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உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போ ிட்டிவோக 
வந்தோல் என்ை ச ய்ய சவண்டும்? 
 ஏப்ரல் 12, 2023  மோற்றங்களின் சுருக்கம் 

• குறிப்பிட்ட சில கூட்டமான இடங்களுக்கான விலகியிருத்தல் பற்றிய ததளிவுபடுத்தப்பட்ட தகவல்கள்
• சுகாதாரப் பராமரிப்பு அமமப்புகளின் வழிகாட்டுதலுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட இமைப்பு

அறிமுகம் 
உங்களுக்கு COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தால், மற்றவர்களுக்கு COVID-19 பரவுவமதத் தடுப்பதில் நீங்கள் உதவ 
முடியும். சிகிச்மச, விலகியிருத்தல் மற்றும் முகக்கவசம் அைிதல் ததாடர்பாக கீசழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதமலப் 
பின்பற்றவும். உள்ளூர் சுகாதார அதிகார அமமப்பு, பைியிடம், வைிகம் அல்லது பள்ளி சபான்ற ஏசதனும் COVID-19 
பரிசசாதமன பாசிட்டிவ் வந்த நபர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் இருப்பின் அவற்மறயும் பின்பற்றவும், WA State Department of Health

(வாஷிங்டன் மாகாை சுகாதாரத் துமறயின்) வழிகாட்டுதமல விட இமவ சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக 
இருக்கலாம். 

• சுகாதாரப் பராமரிப்பு அமமப்புகளில் தங்கியிருப்பவர்கள், சவமல தசய்பவர்கள் அல்லது வருமக தருபவர்கள்
சுகாதாரப் பராமரிப்பு அமமப்புகளில் பின்பற்ற சவண்டிய COVID-19 ததாற்று தடுப்பு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) இல்
உள்ள வழிகாட்டுதமலப் பின்பற்ற சவண்டும்.

• தநரிசலான பைியிடம், தற்காலிக பைியாளர் குடியிருப்பு, வைிக கடல்சார் அமமப்பு, சீர்திருத்த வசதி அல்லது
தடுப்புக் காவல் வசதி, வடீற்றவர்கள் தங்குமிடம் அல்லது தற்காலிகக் குடியிருப்புகள் ஆகியவற்றில் நீங்கள்
சவமல தசய்தாசலா அல்லது தங்கியிருக்கும் பட்சத்திசலா, நீங்கள் கூட்டமாக சசர்ந்து வாழும் இந்த
அமமப்புகளில் ஏசதனும் ஒன்றில் தங்கியிருந்தால் அல்லது சவமல பார்த்தால், இன் கீழ் உள்ள
வழிகாட்டுதமலப் பின்பற்றவும். 

உங்களுக்கு  ிகிச்ன  சதனவயோ என்பனதத் தரீ்மோைிக்கவும் 

உங்களுக்குப் பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்து, உங்கள் வயது அல்லது நாள்பட்ட மருத்துவ நிமலமமகள் காரைமாக, 
COVID-19 ததாற்றின் மூலம் மிகவும் சநாய்வாய்ப்படும் சாத்தியங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், மருத்துவமமனயில் 
அனுமதிக்கப்படும் அல்லது சநாயால் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகமளக் குமறக்கக்கூடிய சிகிச்மசகள் உள்ளன. COVID-19 க்கு 
சிகிச்மசயளிப்பதற்கான மருந்துகள் ஒரு சுகாதார சசமவ வழங்குநரால் பரிந்துமரக்கப்பட சவண்டும் சமலும் இது 
சநாயறிதலுக்குப் பிறகு முடிந்த வமர உடனடியாகத் ததாடங்கப்பட சவண்டும். தற்சபாது உங்கள் அறிகுறிகள் சலசாக 
இருந்தாலும், சிகிச்மசக்கு நீங்கள் தகுதியானவரா என்பமதத் தீர்மானிக்க, உடனடியாக ஒரு சுகாதார சசமவ 
வழங்குநமரத் ததாடர்புதகாள்ளவும். உங்களுக்கும், உங்கள் மருத்துவ சசமவ வழங்குநருக்கும் சதமவயான குறிப்பிட்ட 
COVID-19 மருத்துவ சிகிச்மசகள் (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) பற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் சிகிச்மசமய 
எவ்வாறு தபறுவது என்பது பற்றிய தகவல்களுக்கு சுகாதாரத் துமறயின் இமையப் பக்கத்மதப் பார்மவயிடவும். 

