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க ோவிட்-19 ததோற்று ் ோலத்தின் க ோது
மு
் வசம் அணிவதற் ோன வழி ோட்டுதல்
மோர்ச் 14, 2022 மோற் றங்
•

ளின் சுரு

்

ம்

முகக்கவசம் பற் றிய சுகாதார சசயலாளரின் உத்தரவு (ஆங் கிலத்தில்
மட்டும் ) மற்றும் ஆளுநர ் பிரகடனம் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
மாற் றங் களுக்கு ஏற் ப புதுப்பிக்கப்பட்டது

அறிமு

ம்

நீ ங்கள் முகக்கவசம் அணியும் பபாது, உங் களையும் , உங் களளச ் சுற் றியுள் ள
மற் றவர ்களளயும் பாதுகாக்க உதவுகிறீர ்கள் . இந்த சதாற்றுபநாய் க்கு
பதில் விளனயாற்றுவதில் , சில இடங் கை் மற்றும் சில நேரங் கைில் முகக்கவசம்
அணிதல் நகோவிட்-19 ததோற்று நேோய் ஒருவரிடமிருே்து மற் தறோருவருக்குப்
பரவுவளதக் குளறக்கிறது, உயிர ்களைக் கோப்போற் றவும் மற்றும்
சபாருளாதாரத்ளதப் பாதுகாப்பாகவும் , புத்திசோலித்தனமோகவும்
ளவத்திருக்கவும் உதவுகிறது என்பளத ேோங் கை் அறிே்து தகோண்டுை் நைோம் .
குறிப்போக ததோற்று பரவும் அைவுகை் அதிகமோக இருக்கும் நபோது,
தடுப்பூசிகளைப் பற் றி புதுப்பித்த ேிளலயில் இருப்பது மற்றும்
முகக்கவசங் களை அணிவது பபான்ற படிப்படியான தடுப்புக்கான
உத்திகளளக் களடபிடிப்பது கடுளமயான பநாய் களளத் தடுக்கவும் மற்றும்
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்பில் சிரமம் ஏற் படுவதற் கான
சாத்தியக்கூறுகளளயும் குளறக்கிறது.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, பநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு
ளமயங் கள் ) இன் படி, சில முகக்கவசங் கள் மற்றும் சுவாசக் கருவிகள்
மற் றளவளய விட அதிக அளவிலான பாதுகாப்ளப வழங் குகின்றன, பமலும்
சிலவற் ளற அணிவதற் கு சிரமமாகபவா அல் லது சதாடர ்ந்து அணிவபதா
மற் றளவளய விட கடினமாக இருக்கலாம் . உங் களுக்கு வசதியாக உள் ள
மற்றும் நன்றாகப் பாதுகாப்ளப வழங் கும் நன்கு-சபாருந்தும் முகக்கவசத்ளத
அணிவது அல் லது சுவாசக் கருவிளய அணிவது மிகவும் முக்கியம் ஆகும் .
முகக்கவசங் கள் மற்றும் சுவாசக் கருவிகளின் வளககள் பற் றிய கூடுதல்
தகவல் களள CDC இன் வளலப்பக்கத்தில் காணலாம் .
ஒரு முகக்கவசத்ளத அணிய இயலாத வளகயில் வளர ்ச ்சி, நடத்ளத அல் லது
மருத்துவ நிளலளமகளளக் சகாண்டவர ்கள் ஒரு துணித் திளரயுடன் கூடிய
முகக்கவசத்ளதப் பயன்படுத்தலாம் . குழந்ளத பராமரிப்பு ளமயம் ,
தினப்பராமரிப்பு முகாம் மற்றும் K-12 பள் ளிகளில் உள் ள குழந்ளதகள் நன்குசபாருந்தும் முகக்கவசத்ளத அணிவதற் கு சிரமமாக இருந்தால் ஒரு துணித்
திளரயுடன் கூடிய முகக்கவசத்ளதப் பயன்படுத்தலாம் . K-12 பள் ளிகள் ,
குழந்ளத பராமரிப்பு, ஆரம் பநிளலக் கற் றல் , இளளஞர ் பமம் பாடு மற்றும்
பகல் பநர முகாம் நிகழ் ச ்சிகள் (தமிழ் ) ஆகியளவகளில் முகக்கவசம்
அணிவதற் கான Department of Health (DOH, சுகாதாரத்துளற) இன் வழிகாட்டுதளலப்
பார ்க்கவும் . கூடுதலாக, பமலும் தகவல் களுக்கு, CDC இன் குறிப்பிட்ட மக்கள்

குழுக்களுக்கான பரிசீலளனகள் பகுதிளயப் பார ்க்கவும் . கூடுதலாக, சுவாசக்
குழாய் கள் அல் லது துவாரங் கள் அல் லது ஒற் ளற அடுக்கு ளகக்குட்ளடகள்
மற்றும் காலுளறகளுடன் முகக்கவசங் களளப் பயன்படுத்த DOH
பரிந்துளரக்கவில் ளல.
பணியிடத்தில் , சில குறிப்பிட்ட வளக முகக்கவசம் அல் லது சுவாசக் கருவிகள்
பதளவப்படலாம் . Washington State Department of Labour & Industries (L&I, வாஷிங் டன்
மாகாண சதாழிலாளர ் மற்றும் சதாழில் துளறகள் ) (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
மற்றும் வாஷிங் டன் மாகாண Department of Health (DOH, மாகாண சுகாதாரத் துளற)
ஆகியளவகளின் மூலம் சவளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதலின்படி சவளிபயற் ற
வால் வுகள் சகாண்ட சுவாசக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படலாம் .
முகக்கவசங் கள் பற் றி அடிக்கடி பகட்கப்படும் பகள் விகளின் பட்டியலுக்கு,
முகக்கவசங் கள் பற் றிய DOH இன் வளலதளத்ளத (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
பார ்ளவயிடவும் .

