ஒரு நபருக்கு நோ�ோய் அறிகுறிகள்
இருந்்ததால் என்்ன செய்்வது:
இவை K-12 பள்்ளளிகள், குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும் இணைப்்பட்்ட கல்்வவிசாரா செயல்்பபாடுகளுக்்ககான பணிப்்பபாய்வு வரைபடமாகும்.

ஒரு நபருக்கு இவற்்றறில் ஒன்று அல்்லது அதற்கு மேற்்பட்்ட அறிகுறிகள் இருந்்ததால்:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

காய்்ச்்சல் (≥100.4°F/38°C) அல்்லது குளிர்
மூச்சுத் திணறல் அல்்லது சுவாசிப்்பதில் சிரமம்
தசைவலி அல்்லது உடல் வலி
புதியதாக ஏற்்படும் சுவை இழப்பு அல்்லது வாசனை இழப்பு
இருமல் (புதிதாக, மாறுபட்்ட அல்்லது மோ�ோசமடைந்்த)
குமட்்டல், வாந்்ததி அல்்லது வயிற்றுப்போக்கு
சோ�ோர்வு
தொண்்டடைப் புண்
மூக்்கடைப்பு அல்்லது மூக்கு ஒழுகுதல்*

வீட்டில் விலகியிருத்்தல் மற்றும் COVID-19 க்்ககான பரிசோ�ோதனை

அறிகுறிகள் ஏற்்கனவே கண்்டறியப்்பட்்ட
நாள்்பட்்ட நோ�ோயுடன் ஒத்துப்போகாத பட்்சத்்ததில்
அல்்லது அவர்்கள் ஒரு சுகாதார
பராமரிப்பு வழங்குநரிடமிருந்து ஒரு மாற்று
நோ�ோயறிதலைப் பெறவில்்லலை என்்றறால்

அவர்்களுக்கு COVID-19
நோ�ோய் பரிசோ�ோதனை
நெகட்டிவாக வருகிறது

அவர்்களுக்கு COVID-19
பரிசோ�ோதனை
பாசிட்டிவாக வருதல்

அல்்லது பரிசோ�ோதனைக்கு உட்்படவில்்லலை
என்்றறால்

வீட்டிலேயே விலகியிருத்்தல்

பின்்வரும் நிலைகளில் அவர்்கள் பள்்ளளி
மற்றும் செயல்்பபாடுகளுக்குத் திரும்்பலாம்:

பின்்வரும் நிலைகளில் அறிகுறிகள் தோ�ோன்்றறியதிலிருந்து ஐந்து
நாட்்களுக்குப் பிறகு அவர்்கள் பள்்ளளி, குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும்
செயல்்பபாடுகளுக்குத் திரும்்பலாம்:

1. கடந்்த 24 மணி நேரத்்ததில் காய்்ச்்சல் இல்்லலை என்்றறால்
(மருந்து எடுத்துக்கொள்்ளளாமல்)

1. கடந்்த 24 மணி நேரத்்ததில் காய்்ச்்சல் இல்்லலை என்்றறால் (மருந்து
எடுத்துக் கொ�ொள்்ளளாமல்) மற்றும்

மற்றும்
2. நோ�ோய் நன்்றறாக குணமடைந்்த அறிகுறிகள் தென்்பட்்டடால்

2. நோ�ோய் நன்்றறாக குணமடைந்்த அறிகுறிகள் தென்்பட்்டடால்
கூடுதலாக, தனிநபர்்கள் 6–10 நாட்்களுக்கு மற்்றவர்்களுடன் இருக்கும்
போ�ோது முகக்்கவசத்்ததை அணிய வேண்டும்.**

அறிகுறிகள் தொ�ொடர்்ந்ததால், அறிகுறிகள் தொ�ொடங்்ககிய
குறைந்்தது ஐந்து நாட்்களுக்கு ஒவ்வொரு 24-48 மணி
நேரத்்ததிற்கும் மறுபரிசோ�ோதனை செய்யுங்்கள்.

குழந்்ததை பராமரிப்பு வழங்குநர்்கள் தங்்கள் Washington Administrative Code (WAC, வாஷிங்்டன் நிர்்வவாகக் குறியீடு)
மற்றும் உரிமத்்ததிற்்ககான நிபந்்தனைகளை மறுஆய்வு செய்து, தேவைப்்படும் கூடுதல் நடவடிக்்ககைகளைப் பின்்பற்்ற வேண்டும்.