வடீ்டிசேசய விேகியிருத்தல் 
COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தவர்கள் அல்லது COVID-19 அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் பரிசசாதமன 
முடிவுகளுக்காகக் காத்திருப்பவர்கள் மருத்துவச் சசமவமயப் தபறுவதற்காக தவளிசய வருவமதத் தவிர்த்து 
மற்றவர்களிடமிருந்து வடீ்டிசலசய விலகியிருக்க சவண்டும். COVID-19 சநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அமத 
மற்றவர்களுக்குப் பரப்பலாம். வடீ்டிசலசய விலகியிருத்தலின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு சநாய் பரவுவமதத் தடுக்கலாம். 
உங்களது தடுப்பூசி தசலுத்தப்பட்ட நிமலமயக் கருத்தில் தகாள்ளாமல், நீங்கள் விலகியிருக்க சவண்டும். ஒரு நபர் 
தடுப்பூசி தசலுத்தி இருந்தாலும், COVID-19 சநாயால் ததாற்றுப்தபறும் பட்சத்தில், அவர் ததாற்றுசநாமய மற்றவர்களுக்கும் 
பரப்பக்கூடும், ஆனால் COVID-19 தடுப்பூசி தசலுத்திக்தகாள்வது, அவர்கள் மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப்படுவதற்சகா 
அல்லது COVID-19 இன் மூலம் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகமளக் மிகவும் குமறக்கிறது. உங்களுக்காக ஷாப்பிங் தசய்ய 
மற்றவர்கமள அணுகுங்கள் அல்லது மளிமக விநிசயாக சசமவமயப் பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் வடீ்டில் விலகியிருக்கும் 
சபாது உங்களுக்கு உைவு அல்லது சவறு ஆதரவு சவண்டுதமன்றால், Care Connect Washington (சகர் கனக்ட் வாஷிங்டன்) 
(கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) உடன் ததாடர்பு தகாள்ளலாம். 1-800-525-0127 என்ற COVID-19 தகவல்களுக்கான 
ஹாட்மலமன அமழக்கவும். பின்னர் #ஐ அழுத்தவும், அல்லது உங்கள் Care Connect (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) 
மமயத்மதத் ததாடர்புதகாள்ளவும். தமாழி உதவி உள்ளது. பயைம் தசய்யசவா, சவமலக்குச் தசல்லசவா, பள்ளிக்குச் 
தசல்லசவா, குழந்மத பராமரிப்பு தசய்யசவா அல்லது தபாது இடங்களுக்குச் தசல்லசவா கூடாது அல்லது தபாதுப் 
சபாக்குவரத்து, பகிர்ந்து தகாள்ளும் சவாரிகள் அல்லது டாக்சிகமளப் பயன்படுத்தக் கூடாது. விலகியிருத்தலின் சபாது: 

• மற்ற நபர்களிடமிருந்து விலகி ஒரு தனி அமறயில் தங்கி, முடிந்தால் தனி குளியலமறமயப் பயன்படுத்தி,
வடீ்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் தசல்லப்பிராைிகள் உட்பட வடீ்டில் உள்ள மற்றவர்களிடமிருந்து முடிந்தவமர

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
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/ta/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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விலகி இருக்கவும். COVID-19 மற்றும் தசல்லப்பிராைிகள் (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) பற்றிய கூடுதல் 
தகவல்கமள Centers for Disease Control and Prevention (CDC, சநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மமயங்கள்) 
தகாண்டுள்ளது.  

• நீங்கள் வடீ்டிசலா அல்லது தபாது இடத்திசலா மற்றவர்களுடன் இருக்க சவண்டும் என்றால் உயர்தர 
முகக்கவசம் அல்லது சுவாசக் கருவிமய (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) அைியவும். 

• முடிந்தால், வடீ்டில் காற்சறாட்டத்மத (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) சமம்படுத்த சில நடவடிக்மககமள 
எடுக்கவும். 

• கிண்ைங்கள், துண்டுகள் மற்றும் பாத்திரங்கள் சபான்ற தனிப்பட்ட வடீ்டுப் தபாருட்கமளப் பகிர சவண்டாம். 
• உங்களது அறிகுறிகமளக் கண்காைிக்கவும் உங்களிடம் அவசர எச்சரிக்மக அறிகுறி (கூடுதல் தமாழிகளில் 

உள்ளன) (சுவாசிப்பதில் சிரமம் சபான்றமவ) இருந்தால், உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவிமயப் தபறவும்.  
• நீங்கள் வழக்கமாக தசய்யும் மருத்துவ முன்பதிவு சந்திப்பு இருந்தால் (அவசர சிகிச்மசக்கு மாறாக) தசல்வதற்கு 

முன் சபான் தசய்து, நீங்கள் COVID-19 சநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள் அல்லது COVID-19 க்காக மதிப்படீு 
தசய்யப்படுகிறரீ்கள் என்று உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் கூறுங்கள்.  

நோன் எவ்வளவு கோேம் என்னைத் தைினமப்படுத்திக் சகோண்டு முகக்கவ ம் 
அணிய சவண்டும்? 
உங்களுக்கு COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தால், பிறருக்கு COVID-19 பரவுவமதத் தவிர்ப்பதற்காக குனறந்தது 5 
நோட்களுக்கு வடீ்டிசேசய இருங்கள் சமலும் உங்கள் வடீ்டில் உள்ள மற்றவர்களிடமிருந்து விேகியிருங்கள்.   

