
 
Updated December 5, 2022 

DOH 420-360 Tamil 

இடைக்கால COVID-19 சுய-பரிச ாதடை வழிகாட்ைல் 

டி ம்பர் 5, 2022 மாற்றங்களின் சுருக்கம்  

• 2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளிடம் சுய பரிச ோைதைகதளப் பயன்படுத்துவது பற்றி 
ச ர்க்கப்பட்டுள்ள ைகவல்கள் 

• உங்கள் பரிச ோைதை நெகட்டிவோக வந்ைோல் ெீங்கள் என்ை ந ய்ய சவண்டும். என்பது 
பற்றிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ைகவல்கள் 

அறிமுகம் 

COVID-19 இன் பரவதைக் குதறக்க உைவுவைற்கு பரிச ோைதை மிகவும் முக்கியமோைது. 
பரிச ோைதையோைது பை சூழ்ெிதைகளில் பயனுள்ளைோக இருக்கின்றது: 

• உங்களுக்கு COVID-19 நைோற்றுக்கோை அறிகுறிகள் இருந்ைோல், கூடிய விதரவில் பரிச ோைதை 
ந ய்துநகோள்ளவும், COVID-19 அறிகுறி முடிவுக்கோண் மரங்கள் (சமலும்  ிை நமோழிகளிலும் 
உள்ளை) இல் உள்ள படிகதளப் பின்பற்றவும்.  

• ெீங்கள் COVID-19 செோயோல் போைிக்கப்பட்ட ஒருவரிடம் நவளிப்பட்டு இருந்ைோல், பரிச ோைதை 
உட்பட, COVID-19 உள்ள ஒருவரிடம் ெீங்கள் நவளிப்பட்டு இருந்ைோல் என்ை ந ய்ய 
சவண்டும் (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்பைில் உள்ள வழிகோட்டுைதை ெீங்கள் 
பின்பற்ற சவண்டும்.  

• உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்ைோவிட்டோலும், COVID-19 செோயோல் போைிக்கப்பட்ட ஒருவரிடம் 
நவளிப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி ெீங்கள் அறியோவிட்டோலும் கூட,  ிை  மயங்களில் பயணம் 
சபோன்ற வரவிருக்கும் ந யல்போடுகளில் முன்கூட்டிசய பரிச ோைதை ந ய்து நகோள்ளைோம்.  

ஒரு மருத்துவ ச தவ வழங்குெர் மற்றும் நபோது சுகோைோர பரிச ோைதை ைளம் மூைம் ெீங்கள் 
பரிச ோைதை ந ய்து நகோள்ளைோம் அல்ைது வடீ்டில் அல்ைது சவறு எங்கும் ந ய்யக்கூடிய சுய 
ச கரிப்பு பரிச ாதடைக் கருவி அல்ைது சுய பரிச ாதடைடயப் பயன்படுத்ைைோம்.  ிை 
செரங்களில் சுய-பரிச ோைதை "வடீ்டு பரிச ோைதை," "வடீ்டிசைசய ந ய்யப்படும் பரிச ோைதை" 
அல்ைது "ஓவர்-ைி-கவுண்டர் பரிச ோைதை" என்றும் அதழக்கப்படுகிறது. ைற்சபோதைய 
செோய்த்நைோற்று, அைோவது ைற்சபோது உங்களுக்கு COVID-19 இருக்கிறைோ இல்தையோ என்பதைச் 
 ரிபோர்க்க ைற்சபோது கிதடக்கும் சுய ச கரிப்பு பரிச ோைதைக் கருவிகள் மற்றும் சுய 
பரிச ோைதைகள் பயன்படுத்ைப்படுகின்றை. கடந்ை கோைத்ைில் உங்களுக்கு COVID-19 இருந்ைைோ 
என்பது குறித்ை ைகவதை அதவ வழங்கோது. 

சுய ச கரிப்பு பரிச ோைதைக் கருவிகள் மற்றும் சுய பரிச ோைதைக் கருவிகள், மருந்துக் கதட 
அல்ைது  ில்ைதற விற்பதைக் கதடயில் மருந்துச்  டீ்டு மூைமோகசவோ (மருந்துச்  டீ்டு 
இல்ைோமல்) கிதடக்கும். நபரும்போைோை ைைியோர் கோப்பீடுகள் ஒரு மோைத்ைிற்கு ஒரு ெபருக்கு 8 
சுய-பரிச ோைதைகதள உள்ளடக்கிய கோப்பீதட வழங்க சவண்டும் (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்). 
Department of Health (DOH, சுகோைோரத் துதற)இன் மூைம் வழங்கப்படும் Say Yes! COVID Test (COVID 