தற் க

ோததய ஆதண ள் மற் றும் சு

ோதோர உத்தரவு

ள்

தற் பபாளதய சபாது உத்தரவுகளின் படி கீபழ பட்டியலிடப்பட்டுள் ள சில
அளமப்புகளில் மக்கள் முகக்கவசங் களள அணிய பவண்டும் :
•
•
•

சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகள்
சீர ்திருத்தம் மற்றும் சிளற அளமப்புகள் (வயது வே்நதோர ்
சிளறச ்சோளலகை் மற்றும் சிளறகை் )
சபாது பபாக்குவரத்து (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )

வாஷிங் டன் மாகாண Department of Health-இன் உத்தரவு
வளரயறுக்கப்பட்ட விதிவிலக்குகள் மற்றும் விலக்குகளுடன் தடுப்பூசி
நிளலளயப் சபாருட்படுத்தாமல் , Secretary of Health Mask Order (முகக்கவசம் பற் றிய
சுகாதார சசயலாளரின் உத்தரவு) (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )-இன் படி,
வோஷிங் டனியர ்கை் சுகோதோர அளமப்புகை் மற்றும் வயது வே்நதோருக்கோன
சிளற மற்றும் சிளற அளமப்புகைில் முகக்கவசங் களை அணிய நவண்டும் .
இே்த உத்தரவுக்கு இணங் குவதற் கு மக்கை் தனித்தனியோகப்
தபோறு ப்பாவார ்கள் ; இருப்பினும் , வணிகங் கை் தங் கை் பணியோைர ்கை்
மற்றும் வோடிக்ளகயோைர ்களுடன் இளதச ் தசயல் படுத்துவதற் கோன
தபோறுப்புகளையும் தகோண்டிருக்கின்றன. கூடுதல் தகவல் களுக்கு கீநே
உை் ை உத்தரவுகளைப் போர ்க்கவும் .
ஃசபடரல் உத்தரவு
சபாது பபாக்குவரத்திற் கான நிபந்தளனகள் Centers for Disease Control and Prevention order
(நேோய் கட்டுப்போடு மற்றும் தடுப்பு உத்தரவுகளுக்கோன ளமயங் கைில் )
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) காணப்படுகின்றன. இந்த உத்தரவின்படி,
விமானங் கள் , கப்பல் கள் , படகுகள் , ரயில் கள் , சுரங் கப்பாளதகள் , பபருந்துகள் ,
டாக்சிகள் மற்றும் பகிர ்ந்து சகாள் ளும் -சவாரிகள் உட்பட அளனத்து சபாதுப்
பபாக்குவரத்துகளிலும் மற்றும் பபாக்குவரத்து ளமயங் களிலும் பயணிகள்
முகக்கவசம் அணிவது பதளவப்படுகிறது. சபாதுப் பபாக்குவரத்ளத
இயக்குபவர ்கள் அளனத்துப் பயணிகளும் ஏறும் பபாதும் , இறங் கும் பபாதும் ,
பயணத்தின் பபாதும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க பவண்டும் . கூடுதல்
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தகவல் களள சட்ட அதிகாரிகளுக்கான CDC இன் வளலப்பக்கத்தில் காணலாம்
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ).
சபாது அல் லது தனியார ் K-12 பள் ளி அளமப்புகள் அல் லது ஆரம் பகால
பராமரிப்பு மற்றும் கல் வி/குழந்ளத பராமரிப்பு திட்டங் களால் இயக்கப்படும்
பபருந்துகள் அல் லது பவன்களில் மக்கள் முகக்கவசம் அணிய பதளவயில் ளல
என்று CDC கூறுகிறது. அவர ்களின் விருப்பப்படி, பள் ளி அளமப்புகள் மற்றும் ECE
கல் வி/குழந்ளத பராமரிப்பு திட்டங் கள் பபருந்துகள் அல் லது பவன்களில்
மக்கள் முகக்கவசங் கள் அணிவளதத் பதர ்வு சசய் யலாம் . பபருந்து
பபாக்குவரத்து பற் றிய கூடுதல் தகவல் களுக்கு DOH இன் K-12 பள் ளிகள் ,
குழந்ளத பராமரிப்பு, ஆரம் பநிளலக் கற் றல் , இளளஞர ் பமம் பாடு மற்றும்
பகல் பநர முகாம் நிகழ் ச ்சிகள் ஆகியளவகளில் பகாவிட்-19 பரவளல
மட்டுப்படுத்துவதற் கான நிபந்தளனகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் உள் ள
வழிகாட்டுதல் களளப் பார ்க்கவும் .
வாஷிங் டன் மாகாண கவர ்னர ் பிரகடனம்
வாடிக்ளகயாளர ்கள் மற்றும் பணியாளர ்கள் சம் பந்தப்பட்ட
வணிகங் களுக்கான சபாறுப்புகள் மற்றும் எதிர ்பார ்ப்புகள் பற் றிய தகவல் கள்
