 
ச�கத்திேலா ெதாடர்� ெகாள்பவர்கள், அவர்க�டன் உட்�றங்கள�ல் இ�க்�ம்ேபா� 
உயர்தர �கக்கவசம் அண�வைதக் க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

ேகாவ�ட்-19 பற்றிய ��தல் தகவல்கள் மற்�ம் ஆதாரவளங்கள் 
வாஷிங்டன�ல் ேகாவ�ட்-19 இன் தற்ேபாைதய நிைல, ஆ�னர் Inslee-இன் ப�ரகடனங்கள் 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்), அறி�றிகள் (ேம�ம் சில ெமாழிகள��ம் உள்ளன), அ� எவ்வா� 
பர�கின்ற� (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன), எவ்வா� மற்�ம் எப்ேபா� மக்கள் 
ப�ேசாதிக்கப்பட ேவண்�ம் (ஸ்பான�ஷில் உள்ள�), மற்�ம் த�ப்�சிகைள எங்ேக ெப�வ� 
(ஸ்பான�ஷில் உள்ள�) ஆகியவற்ைற உட�க்�டன் அறிந்�ெகாள்�ங்கள். ேமலதிக 
தகவல்க�க்�, எங்கள் அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்வ�கைள (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) ஐப் 
பார்ைவய��ங்கள்.  

ஒ� நப�ன் வர்க்கம்/இனம் அல்ல� ேதசியம், தாேன �யமாக, அவர்கைள ேகாவ�ட்-19 க்கான அதிக 
ஆபத்ைத ஏற்ப�த்தா�. இ�ப்ப��ம், ேகாவ�ட்-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. 

• வாஷிங்டன் மாநில Department of Health 2019 �திய ெகாேரானா ைவரஸின் ெப�ந்ெதாற்� 
எண்ண�க்ைக அதிக�ப்� (ேகாவ�ட்-19) (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) 

• வாஷிங்டன் மாகாண ெகாேரானா ைவரஸ் எதிர்வ�ைன (ேகாவ�ட்-19) (ேம�ம் சில 
ெமாழிகள�ல் உள்ளன) 

• உங்கள� உள்�ர் அல்ல� மாவட்ட �காதாரத் �ைறையக் கண்டறி�ங்கள் 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) 

• CDC ெகாேரானா ைவரஸ் (ேகாவ�ட்-19) (ேம�ம் சில ெமாழிகள�ல் உள்ளன) 

ேம�ம் ேகள்வ�கள் உள்ளதா? எங்கள் ேகாவ�ட்-19 தகவல் ஹாட்ைலைன 1-800-525-0127 என்ற 
எண்ண�ல் அைழக்க�ம். ஹாட்ைலன் ேநரம்: 

• திங்கட்கிழைம, காைல 6 மண� �தல் இர� 10 மண� வைர 
• ெசவ்வாய் �தல் ஞாய�� வைர, காைல 6 மண� �தல் மாைல 6 மண� வைர  
• கைடப��க்கப்ப�ம் மாநில வ���ைற நாட்கள�ல் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) காைல 6 மண� 

�தல் இர� 6 மண� வைர  

வ�ளக்க ேசைவக�க்�, அவர்கள் பதிலள�க்�ம் ேபா� # ஐ அ�த்தி உங்கள் ெமாழிையச் 
ெசால்�ங்கள். உங்கள் உடல்நலம் அல்ல� ப�ேசாதைன ���கள் �றித்த ேகள்வ�க�க்�, 
தய�ெசய்� ஒ� �காதார வழங்�நைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://coronavirus.wa.gov/ta/node/3629
https://coronavirus.wa.gov/ta/node/3629
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
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இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்தில் ேகா�வதற்�, 1-800-525-0127 ஐ அைழக்க�ம். கா� 
ேகளாேதார் அல்ல� ேகள் திறன் �ைறபா� உள்ள வா�க்ைகயாளர்கள், தய�ெசய்� 711 (Washington 
Relay) ஐ அைழக்க�ம் அல்ல� civil.rights@doh.wa.gov என்ற �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்ய�ம். 