பரிச ோைதைக்கு ஆம் என்று ந ோல்லுங்கள்!) முன்நைடுப்பின் மூைம் இைவ  COVID-19 
பரிச ோைதைதயப் நபற மோகோணம் முழுவதும் உள்ள அதைத்துக் குடும்பங்களும் 
ைகுைியோைவர்கள். இது எந்ைநவோரு கூட்டோட் ி முன்நைடுப்பிலும் கூடுைைோக ந ய்யப்படும் ஒரு 
விஷயமோகும். குடும்பங்கள் ைற்சபோது ஒவ்நவோரு மோைமும் இரண்டு ஆர்டர்கதள ந ய்யைோம், 

இவற்றில் மோைத்ைிற்கு 10 இைவ  பரிச ோைதைகள் உள்ளது. ஆர்டர்கதள Home (முகப்பு) - Say Yes! 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/ta
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To Covid Test (sayyescovidhometest.org) (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) மூைம் ஆன்தைைில் அல்ைது 

DOH COVID-19 ஹோட்தைன் 1-800-525-0127 வழியோக  மர்ப்பிக்கைோம். ையோரோக இருப்பதும், 

சைதவப்படும் சபோது பரிச ோைதை ந ய்யக் கருவிகதள தகயில் தவத்ைிருப்பதும் முக்கியம். 
நபோதுவோக ஆர்டர் ந ய்ை 2-4 ெோட்களில் பரிச ோைதைக் கருவிகள் கிதடக்கும் என்று 
எைிர்போர்க்கைோம், இருப்பினும் இது மோகோணத்ைின் நவவ்சவறு பகுைிகளில் மோறுபடக் கூடும். 

இச் மயத்ைில் COVID-19 துரிை ஆன்டிநென் பரிச ோைதைதய, 2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்குப் 
பயன்படுத்துவைற்கு US Food and Drug Administration (FDA, அநமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து ெிர்வோகம்), 
அங்கீகரிக்கவில்தை. இருப்பினும், வடீ்டிசைசய ந ய்யும் துரிை ஆன்டிநென் பரிச ோைதைகள் 2 
வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பிந்தைய நவளிப்போடு, விைகியிருத்ைல் மற்றும் அறிகுறி 
பரிச ோைதை ஆகியவற்றிற்கோகப் போதுகோப்போகப் பயன்படுத்ைப்படைோம். 2 வயதுக்குட்பட்ட 
குழந்தைகதளப் பரிச ோைிக்க முடிவு ந ய்யும் நபற்சறோர் அல்ைது போதுகோவைர்கள் வடீ்டிசைசய 
துரிை ஆன்டிநென் பரிச ோைதைதய சமற்நகோள்ளுமோறு பரிந்துதரக்கப்படுகிறது.  

2வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கோை COVID-19 துரிை ஆன்டிநென் பரிச ோைதைதய FDAஅங்கீகரி
க்கவில்தை என்பைோல், K-12 பள்ளிகள் மற்றும் Medical Test Site (MTS, விைக்களிக்கப்பட்ட மருத்துவ 
பரிச ோைதை ைள) உரிமம் நகோண்ட குழந்தை பரோமரிப்பு ெிதையங்களுக்கு 2 வயதுக்குட்பட்ட 
குழந்தைகளுக்கு வடீ்டிசைசய ந ய்யும் துரிை ஆன்டிநென் பரிச ோைதைகதளச் ந ய்வைற்கோை 
அனுமைி வழங்கப்படவில்தை. K-12 பள்ளிகள் மற்றும் குழந்தை பரோமரிப்பு ெிதையங்கள், 

நபற்சறோர்கள் அல்ைது பரோமரிப்போளர்களின் பயன்போட்டிற்கோக வடீ்டிசைசய ந ய்யக்கூடிய துரிை 
ஆன்டிநென் பரிச ோைதைக் கருவிகதள வழங்கைோம்.  

சுய பரிச ாதடைக்குப் பிறகு என்ை ச ய்ய சவண்டும் என்பதற்காை வழிகாட்டுதடல இந்த 
ஆவணம் வழங்குகிறது. இைன் நபோருள், இது ஒரு மருத்துவ ச தவ வழங்குெரோல் 
பரிந்துதரக்கப்படோமல் அல்ைது ெிர்வகிக்கப்படோமல் அல்ைது ஆய்வகத்ைிற்கு அனுப்பப்படோமல் 
இது ெீங்கசள சுயமோகச் ந ய்துநகோள்ளும் ஒரு பரிச ோைதை ஆகும்.  

ெீங்கள் சுய பரிச ோைதைதயப் பயன்படுத்துகிறரீ்கள் என்றோல், பரிச ோைதைதயப் 
பயன்படுத்துவைற்கு முன்பு உற்பத்ைியோளரின் முழுதமயோை அறிவுறுத்ைல்கதளப் படிக்கவும். 
உங்கள் பரிச ோைதை 
முடிவுகதளப் பற்றி ஏசைனும் சகள்விகள் இருந்ைோல், மருத்துவ ச தவ வழங்குெரிடம் கைந்துதரயோடுங்கள்.  ிை 
பள்ளிகள் மற்றும் பணியிடங்கள் மீண்டும் சவதைக்கு அல்ைது பள்ளிக்கு ைிரும்புவைற்கு சுய 
பரிச ோைதைகதள முடிவுகதள ஏற்றுக்நகோள்ளைோம். ெீங்கள் மீண்டும் வரத் ையோர் என்பதைத் 
ைரீ்மோைிக்க, உங்கள் முைைோளியிடமும், பள்ளியிலும் உங்கள் பரிச ோைதை முடிவுகதளப் பற்றி 
கைந்துதரயோட சவண்டும். 