ஆளுநரின் பிரகடனம் 20-25.19 நகோவிட்-19 வோஷிங் டன் சரடி (ஆங் கிலத்தில்
மட்டும் ) மற்றும் பிரகடனம் 21-08 – போதுகோப்போன பணியாளர ்கள்
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) ஆகியவற் றில் பட்டியலிடப்பட்டுள் ளன.
வாஷிங் டன் மாகாண சதாழிலாளர ் மற்றும் சதாழில் துளற மற்றும் கவர ்னர ்
பிரகடனம்
பமபல பட்டியலிடப்பட்டுள் ள ஆளுநரின் அறிவிப்பின்படி சபரும் பாலான
பணியிடங் களில் முகக்கவசங் கள் பதளவயில் ளல என்றாலும் , தனியோர ்
வணிகங் கை் அவர ்கைின் விருப்பத்தின் நபரில் முகக்கவசங் கை் அணிே்து
தகோை் ைலோம் . தயவுதசய் து அளறகளின் விதிமுளறகளளப் பின்பற் றவும் .
கூடுதலோக, ஆளுநரின் பாதுகாப்பான பணியாளர ்கள்
பிரகடனத்தின்(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) படி, உடல் நல குளறவு உள் ள சில
பணியாளர ்கள் அல் லது கடுளமயான பகாவிட்-19 ஆபத்தில் உை் ைவர ்கை்
முகக்கவசங் களை அணிய நவண்டியிருக்கலோம் அல் லது அணிவளதத் நதர ்வு
தசய் ய நவண்டியிருக்கலோம் ; ததோழிலோைர ்கை் தங் களையும் , தங் கை்
குடும் பங் கை் மற்றும் தங் கை் சமூகங் களையும் போதுகோப்பதற் கோக
முகக்கவசம் அணிய உரிளம உண்டு. 2021 ஆம் ஆண்டில் சட்டமன்றம் மோற்று
தசனட் மநசோதோ 5254 ஐ ேிளறநவற் றியது, இது தபோது சுகோதோர
அவசரேிளலயின் நபோது முகக்கவசம் அணிவதற் கோன ததோழிலோைியின்
உரிளமளயப் போதுகோக்கிறது, நமலும் இே்த போதுகோப்பு இப்நபோது Revised Code of
Washington (RCW, வோஷிங் டனின் திருத்தப்பட்ட குறியீடு) 49.17.485 (ஆங் கிலத்தில்
மட்டும் ) இல் குறியிடப்பட்டுள் ளது. பணியிடங் களுக்கான கூடுதல்
தகவல் களுக்கு, L&I இன் பகாவிட்-19ஐத் தடுப்பதற் கான நிபந்தளனகள் மற்றும்
வழிகாட்டுதல் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) மற்றும் பணியாளர ்கள் அணியும்
முகமூடிகள் மற்றும் முகக்கவச நிபந்தளனகள் சதாடர ்பான பகாவிட்-19
தபோதுவோன நகை் விகை் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) ஆகியவற் ளறத்
தடுப்பதற் கோன வழிகோட்டுதல் களைப் போர ்க்கவும் .
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உள் ளூர ் சபாது சுகாதார நிறுவனங் கள் மற்றும் அதிகாரிகள்
உள் ளூர ் சுகாதார அதிகாரிகள் தங் கள் அதிகார எல் ளலக்குள் பநாய்
பரவுவளதக் கட்டுப்படுத்தவும் , தடுப்பதற் குமோன சுகோதோர உத்தரவுகளை
இடுவதற் கு அதிகோரம் தகோண்டுை் ைனர ். இே்த உத்தரவுகை் மோகோணம்
தழுவிய உத்தரவுகளை விட மிகவு ம் கண்டிப்பானதாக இருக்கலாம் , ஆனோல்
கண்டிப்பு குளறவோக இருக்கோது. உள் ளூர ் சுகாதார சட்ட அதிகார
அளமப்புடன் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) சரிபோர ்த்து, அே்தப் பகுதிக்கோன
அளனத்து சுகாதார உத்தரவுகளளயும் பின்பற் றவும் .

ரிந்துதர ள்
இந்த பநரத்தில் குறிப்பிட்ட அளமப்புகளில் உள் ள முகக்கவச
பயன்பாட்டிற் கான பதளவகளள பமபல உள் ள தகவல் கள் குறிப்பிடும் அபத
பவளளயில் , பின்வரும் தகவல் களைப் பரிசீலளன தசய் வதற் கோன தபோது
சுகோதோர பரிே்துளரகளைப் பற் றி கூறுகுின்றன.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அல் லாத கூட்டமாக வாழும் அளமப்புகளுக்கான
முகக்கவசப் பரிந்துளரகள்
பின்வரும் அளமப்புகளில் சாத்தியம் இருக்கும் பபாது, உள் ளரங் குகளிலும்
முகக்கவசங் கள் பயன்படுத்துவது பரிந்துளரக்கப்படுகிறது. தயவு சசய் து
கீபழ உள் ள துளற-சார ்ந்த வழிகாட்டுதளலப் பார ்க்கவும் .
•
•