விலகியிருத்தமல நிமறவுதசய்தல்  

நீங்கள் எவ்வளவு காலம் விலகியிருக்க சவண்டும் என்பது பின்வரும் பல்சவறு காரைிகமளப் தபாறுத்தது: 

• உங்களால் நன்கு-தபாருந்தும் முகக்கவசங்கமள அைிய முடிந்தால், 
• 5 நாட்கள் விலகியிருந்த பிறகு, 6-10 நாட்களில் உங்களுக்கு ததாடர்ந்து COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக 

வந்தால், 
• நீங்கள் COVID-19 ததாற்றின் மூலம் கடுமமயாக சநாய்வாய்ப்பட்டவராக இருந்தாலும் அல்லது பலவனீமான 

சநாதயதிர்ப்பு மண்டலம் உள்ளவராக இருந்தால், சமலும்  
• கூட்டமாக சசர்ந்து வாழும் இடத்தில் ஏசதனும் ஒன்றில் நீங்கள் தங்கி அல்லது பைிபுரிந்தால்.  

உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போ ிட்டிவோக வந்து அறிகுறிகள் இருக்கும் பட் த்தில் (கூடுதல் தமாழிகளில் 
உள்ளன):  

உங்கள் அறிகுறிகள் முதன் முதலாக சதான்றியதிலிருந்து குமறந்தது 5 நோட்களுக்கு விலகியிருக்கவும். முழுமமயான 5 
நாட்களுக்குப் பிறகு பின்வரும் சூழ்நிமலகளில் நீங்கள் விலகியிருப்பமத நிமறவு தசய்யலாம்: 

• விலகியிருந்த 5 நாட்களுக்குப் பிறகு உங்கள் அறிகுறிகள் சமம்படுகின்றன, மற்றும் 
• காய்ச்சமலக் குமறக்கும் மருந்மதப் பயன்படுத்தாமல் 24 மைி சநரமாக உங்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படாமல் 

உள்ளது. 

உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போ ிட்டிவோக வந்து அறிகுறிகள் எதுவும் இல்ேோத பட் த்தில் (கூடுதல் 
தமாழிகளில் உள்ளன): உங்களுக்கு COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்த பின்பு குமறந்தது 5 நாட்கள் 
விலகியிருக்கவும். முழுமமயான 5 நாட்களுக்குப் பிறகு அறிகுறிகள் எதுவும் சதான்றவில்மல என்றால், நீங்கள் 
விலகியிருப்பமத நிமறவு தசய்யலாம்:  

பரிசசாதமன பாசிட்டிவ் என்று வந்த பிறகு, உங்களுக்கு அறிகுறிகள் உருவாகினால், 5 நாட்கள் விலகியிருத்தமல நீங்கள் 
ததாடங்க சவண்டும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், விலகியிருத்தமல நிமறவு தசய்ய சமசல உள்ள 
பரிந்துமரகமளப் பின்பற்றவும்.  

நீங்கள் விேகியிருத்தனேப் சபோருட்படுத்தோமல், உங்களுக்கு அறிகுறிகள் சதோன்றிய பின்ைர் வரும் 10 நோட்களுக்கு 
கீசே சகோடுக்கப்பட்டுள்ள படிகனளப் பின்பற்றவும் (அல்ேது பரிச ோதனை போ ிட்டிவோக இருந்தோல், உங்களுக்கு 
ஒருசபோதும் அறிகுறிகள் சதோன்றவில்னே என்றோல்): 

• உங்களின் 5-நாள் விலகியிருத்தல் காலம் நிமறவமடந்த பிறகு, கூடுதல் 5 நாட்களுக்கு (நாள் 6 முதல் 10 வது 
நாள் வமர) வடீ்டிலும் தபாது இடங்களிலும் மற்றவர்களுடன் இருக்கும் சபாது நன்கு-தபாருத்தப்பட்ட மற்றும் 
உயர்தர முகக்கவசம் அல்லது சுவாசக் கருவிமய அைியவும். 

• சநாய் எதிர்ப்பு சக்தி குமறந்தவர்கள் அல்லது தீவிர சநாய்க்கான அதிக அபாயத்தில் உள்ளவர்கமள (கூடுதல் 
தமாழிகளில் உள்ளன) சந்திப்பமதத் தவிர்க்கவும், சமலும் சுகாதாரபராமரிப்பு நிமலயங்கள் (முதிசயார் 
இல்லங்கள் உட்பட) மற்றும் பிற அதிக அபாயத்தில் உள்ள இடங்களுக்குச் தசல்ல சவண்டாம். 

• உைவகங்கள் மற்றும் சில உடற்பயிற்சி கூடங்கள் சபான்ற முகக்கவசம் அைிய முடியாத இடங்களுக்குச் 
தசல்ல சவண்டாம், வடீ்டிலும், சவமல தசய்யும் இடத்திலும் மற்றவர்களுடன் சாப்பிடுவமதத் தவிர்க்கவும். 