Say Yes! COVID Test Digital Assistant(டிெிட்டல் உைவியோளர்) (ஸ்போைிஸ் நமோழியில் உள்ளது)ஐப் 
பயன்படுத்ைி உங்கள் சுய பரிச ோைதை முடிவுகதள (நெகட்டிவ் மற்றும் போ ிட்டிவ் இரண்டும்) 
ஆன்தைைில் நைரிவிக்கவும். Say Yes!  COVID Test! ைிட்டத்ைில் இருந்து உங்கள் பரிச ோைதைக் 
கருவிதய ெீங்கள் ஆர்டர் ந ய்யோவிட்டோலும், இந்ைக் கருவிதயப் பயன்படுத்ைி, எந்ைநவோரு சுய-
பரிச ோைதை முடிதவயும் நைரிவிக்கைோம். சுய-பரிச ோைதை முடிவுகதளப் பற்றி நைரிவிப்பது, 

வோஷிங்டைில் COVID-19 பரவுவதை ெோங்கள் ென்கு புரிந்துநகோள்ள உைவுகிறது. 

உங்கள் பரிச ாதடை பா ிட்டிவாக இருந்தால், 

சுய பரிச ோைதையின் மூைம் உங்களுக்கு போ ிட்டிவ் என்று வந்ைோல், உங்கதளயும் 
மற்றவர்கதளயும் எவ்வோறு போதுகோப்பது என்பது பற்றிய விரிவோை ைகவலுக்கோை வழிகோட்டுைல், 

https://sayyescovidhometest.org/ta
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html


3 
 

விைகியிருத்ைல் பற்றிய ைகவல்கள் மற்றும் கடுதமயோை செோய்க்கோை அைிக ஆபத்ைில் ெீங்கள் 
இருந்ைோல்  ிகிச்த தய எவ்வோறு அணுகுவது ஆகியதவப் பற்றி நைரிந்து நகோள்ள வோஷிங்டன் 
மோகோண DOHஇன் உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனையில் போசிட்டிவ் எை்று வந்தோல் எை்ை ச ய்வது 
(சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்ற இதணப்தபப் போர்க்கவும். பரிச ோைதையின் முடிவு 
போ ிட்டிவோக வந்ைோல் மீண்டும் பரிச ோைதை பரிந்துதரக்கப்படோது. உங்கள் போ ிட்டிவ் 
பரிச ோைதை முடிதவப் பற்றி உங்கள் மருத்துவ ச தவ வழங்குெரிடம் கூறுங்கள் சமலும் 
ெீங்கள் செோய்வோய்ப்படும் சபோது அவர்களுடன் நைோடர்பில் இருங்கள். உங்களிடம் சகள்விகள் 
இருந்து, உங்களோல் மருத்துவ ச தவ வழங்குெதரத் நைோடர்பு நகோள்ள முடியோவிட்டோல், WA DOH 

ஹோட்தைதை 1-800-525-0127 என்ற எண்ணில் அதழக்கவும். 

ஆரம்பெிதையிசை COVID-19 மருத்துவ  ிகிச்த கதள ( ிகிச்த கள் மற்றும் மருந்துகள்) 
எடுத்துக்நகோண்டோல், மிகவும் ைவீிரமோை COVID-19 செோய்த்நைோற்று போைிப்பு ஏற்படும் அபோயத்ைில் 
உள்ளவர்கள் கடுதமயோை செோய்த்நைோற்றுக்கு உள்ளோவதையும் மருத்துவமதையில் 
அனுமைிக்கப்படுவைற்கோை அபோயத்தையும் குதறக்கைோம். மிகவும் செோய்வோய்ப்படும் ெபர்களில் 
முைியவர்கள் (50 வயது அல்ைது அைற்கு சமற்பட்ட வயதுதடயவர்கள், வயைோகும் சபோது ஆபத்தும் 
அைிகரிக்கும்), ைடுப்பூ ி ந லுத்ைோைவர்கள் அல்ைது புதுப்பித்ை ெிதையில் இல்ைோைவர்கள் மற்றும் 
பைவைீமோை செோய் எைிர்ப்பு மண்டைம் சபோன்ற  ிை மருத்துவ ெிதைதமகள் உள்ள குழந்தைகள் 
மற்றும் நபரியவர்கள் ஆகிசயோர் அடங்குவர். ெீங்கள் ைகுைியுதடயவர் என்று ெிதைத்ைோல், COVID-19 
மருத்துவ  ிகிச்த கதள (Pre-exposure prophylaxis (PrEP,முன்-நவளிப்போடு 
செோய்த்ைடுப்பு),சமோசைோக்சளோைல் ஆன்டிபோடிகள் அல்ைது வோய்வழி தவரஸ் ைடுப்பு மருந்துகள்) 
நபறுவைற்கோை உங்கள் ைகுைிதயத் ைரீ்மோைிக்க மருத்துவ ச தவ வழங்குெதரத் நைோடர்பு 
நகோள்ளவும். தாமதப்படுத்த சவண்ைாம்:  ிகிச்ட  பலைளிக்க முதல் அறிகுறிகள் சதான்றிய  ில 
நாட்களுக்குள்  ிகிச்ட  சதாைங்கப்பை சவண்டும். 