•

•

•

வீடற் றவர ்களுக்கான பசளவ வழங் குநரின் தளங் கள் (ஆங் கிலத்தில்
மட்டும் )
வணிக கடல் சார ் இடங் கள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )(எ.கா., வணிக கடல்
உணவுக் கப்பல் கள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ), சரக்குக் கப்பல் கள் , பயணக்
கப்பல் கள் )
பவளலயின் தன்ளம காரணமாக தனி மனித இளடசவளி
சாத்தியமில் லாத கிடங் குகள் , சதாழிற் சாளலகள் மற்றும் உணவு
பபக்பகஜிங் மற்றும் இளறச ்சி பதப்படுத்தும் இடங் கள் பபான்ற
தனிமனித இளடசவளி சாத்தியமில் லாத கூட்டமாக பசர ்ந்து
பவளலபார ்க்கும் இடங் கள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
பணி விடுவிப்பு வசதிகள் , இளடநிளல வீடுகள் , சிறார ் மறுவாழ் வு
அல் லது சீர ்திருத்த பள் ளிகள் , மற்றும் தற் காலிக சதாழிலாளர ்
குடியிருப்புகள் உட்பட கூட்டமாக வாழும் இடங் கள் (படுக்ளகயளறகள்
தவிர) பகிரப்பட்ட வாழும் இடங் கள்
வயது வந்பதாருக்கான சிளறச ்சாளலகள் , வயது வந்பதார ் சிளறகள் ,
சிறார ் மறுவாழ் வு வசதிகள் அல் லது சிறார ் சீர ்திருத்த பள் ளிகள் பபான்ற
மக்கள் அளடக்கப்பட்டிருக்கும் அளமப்புகளின் உட்புறங் கள் (எ.கா.
நீ திமன்ற அளறகள் ).

பமபல உள் ள அளமப்புகளில் வசிப்பவர ்கள் அல் லது பணிபுரிபவர ்கள் இந்த
அளமப்புகளில் இல் லாதபபாது (எ.கா., சமூகத்தில் இருக்கும் பபாது) சபாது
மக்கள் பின்பற்றும் அபத பரிந்துளரகளளப் பின்பற் ற பவண்டும் .
சபருந்சதாற்று எண்ணிக்ளக அதிகரிப்பு பபான்ற சில சூழ் நிளலகளில் சபாது
சுகாதார அதிகாரிகளுக்கு முகக்கவசம் பதளவப்படலாம் .
மக்கள் கூடும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு அல் லாத நிறுவனங் கள் (வணிகங் கள்
மற்றும் நிறுவனங் கள் பபான்றளவ) ஆகியவற் றின் அளமப்புகளில்
முகக்கவசம் பதளவப்படலாம் . இந்த நிறுவனங் கள் தங் கள் அளமப்பில்
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முகக்கவசங் கள் பதளவயா என்பளத தீர ்மானிக்கும் பபாது பின்வரும்
அளனத்துக் காரணிகளளயும் கருத்தில் சகாள் ள பவண்டும் :
•

•

•
•

•

அளமப்பில் உள் ள மக்களுக்கு ஏற் படும் பாதிப்பு
o பகாவிட்-19 தடுப்பூசிகளின் சமீபத்திய புதுப்பிப்பு தடுப்பூசி வளர
சசலுத்திக் சகாள் ளாதவர ்கள் , பகாவிட்-19 க்கு மிகவும் எளிதில்
பாதிக்கப்படுகின்றனர ் பமலும் தீவிரமான பநாய் களுக்கு
ஆளாவர ்கள்
o சில மருத்துவ உடல் நிளலளயக் சகாண்டவர ்கள் தீவிரமான
பகாவிட்-19 பநாய் கக
் ான அதிக ஆபத்தில் உள் ளனர ்
அளமப்பில் உள் ள காற் பறாட்டத்தின் தரம் - பகாவிட்-19 பரவுவளதக்
குளறப்பதற் கான காற் பறாட்டம் மற்றும் காற் றின் தரத்ளத (wa.gov)
பார ்க்கவும் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) மற்றும் கட்டிடங் களில்
காற் பறாட்டம் | சவப்பமாகுதல் , காற் பறாட்டம் மற்றும் ஏர ் கண்டீஷனிங்
அளமப்புகள் இருக்கின்ற மற்றும் இல் லாத இரண்டு வசதிகள் உட்பட
தகவல் கள் மற்றும் காற் பறாட்டம் விருப்பத்பதர ்வுகளுக்கான CDC
அளமப்பில் தனிமனித இளடசவளிளயக் களடபிடிக்கும் மக்களின்
திறன்
அளமப்பில் சந்பதகத்திற் கிடமான அல் லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
பகாவிட்-19 சபருந்சதாற்று எண்ணிக்ளக அதிகரிப்பு- சுகாதாரப்
பராமரிப்பு அல் லாத கூட்டமாக வாழும் அளமப்பில் சபருந்சதாற்று
எண்ணிக்ளக அதிகரிப்பு ஏற் பட்டால் , உட்புறங் களில் முகக்கவசத்ளதப்
பயன்படுத்துவது கடுளமயாக பரிந்துளரக்கப்படுகிறது
சமூகத்தில் பநாய் த் சதாற்று அளவு அதிகமாக இருக்கும் பபாது, தடுப்பூசி
நிளலளயப் சபாருட்படுத்தாமல் , அளனத்து மக்களும் வீட்டிற் குள்
முகக்கவசங் களள அணியுமாறு CDC மற்றும் DOH பரிந்துளரக்கின்றன. CDC
சமூக பகாவிட்-19 பநாய் த் சதாற்று அளவுகள் பார ்க்கவும்