ப�ன் இைணப்� A:  

�காதாரப் பராம�ப்� அைமப்� 

�கக்கவசம் பற்றிய �காதார ெசயலாள�ன் உத்தர� (ஆங்கிலம் மட்�ம்) இன்ப�, �காதாரப் 
பராம�ப்� அைமப்�கள் மற்�ம் ந�ண்ட கால பராம�ப்� அைமப்�கள் என்ப� சில 
வ�திவ�லக்�க�டன், மக்க�க்� தன�ப்பட்ட �காதாரப் பராம�ப்� ேசைவகைள வழங்�வதற்� 
�தன்ைமயாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ெபா� அல்ல� தன�யார் அைமப்பா�ம். ம�த்�வமைன 
ேபான்ற �காதார-பராம�ப்� ேசைவகைள வழங்�வதற்� �தன்ைமயாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� 
ேசைவயகத்தில் அைமந்தி�ந்தால், அந்த ேசைவயகத்தின் ��ப்ப�தி�ம் ஒ� �காதார அைமப்� 
அல்ல� ந�ண்ட கால பராம�ப்� அைமப்பாக க�தப்ப�ம், மற்�ம் இந்த ேசைவயகம் ��வ�ம் 
சில வ�திவ�லக்�க�க்� உட்பட்� �கக் கவசங்கைள கட்டாயம் அண�ய ேவண்�ம், ேம�ம் இங்� 
�கக்கவச உத்தர�க�ம் சில வ�திவ�லக்�க�க்� உட்பட்ட�. மள�ைகக் கைடய�ல் உள்ள 
ம�ந்தகம் அல்ல� பள்ள� ெசவ�லியர் அ�வலகம் ேபான்ற மற்ெறா� ேநாக்கத்திற்காக 
�தன்ைமயாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ� ேசைவயகத்தில் அைமந்தி�ந்தால், �காதாரப் பராம�ப்� 
அைமப்� அல்ல� ந�ண்ட கால பராம�ப்� அைமப்பான�, �காதாரப் பராம�ப்� ேசைவகைள 
வழங்�வதற்� �தன்ைமயாகப் பயன்ப�த்தப்ப�ம் ப�திகைள மட்�ேம உள்ளடக்�ம், மற்ற 
ப�திகள் இதில் உள்ளடங்கா�. �காதாரப் பராம�ப்� வழங்�வதற்� �தன்ைமயாகப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ப�திகள�ல் சில வ�திவ�லக்�க�க்� உட்பட்� �கக் கவசங்கைள கட்டாயம் 
அண�ய ேவண்�ம், ேம�ம் �கக்கவச உத்தர�ம் சில வ�திவ�லக்�க�க்� உட்பட்ட�. கீேழ 
வ�லக்கப்படாத வைர, �காதாரப் பராம�ப்� நி�ணத்�வ த�திச்சான்றிதழ் நிபந்தைனகள் 
(ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பட்�யலில் பட்�யலிடப்பட்�ள்ள த�திச்சான்றிதழ்கைளக் ெகாண்ட நபர்கள் 
ேம�ம் த�திச் சான்றிதழ் இல்லாமல் �காதாரப் பராம�ப்� ேசைவகைள வழங்க சட்டத்தால் 
அ�மதிக்கப்பட்ட தன�நபர்கள் ஆகிேயா�ம் அடங்�வர். �காதாரப் பண�யாளர்கள் உள்ள�ட்ட 
அைனத்� பண�யாளர்கள் மற்�ம் பார்ைவயாளர்க�ம், �காதார அைமப்�கள�ன் உட்�றங்கள�ல் 
இ�க்�ம்ேபா� �கக்கவசத்ைத அண�ய ேவண்�ம். 

ப�ன்வ�பைவ ப�ரத்திேயகமற்ற �காதாரப் பராம�ப்� அைமப்�கள் மற்�ம் ந�ண்ட கால பராம�ப்� 
அைமப்�கள�ன் பட்�யல் ஆ�ம்: 

• ம�த்�வமைனகள் மட்�ம் அல்லாமல் அைவகைள�ம் உள்ள�ட்ட, த�வ�ர சிகிச்ைசக்கான 
சிகிச்ைசயகங்கள்;  

• ந�ண்ட கால த�வ�ர சிகிச்ைசக்கான சிகிச்ைசயகங்கள்;  
• உள்ேநாயாள�கள�ன் ம�வாழ்� சிகிச்ைசயகங்கள்;  
• மதிப்ப�� மற்�ம் சிகிச்ைசக்கான சிகிச்ைசயகங்கள், ��ய��ப்� சிகிச்ைசக்கான 

சிகிச்ைசயகங்கள், பா�காப்பான ேபாைத ம�வாழ்� சிகிச்ைசயகங்கள் ேபான்றைவ 
மட்�மன்றி, இைவகைள�ம் உள்ள�ட்ட உள்ேநாயாள�கள�ன் மனவளம் சார்ந்த �காதார 
சிகிச்ைசயகங்கள்;  