இைவ  நடைிநஹல்த் ஆைோர வளங்கதள அணுக உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ைோல், COVID-19 
 ிகிச்த க்கோை இைவ  நடைிநஹல்த்தை (ஸ்போைிஷ் நமோழியில் உள்ளை) போர்தவயிடவும் 
மற்றும் முன்பைிவு  ந்ைிப்தப ஏற்போடு ந ய்ய அறிவுறுத்ைல்கதளப் பின்பற்றவும். ெீங்களும், 

உங்கள் மருத்துவ ச தவ வழங்குெரும் குறிப்பிட்ட COVID-19  ிகிச்த  முதறகள் பற்றிய கூடுைல் 
ைகவல்கதள நைரிந்துநகோள்ள, DOH இனையப்பக்கத்னதப் (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) 
போர்தவயிடவும். 

விைகியிருத்ைைின் சபோது, உணவு, ைைிப்பட்ட பரோமரிப்பு கருவிகள் அல்ைது பிற சைதவகள் 
சபோன்ற உைவிகள் உங்களுக்கு சைதவப்பட்டோல், WA DOH ஹோட்தைதை 1-800-525-0127 என்ற 
எண்ணில் அதழத்து உங்கள் போ ிட்டிவ் பரிச ோைதை முடிதவத் நைரிவித்து, Care Connect உடன் 
சப ச் ந ோல்ைைோம் அல்ைது உங்கள் Care Connect (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) தமயத்தை 
அணுகவும். விைகியிருத்ைைின் சபோது உங்களுக்கு உைவி சைதவப்பட்டோல், உைவிதய 
அணுகுவைில் ைோமைத்தைத் ைடுக்க ஹோட்தைன் மூைம் உங்கள் பரிச ோைதை முடிதவத் 
நைரிவிக்கவும்.  

உங்கள்நெருக்கமோை நைோடர்புகளுக்குஅவர்கள் COVID-19 நைோற்றுக்கு நவளிப்பட்டிருக்கைோம் என்று 
ெிதைத்ைோல் COVID-19 உள்ள ஒருவரிடம் நீங்கள்  ோத்தியமோை முனையில் 
சவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தோல் எை்ை ச ய்வது (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்ற 
இதணப்தப அவர்களுக்கு அனுப்பவும். நைோற்றோளருடன் நெருங்கிய நைோடர்பில் இருந்ைைோகப் 
நபோதுவோகக் கருைப்படுவது என்பது COVID-19 நைோற்றுக்குள்ளோை ஒருவருடன் 6 அடிக்கு (2 மீட்டர்) 
குதறந்ை தூரத்ைில் ஒட்டுநமோத்ைமோக 15 ெிமிடங்கள் அல்ைது 24 மணி செரத்ைிற்கும் அைிகமோை 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-caikaicacaaikala
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
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செரம் நைோடர்பில் இருந்ைிருப்பைோகும். இருப்பினும், நெருக்கமோை இடங்கள், சமோ மோை 
கோற்சறோட்டம் அல்ைது கூச் ைிடுவது அல்ைது போடுவது சபோன்ற ந யல்களில் ஈடுபடுவது 
சபோன்ற  ோத்ைியமோை நவளிப்போட்டின் ஆபத்தை அைிகரிக்கும் சூழ்ெிதைகளில் ெீங்கள் 
இருந்ைிருந்ைோல், உங்களிடமிருந்து மற்றவர்கள் 6 அடிக்கு (2 மீட்டர்) சமல் இருந்ைிருந்ைோலும் 
நைோற்று ஏற்படும் அபோயம் உள்ளது. உங்களுக்கு அறிகுறிகள் சைோன்றுவைற்கு 48 மணிசெரம் 
(அல்ைது 2 ெோட்கள்) முைல் மற்றும் அறிகுறிகள் சைோன்றிய பிறகு குதறந்ைது 10 ெோட்களுக்குள் 
ெீங்கள் COVID-19 நைோற்தற மற்றவர்களுக்குப் பரப்பைோம். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் சைோன்றோமல், 