• அறிகுறிகள் மீண்டும் வந்தால் அல்லது சமாசமமடந்தால், உங்கள் விலகியிருத்தல் காலத்மத நாள் 0 இலிருந்து 
நீங்கள் மீண்டும் ததாடங்க சவண்டும். 

• பயைம் பற்றிய தகவல்களுக்கு பயைம் |CDC ஐப் பார்க்கவும். 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
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உங்கள் விேகியிருத்தல் கோேத்னத எவ்வோறு கணக்கிடுவது: 

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால், நாள் 0 என்பது உங்கள் அறிகுறிகளின் முதல் நாளாகும். உங்கள் அறிகுறிகள் 
சதான்றிய பிறகான நாள் 1 என்பது முழுமமயான முதல் நாள். 

உங்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்மல என்றால், நாள் 0 என்பது நீங்கள் பரிசசாதிக்கப்பட்ட சததி. நாள் 1 என்பது 
உங்கள் பாசிட்டிவ் பரிசசாதமனக்காக மாதிரி சசகரிக்கப்பட்ட முழுமமயான முதல் நாளாகும். 

உதவிக்கு DOH தனிமமப்படுத்தல் மற்றும் விலகியிருத்தல் கால்குசலட்டர் (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) கருவிமயக் 
காைவும். 

உங்கள் முகக்கவசத்மத அகற்றுதல் 

5 நாட்கள் விலகியிருந்த பிறகும் உங்களுக்குத் ததாற்மறப் பரப்பும் தன்மம இருக்கக்கூடும். உங்களின் 5-நாள் 
விலகியிருத்தல் காலம் நிமறவமடந்த பிறகு, கூடுதல் 5 நாட்களுக்கு (நாள் 6 முதல் 10 வது நாள் வமர) வடீ்டிலும் 
தபாது இடங்களிலும் மற்றவர்களுடன் இருக்கும் சபாது நன்கு-தபாருத்தப்பட்ட மற்றும் உயர்தர முகக்கவசம் அல்லது 
சுவாசக் கருவிமய (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) ததாடர்ந்து அைியவும். மாற்றாக, உங்கள் முகக்கவசத்மத எப்சபாது 
அகற்றுவது என்பமதத் தீர்மானிக்க ஆன்டிதென் பரிசசாதமனமயப் பயன்படுத்துவமத கருத்தில் தகாள்ளவும் (கீசழ 
காண்க). உங்களால் நன்கு-தபாருந்தும் முகக்கவசத்மத அைிய முடியாவிட்டால், விலகியிருத்தமல முழு 10 நாட்களுக்கு 
நீங்கள் ததாடர சவண்டும்.  

ததாடர்ந்து முகக்கவசத்மதப் பயன்படுத்துதல் என்பது, நீங்கள் வடீ்டிற்கு உள்சளசயா அல்லது தவளிசயசயா 
மற்றவர்களுடன் இருக்கும்சபாததல்லாம் நன்கு-தபாருந்திய மற்றும் உயர்தர முகக்கவசம் அல்லது சுவாசக் கருவிமய 
(கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) அைிவமதக் குறிக்கிறது. மற்றவர்களுடன் உள்ள சபாது முகக்கவசம் அைிய முடியாத 
தசயல்பாடுகளான தூங்குதல், சாப்பிடுதல் அல்லது நீச்சல் அடித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடக் கூடாது. முகக்கவசத்திற்கான 
மாற்றுகள் (திமரச்சீமலயுடன் கூடிய முகக் கவசம் சபான்றமவ) நன்கு-தபாருந்திய மற்றும் உயர்தர முகக்கவசத்மதப் 
சபால அதிக பாதுகாப்மப வழங்காது. உங்களால் நன்கு-தபாருந்திய முகக்கவசத்மத அைிய முடியவில்மல என்றால், 
நீங்கள் 10 நாட்களுக்கு விலகியிருத்தல் சவண்டும்.  

விலகியிருத்தமல எப்சபாது நிமறவுதசய்வது மற்றும் உங்கள் முகக்கவசத்மத எப்சபாது அகற்றுவது என்பமதத் 
தீர்மானிக்க ஆன்டிதென் பரிசசாதமனமயப் பயன்படுத்துதல் 

உங்களுக்கு ஆன்டிதென் பரிசசாதமனக்கான (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) அணுகல் இருக்கும்பட்சத்தில், நீங்கள் 
விலகியிருப்பதிலிருந்து தவளிசயற திட்டமிடும் சபாது, 6 ஆம் நாளிலிருந்து பரிசசாதமன தசய்து தகாள்வதன் மூலம் 
மற்றவர்களுக்கு சநாய் ததாற்றும் அபாயத்மத நீங்கள் சமலும் குமறக்கலாம். காய்ச்சமலக் குமறக்கும் மருந்மதப் 
பயன்படுத்தாமல் 24 மைிசநரம் காய்ச்சல் இல்லாமலும், உங்களின் பிற அறிகுறிகள் சமம்பட்டு இருந்தால் மட்டுசம 
பரிசசாதமனமயத் ததாடங்கவும். குைமமடந்த பின்னும் சுமவ மற்றும் வாசமன இழப்பு வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் 
வமர நீடிக்கலாம் சமலும் இதனால் விலகியிருத்தமல முடித்துக்தகாள்வமத தாமதப்படுத்த சவண்டிய அவசியமில்மல.  