தனி நபர ்கள் முகக்கவசங் களள அணிவளதத் பதர ்வுசசய் தால் ,
இந்நிறுவனங் கள் அவர ்களள தடுக்கக்கூடாது. தனி நபர ்களுக்கான
முகக்கவசப் பரிந்துளரகள் மற்றும் ஆபத்து அடிப்பளடயிலான
பரிசீலளனகளுக்கு கீபழ பார ்க்கவும் .
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தனி நபர ்களுக்கான முகக்கவசப் பரிந்துளரகள்
அறிகுறிகள் , பாசிட்டிவ் பரிபசாதளன அல் லது பகாவிட்-19 பநாயால்
பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடன் சவளிப்பட்டவர ்கள் நீ ங்கள் பகாவிட்-19
பரிபசாதளனயில் பாசிட்டிவ் சபற் றால் என்ன சசய் வது (ஆங் கிலத்தில்
மட்டும் ), பகாவிட்-19 சகாண்ட ஒருவருடன் நீ ங்கள் சவளிப்படும் சாத்தியம்
இருந்தால் என்ன சசய் வது (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) மற்றும் பகாவிட்-19 அறிகுறி
முடிவுகாண் மரங் கள் ஆகியவற் றிற் கு ஏற் ப முகக்கவசத்ளத அணிய
பவண
் டும் . தனிநபர ்கள் தாங் கள் இருக்கும் அளமப்பிற் காக பதளவப்பட்டால்
முகக்கவசத்ளத அணிய பவண்டும் . தகவல் கள் பதளவகளுக்கு தற் பபாளதய
ஆளணகள் மற்றும் சுகாதார உத்தரவுகள் பகுதிளயப் பார ்க்கவும் .
பமற் கூறிய சூழ் நிளலகள் சபாருந்தாவிட்டாலும் கூட, தனிப்பட்ட அல் லது
சமூகத்தின் ஆபத்து நிளலயினால் சதரிவிக்கப்படும் , தனிப்பட்ட
விருப்பத்தின் அடிப்பளடயில் மக்கள் முகக்கவசத்ளத அணியலாம் .
தனிப்பட்ட நபர ்கள் முகக்கவசங் கள் பதளவயா என்பளத தீர ்மானிக்கும்
பபாது பின்வரும் அளனத்துக் காரணிகளளயும் கருத்தில் சகாள் ள பவண்டும் :
•

•

•
•

க

தனிப்பட்ட நபர ்கள் , குடும் பம் , நண்பர ்கள் மற்றும் அவர ்களளச ்
சுற் றியுள் ள மற் றவர ்களின் தடுப்பூசி நிளல - பகாவிட்-19 தடுப்பூசிகளின்
சமீபத்திய புதுப்பிப்பு வளர சசலுத்திக் சகாள் ளாதவர ்கள் , பகாவிட்-19
க்கு மிகவும் எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றனர ் பமலும் தீவிரமான
பநாய் களுக்கு உள் ளாகின்றனர ்
கடுளமயான பகாவிட்-19 பநாயின் அபாயத்ளத அதிகரிக்கச ் சசய் யும்
தனிப்பட்ட நபர ்களின் மருத்துவ நிளலளமகள் மற்றும் குடும் பம் ,
நண்பர ்கள் மற்றும் அவர ்களளச ் சுற் றியுள் ள பிறரின் மருத்துவ
நிளலளமகள்
நீ ங்கள் இருக்கும் அளமப்பின் தன்ளமகள் (எ.கா., சநரிசல் , பமாசமான
காற் பறாட்டம் சகாண்ட இடம் )
சமூகத்தில் பநாய் த் சதாற்று அளவு அதிகமாக இருக்கும் பபாது, தடுப்பூசி
நிளலளயப் சபாருட்படுத்தாமல் , அளனத்து மக்களும் வீட்டிற் குள்
முகக்கவசங் களள அணியுமாறு CDC மற்றும் DOH பரிந்துளரக்கின்றன. CDC
சமூக பகாவிட்-19 பநாய் த் சதாற்று அளவுகளளப் பார ்க்கவும்