ஆைோல் COVID-19 பரிச ோைதை போ ிட்டிவோக வந்ைோல், உங்களுக்கு போ ிட்டிவ் பரிச ோைதை வந்ை 48 
மணிசெரம் (அல்ைது 2 ெோட்கள்) முைல் மற்றும் உங்கள் போ ிட்டிவ் பரிச ோைதைக்குப் பிறகு 
குதறந்ைது 10 ெோட்களுக்கு உங்களோல் COVID-19 நைோற்தற பரப்பியிருக்க முடியும். ஒரு ெபரின் 
விைகியிருத்ைல் கோைம் 10 ெோட்களுக்கு சமல் இருந்ைோல் (உங்களுக்கு அறிகுறிகள் நைோடர்ந்து 
இருந்ைோல் அல்ைது கடுதமயோக செோய்வோய்ப்பட்டிருந்ைோல் அல்ைது செோய் எைிர்ப்பு  க்ைி 
குதறவோக இருந்ைோல்), அவர்கள் விைகியிருத்ைல் கோைத்ைின் முடிவில் நைோற்றுசெோதயப் 
பரப்பக்கூடியவர்களோக இருப்போர்கள். உங்கள் நெருங்கிய நைோடர்புகளுக்கு அவர்கள் COVID-19 
நைோற்றுக்கு ஆளோகியிருக்கைோம் என்பதைத் நைரியப்படுத்துவைன் மூைம், ெீங்கள் அதைவதரயும் 
போதுகோக்க உைவுகிறரீ்கள்.  

ெீங்கள் WA Notify (WA அறிவிப்புகள்) (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) ந யைிதயப் 
பயன்படுத்ைிைோல் மற்றும் சுய பரிச ோைதையின் மூைம் COVID-19 பரிச ோைதை போ ிட்டிவோக 
வந்ைோல்,  ரிபோர்ப்புக் குறியீட்தடக் சகோரி, ந யைியில் உங்கள் முடிதவ உறுைிந ய்வைன் மூைம் 

WA Notify ஐப் பயன்படுத்ைி ெீங்கள் பிற பயைர்கள் நைோற்றுக்கு நவளிப்பட்டுள்ளதை அெோமசையமோக 
எச் ரிக்தக ந ய்யைோம். இது ந யைிதயப் பயன்படுத்தும் நைோற்று நவளிப்படும்  ோத்ைியம் 
உள்ளவர்களுக்கு நைரிவிக்கும், அைைோல் அவர்கள் ைங்கதளயும் ைங்கதளச் 
சுற்றியுள்ளவர்கதளயும் போதுகோக்க முன்நைச் ரிக்தக ெடவடிக்தககதள எடுக்கைோம். ெீங்கள் WA 

Notifyஐப் பயன்படுத்தும் சபோது ைைிப்பட்ட அல்ைது அதடயோளம் கோணக்கூடிய ைகவல்கள் எதுவும் 
ச கரிக்கப்படோது அல்ைது பகிரப்படோது. ஒரு உறுைிபடுத்ைல் குறியீட்தடக் சகோருவைற்கு: 

1. உங்கள் நமோதபல்  ோைைத்தைப் பயன்படுத்துைல் (Android அல்ைது iPhone), QR சகோதட ஸ்சகன் 
ந ய்யவும் அல்ைது ஒரு உறுைிபடுத்ைல் குறியீட்தடக் சகோரவும் (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்):  

 

2. WA Notify ஐப் பயன்படுத்தும் உங்கள்  ோைைத்ைின் நைோதைசப ி எண்தணயும், COVID-19 
பரிச ோைதையின் முடிவு போ ிட்டிவ் என்று வந்ை சைைிதயயும் உள்ளிடுக. 

3. “Continue (நைோடர்க)” என்பதைத் சைர்வுந ய்யவும். 

உங்களோல் WA Notify இன் மூைம் உறுைிபடுத்ைல் குறியீடு ஒன்றிதைக் சகோர முடியோை பட் த்ைில், 1-
800-525-0127 எனும் மோெிை COVID-19 அவ ர எண்தண அதழத்து # குறியீட்டிதை அழுத்ைி ெீங்கள் ஒரு 

WA Notify பயைர் என்பைதை ஹோட்தைன் ஊழியரிடம் நைரியப்படுத்துங்கள். ஹோட்தைன் 
ஊழியர்கள் உங்களுக்கு ஒரு உறுைிபடுத்ைல் இதணப்தப வழங்குவோர்கள், அைன் மூைம் 
நவளிப்பட்ட மற்ற WA Notify பயைர்கதள ெீங்கள் எச் ரிக்கைோம். 

https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://g.co/ens/report
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WANotify.org(சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) இதணயைளத்ைில் உள்ள“சுய-பரிச ோதனையில் 
உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போசிட்டிவோக வந்திருந்தோல், மை்ைவரக்ளுக்கு எவ்வோறு 
அறிவிப்பது”(சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்ற பிரிதவப்போர்தவயிடவும். WA Notify குறித்தும் 
உங்கள் நைோதைசப ியில் அதை எவ்வோறு ச ர்ப்பது என்பது உள்ளிட்ட ைகவல்கதளப் பற்றி 
சமலும் அறிய விரும்பிைோல், WANotify.org (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்ற 
இதணயைளத்தைப் போர்தவயிடவும். 