• உங்களுக்குப் பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தால், தற்சபாதும் நீங்கள் ததாற்மறப் பரப்பும் வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் 
ததாடர்ந்து விலகியிருந்து, முகக்கவசத்மத அைிந்து, மீண்டும் பரிசசாதமன தசய்ய 24-48 மைிசநரம் 
காத்திருக்க சவண்டும்.  

• 24-48 மைிசநர இமடதவளியில் தசய்யப்படும் இரண்டு ததாடர்ச்சியான (அடுத்தடுத்த) பரிசசாதமனகளில் 
உங்களுக்கு தநகட்டிவாக வந்தால், நீங்கள் விலகியிருத்தமல நிமறவு தசய்து தகாள்ளலாம் சமலும் 10 ஆம் 
நாளுக்கு முன்சப முகக்கவசம் அைிவமதயும் நிறுத்திக் தகாள்ளலாம்.  

10 நாட்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பரிசசாதமன தசய்வதில், உங்களுக்கு பரிசசாதமனயின் முடிவு ததாடர்ந்து பாசிட்டிவாக 
வந்தால், இரண்டு ததாடர்ச்சியான தநகட்டிவ் ஆன்டிதென் பரிசசாதமன முடிவுகமள நீங்கள் தபறும் வமர, நீங்கள் 
ததாடர்ந்து முகக்கவசத்மத அைிய சவண்டும் சமலும் சநாதயதிர்ப்பு குமறபாடு அல்லது தீவிர சநாய்க்கான அதிக 
ஆபத்தில் உள்ளவர்களுடன் இருப்பமதத் தவிர்க்க சவண்டும். 

நீங்கள் COVID-19 சநாயால் கடுமமயாக சநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பவராக அல்லது பலவனீமான சநாதயதிர்ப்பு மண்டலம் 
உள்ளவராக இருந்தால்: 

COVID-19 சநாயால் கடுமமயாக சநாய்வாய்ப்பட்டவர்கள் (மருத்துவமமனயில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது தீவிர 
சிகிச்மச அல்லது காற்சறாட்ட ஆதரவு சதமவப்படுபவர்கள் உட்பட) மற்றும் சநாதயதிர்ப்புக் குமறபாடு மண்டலங்கள் 
(கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) உள்ளவர்கள் குமறந்தது 10 நாட்கள் மற்றும் 20 நாட்கள் வமர விலகியிருத்தல் 
சவண்டும். அவர்கள் எப்சபாது மற்றவர்களுடன் இருக்க முடியும் என்பமதத் தீர்மானிக்க மவரல் பரிசசாதமன (கூடுதல் 
தமாழிகளில் உள்ளன) மூலம் பரிசசாதமன தசய்ய சவண்டியிருக்கலாம். நீங்கள் எப்சபாது மீண்டும் மற்றவர்களுடன் 
இருக்க முடியும் என்பமதப் பற்றி உங்கள் சுகாதார சசமவ வழங்குநருடன் கலந்தாசலாசிக்கவும். நீங்கள் 
தகுதிதபறக்கூடிய சிகிச்மசகள் மற்றும் மருந்துகள் பற்றிய தகவல்களுக்கு சமசல உள்ள சிகிச்மசப் பிரிமவப் பார்க்கவும்.  
 

 

https://doh.wa.gov/ta/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/tanaimaaipapatautatala-mararauma-vailakaiyairautatala-kaalakaulaetatara
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Tamil.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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இம்மாதிரியான கூட்டமாக வாழும் இடத்தில் ஏசதனும் ஒன்றில் நீங்கள் தங்கி அல்லது பைிபுரிந்தால்: 

பின்வரும் கூட்டமாக வாழும் இடங்களில் வசிப்பவர்கள் அல்லது பைிபுரிபவர்கள் கீசழ குறிப்பிட்டுள்ளபடி 
விலகியிருத்தல் பரிந்துமரகமளப் பின்பற்ற சவண்டும். நீங்கள் இம்மாதிரியான கூட்டமாக வாழும் இடங்களில் 
பைிபுரிகிறரீ்கள், ஆனால் அங்கு வசிக்கவில்மல என்றால், பைி புரியும் இடங்களிலிருந்து எவ்வளவு காலம் விலகி 
இருக்க சவண்டும் என்பதற்கு இந்த விலகியிருத்தல் வழிகாட்டுதமலப் பின்பற்றவும்; மற்ற தசயல்பாடுகளுக்கு சமசல 
உள்ள சுருக்கப்பட்ட வடீ்டிசலசய விலகியிருத்தல் வழிகாட்டுதமல நீங்கள் பின்பற்றலாம். 