• ம�த்�வ இல்லங்கள், உதவ� ெபற்� வா�ம் ஆதர� இல்லங்கள், வய� 
வந்ேதார்க�க்கான ��ம்ப இல்லங்கள், சான்றள�க்கப்பட்ட ச�க ��ய��ப்� ேசைவகள் 
மற்�ம் ஆதர�கள் வழங்கப்ப�ம் அைமப்�கள் மற்�ம் ேமம்ப�த்தப்பட்ட ேசைவ வசதிகள் 
ேபான்றைவ மட்�மன்றி, இைவகைள�ம் உள்ள�ட்ட ந�ண்ட கால பராம�ப்� வசதிகள்;  

• நடமா�ம் கிள�ன�க்�கள் அல்ல� �காதார ேசைவ வழங்கப்ப�ம் ப�ற வாகனங்கள்;  
• டயாலிசிஸ் ைமயங்கள், ம�த்�வர் அ�வலகங்கள் மற்�ம் மனநலம் சார்ந்த 

சிகிச்ைசயகங்கள் (மனநல ம�த்�வர்கள், மனநல ஆேலாசகர்கள் மற்�ம் ெபா�ள் 
பயன்பாட்�க் ேகாளா� நி�ணர்கள�ன் அ�வலகங்கள் உட்பட) ேபான்றைவ மட்�மன்றி, 
இைவகைள�ம் உள்ள�ட்ட ெவள�ேநாயாள�க�க்கான சிகிச்ைசயகங்கள்;  

• பற்கள் மற்�ம் அைவக�க்கான சிறப்� சிகிச்ைசயகங்கள்;  
• ஆப்ேடாெமட்� மற்�ம் கண் ம�த்�வ சிகிச்ைசயகங்கள்; 
• ம�ந்தகங்கள் (சில்லைற வ�ற்பைன ப�திகள் உட்பட);  
• மசாஜ் ெதரப� அ�வலகங்கள் (ஸ்பாக்கள் மற்�ம் ஆேராக்கிய/உடற்பய�ற்சி ைமயங்கள் 

ேபான்ற ம�த்�வேசைவ அல்லாத அைமப்�க�க்�ள் மசாஜ் ெசய்ய நியமிக்கப்பட்�ள்ள 
ப�திக�ம் இதில் அடங்�ம்);  

• சிேராப�ராக்�க் அ�வலகங்கள்;  
• ேப�கால ம�த்�வப் பண�ய�யல் மற்�ம் தன�த்�வ ப�ரசவ ைமயங்கள்;  
• தன�ைமப்ப�த்தல் மற்�ம்/அல்ல� வ�லகிய��ப்பதற்கான இடங்கள்;  
• நடமா�ம் அ�ைவ சிகிச்ைசயகங்கள்;  
• அவசர சிகிச்ைச ைமயங்கள்;  
• வ��ந்ேதாம்பல் பராம�ப்� ைமயங்கள்; மற்�ம் 

https://hamiltonrelay.com/washington/
https://hamiltonrelay.com/washington/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• வ �ட்�ச் �காதார பராம�ப்�, பராம�ப்� இல்லம், தன�ப்பட்ட பராம�ப்� அல்ல� 
வ��ந்ேதாம்பல் ேசைவகள் ேபான்ற கட்டண அ�ப்பைடய�ல் ேசைவ வழங்�ம் அைமப்�கள்.  

�காதாரப் பராம�ப்� அைமப்�கள் மற்�ம் ந�ண்ட-கால பராம�ப்� அைமப்�கள�ல் ப�ன்வ�வன 
அடங்�ம்:  

• வ�ைளயாட்� மற்�ம் பார்ைவயாளர் நிகழ்�கள் அல்ல� ப�ற �ட்டங்கள் நைடெப�ம் 
அைமப்�கள் (த�திச்சான்றிதழ் ெபற்ற தடகள பய�ற்சியாளர்கள் வ �ரர்க�க்� பா�காப்� 
வழங்�வ� உட்பட), �தன்ைமயாக �காதாரப் பராம�ப்� ேசைவகைள வழங்�வதற்�ப் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் ப�திகள் தவ�ர, ஒ�க்கப்பட்ட �த�தவ� ப�திகள் (இைவ �காதாரப் 
பராம�ப்� அைமப்�கள்);  

• Department of Children, Youth & Families (DCYF, �ழந்ைதகள், இைளஞர்கள் மற்�ம் ��ம்பங்கள் 
�ைற)-உ�மம் ெபற்ற வளர்ப்� இல்லங்கள், அைவ �காதார ேசைவகைள �தன்ைமயாக 
வழங்�வதில்ைல;  