உங்கள் பரிச ாதடை சநகட்டிவாக இருந்தால்,  

நெகட்டிவ் பரிச ோைதை முடிவு என்றோல், COVID-19 நைோற்றுக்கு கோரணமோை SARS-CoV-2 தவரஸ், அந்ை 
செரத்ைில் பரிச ோைதையின் மூைம் கண்டறியப்படவில்தை என்பைோகும்.  

நைோடர் பரிச ோைதை என்பது ஒரு ெபர் ஒவ்நவோரு  ிை ெோட்களுக்கும் பைமுதற பரிச ோைதை 
ந ய்வைோகும். அடிக்கடி பரிச ோைதை ந ய்வைன் மூைம், ெீங்கள் COVID-19 நைோற்தற விதரவோகக் 
கண்டறிந்து, நைோற்று பரவுவதைக் குதறக்கைோம். சுய ச கரிப்பு பரிச ோைதைக் கருவிகள் 
நபரும்போலும் இரண்டோவது பரிச ோைதையுடன் வருகின்றை, சமலும் அதவ ஒரு நைோடரில் 
பயன்படுத்துவைற்கு ஏற்றவோறு வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளை. உங்கள் முைல் சுய பரிச ோைதையின் 
முடிவு நெகட்டிவோக இருந்ைோல், நைோடர் பரிச ோைதைக்கோை உற்பத்ைியோளரின் 
அறிவுறுத்ைல்கதளப் பின்பற்ற சவண்டும். இந்ைப் பரிச ோைதைகள் மூன்று ெோட்களுக்கு இரண்டு 
முதற ந ய்யப்பட சவண்டும், பரிச ோைதைகளுக்கு இதடயில் குதறந்ைது 24 மணிசெரம் இருக்க 
சவண்டும் மற்றும் 48 மணிசெரத்ைிற்கு சமல் இருக்கக்கூடோது. உங்கள் பரிச ோைதை முடிவுகள் 
அல்ைது நைோடர் ச ோைதை குறித்து ஏசைனும் சகள்விகள் இருந்ைோல், மருத்துவ ச தவ 
வழங்குெதரத் நைோடர்புநகோள்ளவும்.  

வடீ்டிசைசய ந ய்யும் COVID-19 ஆன்டிநென் பரிச ோைதையின் முடிவு நெகட்டிவோக இருப்பது, ிை 
செரங்களில் "ைவறோை நெகட்டிவ்" முடிவோக இருக்கைோம். அைோவது, உங்கள் ெோ ி ஸ்வோப் 
மோைிரியில் இருந்ை SARS-CoV-2 தவரஸ் பரிச ோைதையின் மூைம் கண்டறியப்படவில்தை. 
உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்ைோசைோ அல்ைது COVID-19 நைோற்று ஏற்படுவைற்கோை 
வோய்ப்புகள் அைிகம் இருந்ைோசைோ (COVID-19  மூக ெிதை (ஸ்போைிஷ் நமோழியில் கிதடக்கிறது) 
அைிகமோக இருந்ைோல் அல்ைது ெீங்கள் COVID-19 செோயோல் போைிக்கப்பட்ட ஒருவருடன் 
நவளிப்பட்டிருந்ைோல்): 

• உங்களுக்கு முைல் பரிச ோைதை நெகட்டிவோக இருந்து, COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்ைோல், 

அறிகுறிகள் நைோடங்கி குதறந்ைது ஐந்து ெோட்களுக்கு ஒவ்நவோரு 24-48 மணி செரத்ைிற்கும் 
மறுபரிச ோைதை ந ய்யுங்கள்.  

• உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் இல்ைோமல், COVID-19 நைோற்றுக்கு நவளிப்பட்டிருக்கைோம் 
எனும் பட் த்ைில், முைல் நெகட்டிவ் பரிச ோைதைக்குப் பிறகு 24-48 மணிசெரத்ைிற்குள் 
ஆன்டிநென் பரிச ோைதைதய மீண்டும் ந ய்யவும். இரண்டோவது பரிச ோைதையின் முடிவு 
நெகட்டிவோக இருந்து, COVID-19 நைோடர்போை பிரச் தைகள் இருந்ைோல், இரண்டோவது 
நெகட்டிவ் பரிச ோைதை ந ய்ை 24-48 மணிசெரங்களுக்குப் பிறகு, குதறந்ைது 3 
பரிச ோைதைகதள ெீங்கள் மீண்டும் ந ய்யைோம். ஆன்டிநென் பரிச ோைதை மூைம் 3 
முதற பரிச ோைதை ந ய்ய சபோதுமோை ஆைோரவளங்கள் உங்களிடம் இல்தை என்றோல், 