• சீர்திருத்த அல்லது தடுப்புக்காவல் அமமப்பு 
• வடீற்றவர்கள் தங்குமிடங்கள் அல்லது தற்காலிக குடியிருப்பு 
• வைிக கடல்சார் இடங்கள் (எ.கா., வைிக கடல் உைவுக் கப்பல்கள், சரக்குக் கப்பல்கள், பயைக் கப்பல்கள்) 
• சவமலயின் தன்மம காரைமாக தனி மனித இமடதவளி சாத்தியமில்லாத கிடங்குகள், ததாழிற்சாமலகள் 

மற்றும் உைவு சபக்சகெிங் மற்றும் இமறச்சி பதப்படுத்தும் இடங்கள் சபான்ற தனிமனித இமடதவளி 
சாத்தியமில்லாத கூட்டமாக சசர்ந்து சவமலபார்க்கும் இடங்கள் 

• தற்காலிக ததாழிலாளர் குடியிருப்பு 

உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போ ிட்டிவ் என்று வந்து அதற்கோை அறிகுறிகளும் உள்ளது என்றோல், உங்களுக்கு 
அறிகுறிகள் முதலில் சதான்றிய நாளிலிருந்து 10 நோட்களுக்குப் பிறகு கூட்டமாக வாழும் இடங்களிலிருந்து 
விலகியிருத்தமல நீங்கள் பின்வரும் சூழ்நிமலகளில் நிறுத்திக்தகாள்ளலாம்: 

• காய்ச்சமலக் குமறக்கும் மருந்மதப் பயன்படுத்தாமல் 24 மைி சநரமாக உங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்மல, 
மற்றும் 

• உங்கள் அறிகுறிகள் சமம்பட்டு இருக்கின்றன 

உங்களுக்கு COVID-19 பரிச ோதனை போ ிட்டிவ் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னும், அதற்கோை எந்த 
அறிகுறிகனளயும் நீங்கள் சகோண்டிருக்கவில்னே எைில், உங்களுக்கு COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்து, 
அறிகுறிகள் இல்லாத பட்சத்தில், 10 நோட்களுக்குப் பிறகு கூட்டமாக சசர்ந்து வாழும் இடங்களிலிருந்து விலகியிருத்தமல 
நீங்கள் நிறுத்திக்தகாள்ளலாம். பரிசசாதமன பாசிட்டிவ் என்று வந்த பிறகு, உங்களுக்கு அறிகுறிகள் சதான்றினால், இந்த 
இடத்திலிருந்து 10 நாட்களுக்கு விலகியிருத்தமல நீங்கள் ததாடங்க சவண்டும். உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்கும் 
பட்சத்தில், விலகியிருத்தமல நிமறவு தசய்ய சமசல உள்ள பரிந்துமரகமளப் பின்பற்றவும்.  

10 நோட்களுக்குள் உங்கள் முகக்கவ த்னத அகற்றி, விேகியிருத்தனே நினறவு ச ய்ய முடியுமோ என்பனதக் 
கண்டறிய ஆன்டிசென் பரிச ோதனைனயப் பயன்படுத்தேோம்., 6 ஆம் நாளிலிருந்து பரிசசாதமன தசய்து தகாள்வதன் 
மூலம் மற்றவர்களுக்கு சநாய் ததாற்றும் அபாயத்மத நீங்கள் சமலும் குமறக்கலாம். காய்ச்சமலக் குமறக்கும் மருந்மதப் 
பயன்படுத்தாமல் 24 மைிசநரம் காய்ச்சல் இல்லாமலும், உங்களின் பிற அறிகுறிகள் சமம்பட்டு இருந்தால் மட்டுசம 
பரிசசாதமனமயத் ததாடங்கவும். குைமமடந்த பின்னும் சுமவ மற்றும் வாசமன இழப்பு வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் 
வமர நீடிக்கலாம் சமலும் இதனால் விலகியிருத்தமல முடித்துக்தகாள்வமத தாமதப்படுத்த சவண்டிய அவசியமில்மல.  

• உங்களுக்குப் பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தால், தற்சபாதும் நீங்கள் ததாற்மறப் பரப்பும் வாய்ப்புள்ளது. நீங்கள் 
ததாடர்ந்து விலகியிருந்து, முகக்கவசத்மத அைிந்து, மீண்டும் பரிசசாதமன தசய்ய 24-48 மைிசநரம் 
காத்திருக்க சவண்டும்.  