ோவிட்-19

ற் றிய கூடுதல் த

வல்

ள் மற்றும் ஆதோரவளங்

ள்

வாஷிங் டனில் பகாவிட்-19 இன் தற் பபாளதய நிளல (தமிழ் ), ஆளுனர ் Inslee-இன்
பிரகடனங் கள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ), அறிகுறிகள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ),
எவ் வாறு அது பரவுகின்றது (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) மற்றும் எவ் வாறு மற்றும்
எப்பபாது மக்கள் பரிபசாதிக்கப்பட பவண்டும் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
ஆகியவற் ளற உடனுக்குடன் அறிந்துசகாள் ளுங் கள் . பமலதிக தகவல் களுக்கு,
எங் கள் அடிக்கடி பகட்கப்படும் பகள் விகளள (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) ஐப்
பார ்ளவயிடுங் கள் .
ஒரு நபரின் வர ்க்கம் /இனம் அல் லது பதசியம் , பபான்றளவ தாபன சுயமாக,
அவர ்களுக்கு பகாவிட்-19 ஏற் படுவதற் கான ஆபத்ளத அதிகரிக்கச ் சசய் யாது.
எவ் வாறாயினும் , பகாவிட்-19 ஆல் நிற சமூகங் கள் விகிதாசாரமாக
பாதிக்கப்படுவளத தரவு சவளிப்படுத்துகிறது, இனசவறியின்
விளளவுகளாலும் , குறிப்பாக கட்டளமப்பு இனசவறியினால் , சில குழுக்கள்
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தங் களளயும் , தங் கள் சமூகங் களளயும் பாதுகாக்க குளறந்த வாய் ப்புகளளக்
சகாண்டுள் ளளம இதற் கு காரணமாகும் . களங் கம் விளளவித்தல் இந்பநாய்
நிளலளமளயத் தடுப்பதில் உதவாது (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ). வதந்திகள்
மற்றும் தவறான தகவல் களளப் பரப்புவளதத் தடுக்க மிகச ் சரியான
தகவல் களள மட்டுபம பகிரவும் .
•
•
•
•
•

வாஷிங் டன் மாகாண Department of Health 2019 நாவல் சகாபரானா ளவரஸ்
சபருந்சதாற்று எண்ணிக்ளக அதிகரிப்பு (பகாவிட்-19) (தமிழ் )
வாஷிங் டன் மாகாண சகாபரானா ளவரஸ் எதிர ்விளன (பகாவிட்-19)
(தமிழ் )
உங் களது உள் ளூர ் அல் லது மாவட்ட சுகாதாரத் துளறளயக்
கண்டறியுங் கள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
CDC சகாபரானா ளவரஸ் (பகாவிட்-19) (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் )
எளிதாக அணுகக்கூடிய, கோதுநகைோதவர ்களுக்கு ஏற் ற முகமூடிளய
(HSDC) எவ் வோறு உருவோக்குவது (ஆங் கிலம் மட்டும் )

கமலும் க ள் வி ள் உள் ளதோ? எங் கள் பகாவிட்-19 தகவல் ஹோட்ளலளன
அளேக்கவும் : 1-800-525-0127
திங் கள் - கோளல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வளர, தசவ் வோய் – ஞோயிறு மற்றும்
அனுசரிக்கப்படும் மாகாண விடுமுளறகள் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ), காளல 6
மணி முதல் மோளல 6 மணி வளரயிலான விளக்க பசளவகளுக்கு, அவர ்கை்
பதிலைிக்கும் நபோது # ஐ அழுத்தி உங் களது ம ொழியைச் மசொல் லுங் கள் .
உங் கள் உடல் நலம் , நகோவிட்-19 பரிநசோதளன அல் லது பரிநசோதளன முடிவுகை்
குறித்த நகை் விகளுக்கு, தயவுதசய் து ஒரு சுகோதோர வேங் குேளரத் ததோடர ்பு
தகோை் ைவும் .
இந்த ஆவணத்ளத பவசறாரு வடிவத்தில் பகாருவதற் கு, 1-800-525-0127 ஐ
அளழக்கவும் . காது பகளாபதார ் அல் லது பகள் திறன் குளறபாடு உள் ள
வாடிக்ளகயாளர ்கள் , தயவுசசய் து 711 (Washington Relay) ஐ அளழக்கவும் அல் லது
civil.rights@doh.wa.gov என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ் சல் சசய் யவும் .
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பின் இதண ் பு A: தசோற்
சு