DOH 820-229 August 4, 2022 Tamil இந்்த ஆவணத்்ததை
வேறொ�ொரு வடிவத்்ததில் கோ�ோருவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ
அழைக்்கவும். காது கேளாதோ�ோர் அல்்லது கேள் திறன் குறைபாடு
உள்்ள வாடிக்்ககையாளர்்கள், தயவுசெய்து 711 (Washington Relay)
ஐ அழைக்்கவும் அல்்லது civil.rights@doh.wa.gov என்்ற முகவரிக்கு
மின்்னஞ்்சல் செய்்யவும்.

* இரண்டு வயதுக்குட்்பட்்ட குழந்்ததையாக இருந்து, மூக்்கடைப்பு/மூக்கு ஒழுகுதல் தவிர வேறு
எந்்தவிதமான அறிகுறிகளும் இல்்லலாமல் இருந்்ததால், பரிசோ�ோதனை மற்றும் தனிமைப்்படுத்்தல்
தேவையில்்லலை. குழந்்ததையின் அறிகுறிகள் மோ�ோசமடைந்்ததால் அல்்லது ஐந்து நாட்்களுக்கு மேல்
நீடித்்ததால், இரண்டு வயதுக்கு மேற்்பட்்ட குழந்்ததைகளுக்்ககான பாய்வு விளக்்கப்்படத்்ததைப் பின்்பற்்றவும்,
மேலும் சுகாதார வழங்குநரைத் தொ�ொடர்புகொ�ொள்்வது மிகவும் பரிந்துரைக்்கப்்படுகிறது.
** உங்்களால் நன்கு-பொ�ொருந்தும் ஒரு முகக்்கவசத்்ததை அணிய முடியாது என்்றறால்: நீங்்கள் வீட்டிலேயே
முழுமையாக 10 நாட்்கள் விலகி இருக்்கவேண்டும். கூடுதல் தகவல்்களுக்கு K–12/
K–12/குழந்்ததை
குழந்்ததை பராமரிப்பு
வழிகாட்டியைப் பார்்க்்கவும்.

வெளிப்்பபாடு குறித்்த அறிவிப்்பபைப் பெற்்றறாலோ�ோ
அல்்லது COVID-19 தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்டதாக
நினைத்்ததாலோ�ோ என்்ன செய்்வது
இவை K-12 பள்்ளளிகள், குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும் இணைப்்பட்்ட கல்்வவிசாரா செயல்்பபாடுகளுக்்ககான பணிப்்பபாய்வு வரைபடமாகும்.
❑ பள்்ளளி, குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும் செயல்்பபாடுகளுக்குச் செல்்வதைத் தொ�ொடரலாம்.

தடுப்பூசிசெலுத்்தல் நிலை
என்்னவாக இருந்்ததாலும், பின்்வரும்
வழிமுறைகளை பயன்்படுத்்தவும்:

ஆம்

❑ வெளிப்்பபாட்டிற்குப் பிறகு 10 நாட்்களுக்கு நோ�ோய் அறிகுறிகளை கண்்ககாணிக்்க
வேண்டும்.
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட பிறகு கூடிய விரைவில் பரிசோ�ோதனை செய்்ய வேண்டும்.
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட பிறகு 10 நாட்்களுக்கு நன்கு- பொ�ொருந்தும் முகக்்கவசத்்ததை
அணியவேண்டும்

வெளிப்்படுத்்தப்்பட்்ட நபருக்கு வெளிப்்பபாட்டின்
10 நாட்்களுக்குள் அறிகுறிகள் தோ�ோன்்றறியதா?

வீட்டில் விலகியிருத்்தல் மற்றும்
COVID-19 க்்ககான பரிசோ�ோதனை

அவர்்களுக்கு COVID-19 நோ�ோய்
பரிசோ�ோதனை நெகட்டிவாக
வருகிறது

அவர்்களுக்கு COVID-19
பரிசோ�ோதனை பாசிட்டிவாக
வருகிறது

இல்்லலை

பள்்ளளி, குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும்
செயல்்பபாடுகளைத் தொ�ொடரவும்
அவர்்கள் பள்்ளளிக்கு செல்்வதைத் தொ�ொடரலாம், குழந்்ததைப் பராமரிப்பு,
மற்றும் அனைத்து செயல்்பபாடுகளிலும் பங்்ககேற்்கலாம் மேலும்:
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட 10 நாட்்களுக்குப் பிறகு, COVID-19
தொ�ொற்்றறால் மிகவும் நோ�ோய்்வவாய்்ப்்படுவதற்்ககான அதிக ஆபத்்ததில்
உள்்ளவர்்களுடன் இருக்கும் போ�ோது நன்கு-பொ�ொருந்தும்
முகக்்கவசத்்ததை அணியவேண்டும்.
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட பிறகு கூடிய விரைவில் பரிசோ�ோதனை
செய்்ய வேண்டும்.
தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட நபருக்கு COVID-19 பரிசோ�ோதனை செய்்யப்்பட்்டதா?