• 24-48 மைிசநர இமடதவளியில் தசய்யப்படும் இரண்டு ததாடர்ச்சியான (அடுத்தடுத்த) பரிசசாதமனகளில் 
உங்களுக்கு தநகட்டிவாக வந்தால், நீங்கள் விலகியிருத்தமல நிமறவு தசய்து தகாள்ளலாம் சமலும் 10 ஆம் 
நாளுக்கு முன்சப முகக்கவசம் அைிவமதயும் நிறுத்திக் தகாள்ளலாம். அதாவது, 6 மற்றும் 7 நாட்களில் 
உங்களுக்குப் பரிசசாதமன தநகட்டிவாக இருந்தால், விலகியிருப்பமத நிமறவு தசய்து, முகக்கவசம் அைிவமத 
நிறுத்துவதற்கான ஆரம்ப நாள் 7 ஆம் நாள் ஆகும்.  

10 நாட்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பரிசசாதமன தசய்வதில், உங்களுக்கு பரிசசாதமனயின் முடிவு ததாடர்ந்து பாசிட்டிவாக 
வந்தால், இரண்டு ததாடர்ச்சியான தநகட்டிவ் ஆன்டிதென் பரிசசாதமன முடிவுகமள நீங்கள் தபறும் வமர, நீங்கள் 
ததாடர்ந்து முகக்கவசத்மத அைிய சவண்டும் சமலும் சநாதயதிர்ப்பு குமறபாடு அல்லது தீவிர சநாய்க்கான அதிக 
ஆபத்தில் உள்ளவர்களுடன் இருப்பமதத் தவிர்க்க சவண்டும். 

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால், நாள் 0 என்பது உங்கள் அறிகுறிகளின் முதல் நாளாகும். உங்கள் அறிகுறிகள் 
சதான்றிய பிறகான நாள் 1 என்பது முழுமமயான முதல் நாள். உங்களுக்கு எந்த அறிகுறிகளும் இல்மல என்றால், நாள் 
0 என்பது நீங்கள் பரிசசாதிக்கப்பட்ட சததி. நாள் 1 என்பது உங்கள் பாசிட்டிவ் பரிசசாதமனக்காக மாதிரி சசகரிக்கப்பட்ட 
முழுமமயான முதல் நாளாகும். 

தநருக்கடியான சநரங்களில் ஏற்படும் பைியாளர் பற்றாக்குமறயின் சபாது, சீர்திருத்த வசதிகள், தடுப்புக்காவல் வசதிகள், 
வடீற்றவர்கள் தங்குமிடங்கள், தற்காலிக வடீுகள் மற்றும் முக்கியமான உள்கட்டமமப்பு பைியிடங்கள் ஆகியவற்றின் 
தசயல்பாடுகளின் ததாடர்ச்சிமய உறுதி தசய்வதற்காக பைியாளர்களுக்கான விலகியிருத்தல் காலத்மத குமறக்கலாம். 
இந்த இடங்களில் விலகியிருத்தமலக் குமறப்பதற்கான முடிவுகள் உள்ளூர் சுகாதார சட்ட அதிகார அமமப்புடன் 
கலந்தாசலாசித்து எடுக்கப்பட சவண்டும். 

எைது அறிகுறிகள் மீண்டும் சதோன்றிைோல் நோன் என்ை ச ய்ய சவண்டும்? 
நீங்கள் விலகியிருத்தமல நிமறவு தசய்த பிறகு, உங்கள் COVID-19 அறிகுறிகள் மீண்டும் வந்தால் அல்லது 
சமாசமாகிவிட்டால், நாள் 0 இலிருந்து விலகியிருத்தமல மறுததாடக்கம் தசய்து சமசல தகாடுக்கப்பட்டுள்ள எவ்வளவு 
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காலம் நான் விலகியிருக்க சவண்டும் மற்றும் முகக்கவசத்மத அைிய சவண்டும்? என்பமதப் பின்பற்றவும். உங்கள் 
அறிகுறிகள் அல்லது விலகியிருத்தமல எப்சபாது நிமறவு தசய்ய சவண்டும் என்பது பற்றி சகள்விகள் இருந்தால், 
சுகாதார சசமவ வழங்குநரிடம் சபசுங்கள். 

நோன் எப்சபோது மற்றவர்களிடம் சதோற்னற ஏற்படுத்தும் மற்றும் சதோற்னற 
சவளிப்படுத்தக் கூடிய  ோத்தியம் உள்ளது? 
COVID-19 சநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், அறிகுறிகள் சதான்றுவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பும் (அல்லது அறிகுறிகள் 
இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களின் பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்த சததிக்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு) அறிகுறிகள் சதான்றிய 
10 நாட்களுக்குப் பிறகும் (அல்லது அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்மல என்றால் அவர்களின் பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக 
வந்த சததிக்கு 10 நாட்களுக்குப் பின்பு) மவரமை மற்றவர்களுக்குப் பரப்பலாம். COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்த 
ஒருவர், குமறந்தது 5 நாட்கள் விலகியிருந்த பிறகு, நன்றாக குைமமடந்ததாக உைரும்சபாது, 24-48 மைிசநர 
இமடதவளியில் இரண்டு ததாடர்ச்சியான தநகட்டிவ் COVID-19 ஆன்டிதென் பரிசசாதமனகமளப் தபற்றால், அவர்கள் இனி 
ததாற்மறப் பரப்புவர்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள். ஒரு நபரின் விலகியிருத்தல் காலம் 10 நாட்களுக்கு சமல் இருந்தால் 
(எ.கா., அவர்கள் கடுமமயாக சநாய்வாய்ப்பட்டிருப்பதால் அல்லது சநாதயதிர்ப்பு குமறபாடுள்ளவர்கள்), அவர்கள் 
விலகியிருத்தல் காலத்தின் முடிவில் ததாற்றுசநாமயப் பரப்பக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்.  