ோதோர ்

ளஞ் சியம்

ரோமரி ் பு அதம ் பு

Secretary of Health’s Mask Order முகக்கவசம் பற் றிய சுகாதார சசயலாளரின் உத்தரவு)
(ஆங் கிலம் மட்டும் ) இன்படி, சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகள் மற்றும்
நீ ண்ட கால பராமரிப்பு அளமப்புகள் என்பது சில விதிவிலக்குகளுடன்,
மக்களுக்கு தனிப்பட்ட சுகாதாரப் பராமரிப்பு பசளவகளள வழங் குவதற் கு
முதன்ளமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சபாது அல் லது தனியார ்
அளமப்பாகும் . மருத்துவமளன பபான்ற சுகாதார-பராமரிப்பு பசளவகளள
வழங் குவதற் கு முதன்ளமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பசளவயகத்தில்
அளமந்திருந்தால் , அந்த பசளவயகத்தின் முழுப்பகுதியும் ஒரு சுகாதார
அளமப்பு அல் லது நீ ண்ட கால பராமரிப்பு அளமப்பாக கருதப்படும் , மற்றும்
இந்த பசளவயகம் முழுவதும் சில விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டு முகக்
கவசங் களள கட்டாயம் அணிய பவண்டும் , பமலும் இங் கு முகக்கவச
உத்தரவுகளும் சில விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டது. மளிளகக் களடயில்
உள் ள மருந்தகம் அல் லது பள் ளி சசவிலியர ் அலுவலகம் பபான்ற மற் சறாரு
பநாக்கத்திற் காக முதன்ளமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பசளவயகத்தில்
அளமந்திருந்தால் , சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்பு அல் லது நீ ண்ட கால
பராமரிப்பு அளமப்பானது, சுகாதாரப் பராமரிப்பு பசளவகளள வழங் குவதற் கு
முதன்ளமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளள மட்டுபம உள் ளடக்கும் , மற் ற
பகுதிகள் இதில் உள் ளடங் காது. சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங் குவதற் கு
முதன்ளமயாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளில் சில விதிவிலக்குகளுக்கு
உட்பட்டு முகக் கவசங் களள கட்டாயம் அணிய பவண்டும் , பமலும் முகக்கவச
உத்தரவும் சில விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டது. கீபழ விலக்கப்படாத வளர,
சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிபுணத்துவ தகுதிச ்சான்றிதழ் நிபந்தளனகள்
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள் ள
தகுதிச ்சான்றிதழ் களளக் சகாண்ட நபர ்கள் பமலும் தகுதிச ் சான்றிதழ்
இல் லாமல் சுகாதாரப் பராமரிப்பு பசளவகளள வழங் க சட்டத்தால்
அனுமதிக்கப்பட்ட தனிநபர ்கள் ஆகிபயாரும் அடங் குவர ். சு ோதோர ்
ணியோளர் ள் உள் ளிட்ட அதனத்து ணியோளர் ள் மற்றும்
ோர்தவயோளர் ளும் , சு ோதோர அதம ்பு ளின் உட்புறங் ளில்
இரு ்கும் க ோது மு
் வசத்தத அணிய கவண
் டும் .
பின்வருபளவ பிரத்திபயகமற் ற சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகள் மற்றும்
நீ ண்ட கால பராமரிப்பு அளமப்புகளின் பட்டியல் ஆகும் :
• மருத்துவமளனகள் மட்டும் அல் லாமல் அளவகளளயும் உள் ளிட்ட, தீவிர
சிகிச ்ளசக்கான சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
• நீ ண்ட கால தீவிர சிகிச ்ளசக்கான சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
• உள் பநாயாளிகளின் மறுவாழ் வு சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
• மதிப்பீடு மற்றும் சிகிச ்ளசக்கான சிகிச ்ளசயகங் கள் , குடியிருப்பு
சிகிச ்ளசக்கான சிகிச ்ளசயகங் கள் , பாதுகாப்பான பபாளத மறுவாழ் வு
சிகிச ்ளசயகங் கள் பபான்றளவ மட்டுமன்றி, இளவகளளயும் உள் ளிட்ட
உள் பநாயாளிகளின் மனவளம் சார ்ந்த சுகாதார சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
• மருத்துவ இல் லங் கள் , உதவி சபற்று வாழும் ஆதரவு இல் லங் கள் , வயது
வந்பதார ்களுக்கான குடும் ப இல் லங் கள் , சான்றளிக்கப்பட்ட சமூக
குடியிருப்பு பசளவகள் மற்றும் ஆதரவுகள் வழங் கப்படும் அளமப்புகள்
மற்றும் பமம் படுத்தப்பட்ட பசளவ வசதிகள் பபான்றளவ மட்டுமன்றி,
இளவகளளயும் உள் ளிட்ட நீ ண்ட கால பராமரிப்பு வசதிகள் ;
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

நடமாடும் கிளினிக்குகள் அல் லது சுகாதார பசளவ வழங் கப்படும் பிற
வாகனங் கள் ;
டயாலிசிஸ் ளமயங் கள் , மருத்துவர ் அலுவலகங் கள் மற்றும் மனநலம்
சார ்ந்த சிகிச ்ளசயகங் கள் (மனநல மருத்துவர ்கள் , மனநல
ஆபலாசகர ்கள் மற்றும் சபாருள் பயன்பாட்டுக் பகாளாறு நிபுணர ்களின்
அலுவலகங் கள் உட்பட) பபான்றளவ மட்டுமன்றி, இளவகளளயும்
உள் ளிட்ட சவளிபநாயாளிகளுக்கான சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
பற் கள் மற்றும் அளவகளுக்கான சிறப்பு சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
ஆப்படாசமட்ரி மற்றும் கண் மருத்துவ சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
மருந்தகங் கள் (சில் லளற விற் பளன பகுதிகள் உட்பட);
மசாஜ் சதரபி அலுவலகங் கள் (ஸ்பாக்கள் மற்றும்
ஆபராக்கிய/உடற் பயிற் சி ளமயங் கள் பபான்ற மருத்துவபசளவ
அல் லாத அளமப்புகளுக்குள் மசாஜ் சசய் ய நியமிக்கப்பட்டுள் ள
பகுதிகளும் இதில் அடங் கும் );
சிபராபிராக்டிக் அலுவலகங் கள் ;
பபறுகால மருத்துவப் பணியியல் மற்றும் தனித்துவ பிரசவ ளமயங் கள் ;
தனிளமப்படுத்தல் மற்றும் /அல் லது விலகியிருப்பதற் கான இடங் கள் ;
நடமாடும் அறுளவ சிகிச ்ளசயகங் கள் ;
அவசர சிகிச ்ளச ளமயங் கள் ;
விருந்பதாம் பல் பராமரிப்பு ளமயங் கள் ; மற்றும்
வீட்டுச ் சுகாதார பராமரிப்பு, பராமரிப்பு இல் லம் , தனிப்பட்ட பராமரிப்பு
அல் லது விருந்பதாம் பல் பசளவகள் பபான்ற கட்டண அடிப்பளடயில்
பசளவ வழங் கும் அளமப்புகள் .

சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகள் மற்றும் நீ ண்ட-கால பராமரிப்பு
அளமப்புகளில் பின்வருவன அடங் கும் :
• விளளயாட்டு மற்றும் பார ்ளவயாளர ் நிகழ் வுகள் அல் லது பிற
கூட்டங் கள் நளடசபறும் அளமப்புகள் (தகுதிச ்சான்றிதழ் சபற் ற தடகள
பயிற் சியாளர ்கள் வீரர ்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங் குவது உட்பட),
முதன்ளமயாக சுகாதாரப் பராமரிப்பு பசளவகளள வழங் குவதற் குப்
பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள் தவிர, ஒதுக்கப்பட்ட முதலுதவி பகுதிகள்
(இளவ சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகள் );
• Department of Children, Youth & Families (DCYF, குழந்ளதகள் , இளளஞர ்கள் மற்றும்
குடும் பங் கள் துளற)-உரிமம் சபற் ற வளர ்ப்பு இல் லங் கள் , அளவ
சுகாதார பசளவகளள முதன்ளமயாக வழங் குவதில் ளல;
• மக்களுக்கு சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங் காத ஆராய் ச ்சிக் கூடங் கள் ;
• கால் நளட மருத்துவ பராமரிப்பு அளமப்புகள் ;
• விலங் கு கட்டுப்பாட்டு முகவர ்கள் ;
• இலாப பநாக்கம் இல் லாத மனிதபநய சமூகங் கள் ; மற்றும்
• மருத்துவ கஞ் சா ஆபலாசக பசளவகளள வழங் கும் கஞ் சா சில் லளற
விற் பளன நிளலயங் கள் உட்பட.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்புகளில் முகக்கவசங் கள் பதளவப்படும்
பட்சத்தில் , நீ ங்கள் அவர ்களின் வணிக விதிமுளறகளள களடபிடிக்க
பவண
் டும் . கூடுதல் தகவல் களுக்கு பமபல உள் ள "அளறகளின்
விதிமுளறகளளப்" பார ்க்கவும் . மூலக் கட்டுப்பாட்டு வழிகாட்டுதல்
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) மற்றும் சில சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகளளப்
பார ்ளவயிடுவதற் கான வழிகாட்டுதல் உள் ளிட்ட விரிவான வழிகாட்டுதலுக்கு,
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சுகாதாரப் பராமரிப்பு அளமப்பின் பகாவிட்-19 சதாற்று தடுப்புப் பக்கத்ளத
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) பார ்ளவயிடவும் .
அதற

ளின் விதிமுதற

ள்

வணிகங் கள் , நிறுவனங் கள் , அளமப்புகள் மற்றும் நிறுவன அளமப்புகள்
தங் கள் நிறுவனத்தில் அல் லது வசதிகளில் முகக்கவசங் களள
அணிவதற் கான சசாந்த விதிமுளறகளள அளமக்க உரிளம உண்டு.
வணிகங் கள் L&I உத்தரவுகளில் (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) உள் ள அளனத்து
நிபந்தளனகளளயும் பின்பற் ற பவண்டும் , பமலும் முகக்கவசம் பற் றிய
சுகாதார சசயலாளரின் உத்தரளவ (ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) விட அதிகப்
பாதுகாப்புடன் இருக்க அளமப்புகளில் (எ.கா. திறந்த சவளியில் ) முகக்கவசங் கள்
அணிவளதத் பதர ்வுசசய் யலாம் .

உள் ளூர ் சபாது சுகாதார அதிகாரிகள் சமூகத்தில் சதாற்று பரவுவளதக்
கட்டுப்படுத்த அதிக பாதுகாப்புள் ள முகக்கவச உத்தரவுகளள இடலாம் . இந்த
விதிமுளறகள் முகக்கவசம் பற் றிய சுகாதார சசயலாளரின் உத்தரளவ
(ஆங் கிலத்தில் மட்டும் ) விட அதிக பாதுகாப்ளப அளிக்கும் , ஆனால் அளவ
குளறவான பாதுகாப்ளப அளிக்காது.
கூடுதலாக, சில நபர ்கள் முகக்கவசத்ளதத் சதாடர ்ந்து அணிய பவண்டிபயா
அல் லது பதர ்வு சசய் ய பவண்டியிருக்கலாம் . மாகாண அல் லது உள் ளூர ்
முகக்கவச ஆளணகள் சசயலில் இல் லாதபபாதும் சபாது இடங் களில்
முகக்கவசம் அணிவளதத் பதர ்வுசசய் யும் உரிளம அவர ்களுக்கு உண்டு.
தங் களள, தங் கள் குடும் பம் மற்றும் சமூகங் களளப் பாதுகாக்க முகக்கவசம்
அணியும் அவர ்களின் விருப்பத்ளத தயவுசசய் து மதிக்கவும் . நீ ங்கள்
முகக்கவசம் அணிவளதத் பதர ்வுசசய் தால் , அளடயாளம் காணும்
பநாக்கங் களுக்காக அளத சிறிது பநரம் அகற்றும் படி பகட்கப்படலாம்
என்பளத நிளனவில் சகாள் ளவும் .
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