உங்கள் ஆைோரவளங்கள் மற்றும் உங்களுக்கும் உங்கதளச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் 
ஏற்படும் ஆபத்து ெிதைக்கு ஏற்ப குதறவோக பரிச ோைிப்பது ஏற்கத்ைக்கது ஆகும். 

https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/wa-notify-vaelaipapaatau-araivaipapaukala-samaaratahpaona-caeyalai
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
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• ெீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ந ய்ை பரிச ோைதையின் முடிவுகள் நெகட்டிவோக இருந்ைோலும், 

உங்களுக்கு COVID-19 இருக்கைோம் என்று ெீங்கள் கவதைப்பட்டோல், ஆன்டிநென் 
பரிச ோைதைதயப் பயன்படுத்ைி மீண்டும் பரிச ோைிக்கைோம், ஆய்வக மூைக்கூறு 
அடிப்பதடயிைோை பரிச ோைதைதயப் நபறைோம் அல்ைது உங்கள் சுகோைோர ச தவ 
வழங்குெதர அதழக்கைோம். 

சமலும் ைகவல்களுக்கு DOH இன் சுகோதோர  ்ச னவ வழங்கோத பரோமரிப்பு அனமப்புகளுக்கோை 
அறிகுறி முடிவுகோை் மரத்னத(சமலும்  ிை நமோழிகள் உள்ளை) கோணவும். 

ெீங்கள் COVID-19 நைோற்றோல் போைிக்கப்பட்ட ஒருவரிடம் நவளிப்பட்டு, உங்களுக்கு நைோடர்ச் ியோக 
பரிச ோைதையின் முடிவு நெகட்டிவோக வந்ைிருந்ைோல், COVID-19 உள்ள ஒருவரிடம் ெீங்கள் 
நவளிப்பட்டோல் என்ை ந ய்ய சவண்டும் (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை) என்பைில் உள்ள 
வழிகோட்டுைதைத் நைோடர்ந்து பின்பற்றவும்.  

உங்கள் பரிச ாதடையின் முடிவு தவறாகசவா அல்லது பிடழயாகசவா இருந்தால் 

 ிை செரங்களில் முடிவுகள் நைளிவோக இல்ைோமல் அல்ைது முடிவுகள் எடுக்க முடியோை 
ெிதையில் இருக்கும், சமலும் உங்கள் முடிவுகள் போ ிட்டிவோக உள்ளைோ அல்ைது நெகட்டிவோக 
உள்ளைோ என்பதை பரிச ோைதையோல் ந ோல்ை முடியோது. உங்கள் மோைிரி  ரியோக 
ச கரிக்கப்படோமல் இருக்கைோம் அல்ைது சுய ச கரிப்பு பரிச ோைதைக் கருவி ந யைிழப்பு 
சபோன்ற பை கோரணங்களோல் ைவறோை முடிவுகள் ஏற்படைோம். ைவறோை பரிச ோைதை முடிவுகள் 
அரிைோைதவ ஆைோல் ஏற்படைோம். 

சுய-பரிச ோைதைக் கருவியின் டிஸ்பிசள ைவறோை முடிவு அல்ைது பரிச ோைதைப் பிதழதயக் 
கோட்டிைோல், பரிச ோைதைக் கருவி  ரியோக சவதை ந ய்யவில்தை. இவ்வோறு ெடக்கும் 
பட் த்ைில், மற்நறோரு புைிய பரிச ோைதைக் கருவி கிதடத்ைோல், மீண்டும் ஒரு முதற 
பரிச ோைதைதய ந ய்யவும். இரண்டோவது பரிச ோைதை முடிவும் ைவறோைைோக இருந்ைோல், 

அறிவுறுத்ைல்கதளப் போர்க்கவும் மற்றும் உைவிக்கு உற்பத்ைியோளதரத் நைோடர்பு நகோள்ளவும். 
ெீங்கள் ஒரு மருத்துவ ச தவ வழங்குெரிடமிருந்து அல்ைது ஒரு நபோது சுகோைோர பரிச ோைதை 
ைளத்ைிைிருந்து (சமலும்  ிை நமோழிகள் உள்ளை) பரிச ோைதைக் கருவிகதளப் நபற்றுக்நகோள்ள 
முடியும். 

COVID-19 பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரவளங்கள்  

வோஷிங்டைில் COVID-19 இன் தற்ப ோததய நிதை, (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்), ஆளுைர் Inslee-இன் 
பிரகடைங்கள் ( ைீம் (எளிதமப்படுத்ைப்பட்டது), நகோரியன், ரஷ்யன், ஸ்போைிஷ் மற்றும் 
வியட்ெோமிய நமோழிகளில் உள்ளை - இதணயைளத்ைின் சமசை உள்ள பட்டியைில் இருந்து சைர்வு 
ந ய்யவும்), அறிகுறிகள்  ைீம் (எளிதமப்படுத்ைப்பட்டது), நகோரியன், ஸ்போைிஷ் மற்றும் 
வியட்ெோமிஸ்), அது எவ்வோறு பரவுகின்றது  ைீம் (எளிதமப்படுத்ைப்பட்டது), நகோரியன், ஸ்போைிஷ் 
மற்றும் வியட்ெோமிஸ்), எவ்வோறு மற்றும் எப்சபோது மக்கள் பரிச ோைிக்கப்பட சவண்டும் (சமலும் 
 ிை நமோழிகளில் உள்ளை) , மற்றும் ைடுப்பூ ிகதள எங்சக நபறுவது (சமலும்  ிை நமோழிகளில் 
உள்ளை)ஆகியவற்தற உடனுக்குடன் அறிந்துநகோள்ளுங்கள். சமைைிக ைகவல்களுக்கு, எங்கள் 
அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகதளப் (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்) போர்தவயிடுங்கள். 