பள்்ளளி, குழந்்ததை
பராமரிப்பு மற்றும்
செயல்்பபாடுகளுக்குத்
திரும்புதல்
பின்்வரும் நிலைகளில் அவர்்கள்
பள்்ளளிக்குத் திரும்்பலாம்,
அனைத்து செயல்்பபாடுகளிலும்
பங்்ககேற்்கலாம்:
1. கடந்்த 24 மணி நேரத்்ததில்
காய்்ச்்சல் இல்்லலை என்்றறால்
(மருந்து எடுத்துக் கொ�ொள்்ளளாமல்)
மேலும்
2. நோ�ோய் நன்்றறாக குணமடைந்்த
அறிகுறிகள் தென்்பட்்டடால்
அறிகுறிகள் தொ�ொடர்்ந்ததால்,
அறிகுறிகள் தொ�ொடங்்ககிய
குறைந்்தது ஐந்து நாட்்களுக்கு
ஒவ்வொரு 24-48 மணி
நேரத்்ததிற்கும் மறுபரிசோ�ோதனை
செய்யுங்்கள்.

வீட்டிலேயே
தனிமைப்்படுத்்ததிக்
கொ�ொள்்ளவும்
பின்்வரும் நிலைகளில்
அறிகுறிகள்
தோ�ோன்்றறியதிலிருந்து ஐந்து
நாட்்களுக்குப் பிறகு அவர்்கள்
பள்்ளளி, குழந்்ததை பராமரிப்பு
மற்றும் செயல்்பபாடுகளுக்குத்
திரும்்பலாம்:
1. கடந்்த 24 மணி நேரத்்ததில்
காய்்ச்்சல் இல்்லலை
என்்றறால் (மருந்து எடுத்துக்
கொ�ொள்்ளளாமல்) மேலும்
2. நோ�ோய் நன்்றறாக குணமடைந்்த
அறிகுறிகள் தென்்பட்்டடால்
கூடுதலாக, தனிநபர்்கள் 6–10
நாட்்களுக்கு மற்்றவர்்களுடன்
இருக்கும் போ�ோது முகக்்கவசத்்ததை
அணிய வேண்டும்.*

* உங்்களால் நன்கு-பொ�ொருந்தும் ஒரு முகக்்கவசத்்ததை அணிய முடியாது என்்றறால்:
நீங்்கள் வீட்டிலேயே முழுமையாக 10 நாட்்கள் விலகி இருக்்கவேண்டும். கூடுதல்
தகவல்்களுக்கு K–12/
K–12/குழந்்ததை
குழந்்ததை பராமரிப்பு வழிகாட்டியைப் பார்்க்்கவும்.

ஆம்

அவர்்களுக்கு COVID-19
பரிசோ�ோதனை பாசிட்டிவாக வருகிறது

இல்்லலை

அவர்்களுக்கு COVID-19 நோ�ோய்
பரிசோ�ோதனை நெகட்டிவாக வருகிறது

பள்்ளளி, குழந்்ததை பராமரிப்பு மற்றும்
செயல்்பபாடுகளைத் தொ�ொடரவும்
அவர்்கள் பள்்ளளிக்கு செல்்வதைத் தொ�ொடரலாம், குழந்்ததைப் பராமரிப்பு,
மற்றும் அனைத்து செயல்்பபாடுகளிலும் பங்்ககேற்்கலாம் மேலும்:
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட 10 நாட்்களுக்குப் பிறகு, COVID-19
தொ�ொற்்றறால் மிகவும் நோ�ோய்்வவாய்்ப்்படுவதற்்ககான அதிக ஆபத்்ததில்
உள்்ளவர்்களுடன் இருக்கும் போ�ோது நன்கு-பொ�ொருந்தும்
முகக்்கவசத்்ததை அணியவேண்டும்.
❑ தொ�ொற்றுக்கு வெளிப்்பட்்ட ஐந்து நாட்்களுக்குப் பிறகு
ஒவ்வொரு 24-48 மணிநேரமும் மறுபரிசோ�ோதனை செய்்ய
பரிந்துரைக்்கப்்படுகிறது.
❑ அறிகுறிகள் தோ�ோன்றும் பட்்சத்்ததில், பக்்கம் 1 ஐப் பார்்க்்கவும்.