• மக்க�க்� �காதாரப் பராம�ப்� வழங்காத ஆராய்ச்சிக் �டங்கள்;  
• கால்நைட ம�த்�வ பராம�ப்� அைமப்�கள்;  
• வ�லங்� கட்�ப்பாட்� �கவர்கள்; 
• இலாப ேநாக்கம் இல்லாத மன�தேநய ச�கங்கள்; மற்�ம் 
• ம�த்�வ கஞ்சா ஆேலாசக ேசைவகைள வழங்�ம் கஞ்சா சில்லைற வ�ற்பைன 

நிைலயங்கள் உட்பட. 

�காதாரப் பராம�ப்� அைமப்�கள�ல் �கக்கவசங்கள் ேதைவப்ப�ம் பட்சத்தில், ந�ங்கள் அவர்கள�ன் 
வண�க வ�தி�ைறகைள கைடப��க்க ேவண்�ம். ��தல் தகவல்க�க்� ேமேல உள்ள 
"அைறகள�ன் வ�தி�ைறகைளப்" பார்க்க�ம். �லக் கட்�ப்பாட்� வழிகாட்�தல் (ஆங்கிலத்தில் 
மட்�ம்) மற்�ம் சில �காதாரப் பராம�ப்� வசதிகைளப் பார்ைவய��வதற்கான வழிகாட்�தல் 
உள்ள�ட்ட வ��வான வழிகாட்�த�க்�, �காதாரப் பராம�ப்� அைமப்ப�ன் ேகாவ�ட்-19 ெதாற்� 
த�ப்�ப் பக்கத்ைத (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) பார்ைவய�ட�ம். 

அைறகள�ன் வ�தி�ைறகள் 

வண�கங்கள், நி�வனங்கள், அைமப்�கள் மற்�ம் நி�வன அைமப்�கள் தங்கள் நி�வனத்தில் 
அல்ல� வசதிகள�ல் �கக்கவசங்கைள அண�வதற்கான ெசாந்த வ�தி�ைறகைள அைமக்க உ�ைம 
உண்�. வண�கங்கள் L&I நிபந்தைனகள�ல் (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்) உள்ள அைனத்� 
நிபந்தைனகைள�ம் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம், ேம�ம் �கக்கவசம் பற்றிய �காதார ெசயலாள�ன் 
உத்தரைவ (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்)வ�ட அதிகப் பா�காப்�டன் இ�க்க அைமப்�கள�ல் (எ.கா. திறந்த 
ெவள�ய�ல்) �கக்கவசங்கள் அண�வைதத் ேதர்�ெசய்யலாம். 

உள்�ர் ெபா� �காதார அதிகா�கள் ச�கத்தில் ெதாற்� பர�வைதக் கட்�ப்ப�த்த அதிக 
பா�காப்�ள்ள �கக்கவச உத்தர�கைள இடலாம். இந்த வ�தி�ைறகள் �கக்கவசம் பற்றிய 
�காதார ெசயலாள�ன் உத்தரைவ (ஆங்கிலத்தில் மட்�ம்), வ�ட அதிக பா�காப்ைப அள�க்�ம், 
ஆனால் அைவ �ைறவான பா�காப்ைப அள�க்கா�. 

��தலாக, சில நபர்கள் �கக்கவசத்ைதத் ெதாடர்ந்� அண�ய ேவண்�ேயா அல்ல� ேதர்� ெசய்ய 
ேவண்�ய��க்கலாம். மாகாண அல்ல� உள்�ர் �கக்கவச ஆைணகள் ெசயலில் இல்லாதேபா�ம் 
ெபா� இடங்கள�ல் �கக்கவசம் அண�வைதத் ேதர்�ெசய்�ம் உ�ைம அவர்க�க்� உண்�. 
தங்கைள, தங்கள் ��ம்பம் மற்�ம் ச�கங்கைளப் பா�காக்க �கக்கவசம் அண��ம் அவர்கள�ன் 
வ��ப்பத்ைத தய�ெசய்� மதிக்க�ம். ந�ங்கள் �கக்கவசம் அண�வைதத் ேதர்�ெசய்தால், 
அைடயாளம் கா�ம் ேநாக்கங்க�க்காக அைத சிறி� ேநரம் அகற்�ம்ப� ேகட்கப்படலாம் என்பைத 
நிைனவ�ல் ெகாள்ள�ம். 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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