ஒரு ெபரின் வர்க்கம்/இைம் அல்ைது சை ியம், ைோசை சுயமோக, அவர்கதள COVID-19 க்கோை அைிக 
ஆபத்தை ஏற்படுத்ைோது. இருப்பினும், COVID-19 ஆல் ெிறமுள்ள  மூகங்கள் அளவுக்கு அைிகமோக 
போைிக்கப்படுகின்றை என்பதை ைரவுகள் நவளிப்படுத்துகின்றை. இைநவறியின் விதளவுகளோலும், 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-kakaana-paraicaotanaai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-kakaana-paraicaotanaai
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaovaita-19-kakaana-paraicaotanaai
https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19/kaeavaita-19-tataupapaucai
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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குறிப்போக கட்டதமப்பு இைநவறியிைோல்,  ிை குழுக்கள் ைங்கதளயும், ைங்கள்  மூகங்கதளயும் 
போதுகோக்க குதறந்ை வோய்ப்புகதளக் நகோண்டுள்ளதம இைற்கு கோரணமோகும். களங்கம் 
விதளவித்ைல் இந்செோய் ெிதைதமதயத் ைடுப்பைில் உைவோது (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்). வைந்ைிகள் 
மற்றும் ைவறோை ைகவல்கதளப் பரப்புவதைத் ைடுக்க மிகச்  ரியோை ைகவல்கதள மட்டுசம 
பகிரவும். 

• WA State Department of Health சகோசரோைோ னவரசுக்கோை ச யல்போடுகள் (COVID-19) (சமலும்  ிை 
நமோழிகளில் உள்ளை) 

• உங்களது உள்ளூர் அல்ைது மோவட்ட சுகோைோரத் துதறதயக் கண்டறியுங்கள் 
(ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்) 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, செோய் கட்டுப்போடு மற்றும் ைடுப்பு 
தமயங்கள்)நகோசரோைோ தவரஸ் (COVID-19) (சமலும்  ிை நமோழிகளில் உள்ளை-  ைீம் 
(எளிதமப்படுத்ைப்பட்டது), நகோரியன், ஸ்போைிஷ், வியட்ெோமிஸ்) 

சமலும் சகள்விகள் உள்ளதா? எங்கள் COVID-19 ைகவல் ஹோட்தைதை 1-800-525-0127 என்ற எண்ணில் 
அதழக்கவும். ஹோட்தைன் செரம்: 

• ைிங்கட்கிழதம, கோதை 6 மணி முைல் இரவு 10 மணி வதர 

• ந வ்வோய் முைல் ஞோயிறு வதர, கோதை 6 மணி முைல் மோதை 6 மணி வதர  

• கதடபிடிக்கப்படும் மோெிை விடுமுதற ெோட்களில் (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்) கோதை 6 
மணி முைல் இரவு 6 மணி வதர  

நமோழிநபயர்த்துதரப்போளர் ச தவகளுக்கு, அவர்கள் பைிைளிக்கும் சபோது # ஐ அழுத்தி உங்கள் 
சமாழிடயச் ச ால்லுங்கள். உங்கள் உடல்ெைம் அல்ைது பரிச ோைதை முடிவுகள் குறித்ை 
சகள்விகளுக்கு, ையவுந ய்து ஒரு சுகோைோர வழங்குெதரத் நைோடர்பு நகோள்ளவும். 

இந்ை ஆவணத்தை சவநறோரு வடிவத்ைில் சகோருவைற்கு, 1-800-525-0127 ஐ அதழக்கவும். கோது 
சகளோசைோர் அல்ைது சகள்ைிறன் குதறபோடு உள்ள வோடிக்தகயோளர்கள், ையவுந ய்து 711 (Washington 
Relay) (ஆங்கிைத்ைில் மட்டும்) ஐ அதழக்கவும் அல்ைது civil.rights@doh.wa.gov என்ற முகவரிக்கு 
மின்ைஞ் ல் ந ய்யவும். 
 

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://doh.wa.gov/ta/emergencies/kaovaita-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
https://hamiltonrelay.com/washington/
file:///C:/Users/LG/Documents/!번역/유니랭스/QA/12월/23일%2014시%20J2312/மின்னஞ்சல்செய்க:civil.rights@doh.wa.gov