நீங்கள் COVID-19 சதோற்றுக்கு சவளிப்பட்டிருக்கக்கூடும் என்பனத மற்றவர்களுக்கு 
அறிவிக்கவும் 
உங்கள்தநருக்கமான ததாடர்புகளுக்குஅவர்கள் COVID-19 ததாற்றுக்கு தவளிப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறி COVID-19 உள்ள 
ஒருவரிடம் நீங்கள் சாத்தியமான முமறயில் தவளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் என்ன தசய்வது (கூடுதல் தமாழிகளில் 
உள்ளன) என்ற இமைப்மப அவர்களுக்கு அனுப்பவும். ததாற்றாளருடன் தநருங்கிய ததாடர்பில் இருந்ததாகப் தபாதுவாகக் 
கருதப்படுவது என்பது COVID-19 ததாற்றுக்குள்ளான ஒருவருடன் 6 அடிக்கு (2 மீட்டர்) குமறந்த தூரத்தில் ஒட்டுதமாத்தமாக 
15 நிமிடங்கள் அல்லது 24 மைி சநரத்திற்கும் அதிகமான சநரம் ததாடர்பில் இருந்திருப்பதாகும். இருப்பினும், 
தநருக்கமான இடங்கள், சமாசமான காற்சறாட்டம் அல்லது கூச்சலிடுவது அல்லது பாடுவது சபான்ற தசயல்களில் 
ஈடுபடுவது சபான்ற சாத்தியமான தவளிப்பாட்டின் ஆபத்மத அதிகரிக்கும் சூழ்நிமலகளில் நீங்கள் இருந்திருந்தால், 
உங்களிடமிருந்து மற்றவர்கள் 6 அடிக்கு (2 மீட்டர்) சமல் இருந்திருந்தாலும் ததாற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. நீங்கள் 
ததாற்று ஏற்படுத்தக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகமள தகாண்டிருந்தசபாது, நீங்கள் பைியில் இருந்திருந்தால், உங்கள் 
முதலாளியிடம் ததரிவிக்கவும், இதன் மூலம் அவர்கள் சக ஊழியர்களுக்குத் ததரிவிக்க முடியும்.  

சபோது சுகோதோர சநர்கோணேில் பங்சகற்கவும் 
உங்களது COVID-19 பரிசசாதமனயின் முடிவு பாசிட்டிவ் என்று வந்தால், வழக்கமாக ததாமலசபசி மூலம் தபாது 
சுகாதாரத்திலிருந்து ஒருவர் உங்கமளத் ததாடர்புதகாள்வார். சநர்காைல் தசய்பவர் அடுத்து என்ன தசய்ய சவண்டும், 
எந்த வமகயான ஆதரவு கிமடக்கும் என்பமதப் புரிந்துதகாள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவுவார். உங்கசளாடு தநருங்கிய 
ததாடர்பில் இருந்தவர்களிடம் ததாற்றுப் பற்றி அறிவிக்க அவர்களது தபயர்கள் மற்றும் ததாடர்புதகாள்ளும் விபரங்கமள 
சநர்காைல் தசய்பவர் உங்களிடம் சகட்பார். ததாற்றுக்கு தவளிப்பட்டிருக்கும் நபர்களுக்குத் ததரிவிக்க சவண்டும் 
என்பதற்காக அவர்கள் இந்தத் தகவல்கமளப் பற்றி சகட்கிறார்கள். சநர்காைல் தசய்பவர் உங்கள் தபயமர தநருங்கிய 
ததாடர்புகளுடன் பகிர்ந்து தகாள்ள மாட்டார்.  

உங்கள் சுய-பரிச ோதனையின் முடிவு போ ிட்டிவ் என்று வந்திருந்தோல் 
சமலும் தகவல்களுக்கு, இமடக்கால SARS-CoV-2 சுய பரிசசாதமன வழிகாட்டல் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) ஐப் பார்க்கவும். 

விேகியிருத்தலுக்கும் தைினமப்படுத்தலுக்கும் உள்ள சவறுபோடு என்ை? 
• உங்களுக்கு COVID-19 அறிகுறிகள் காைப்பட்டால், பரிசசாதமன முடிவுகமள நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் 

தகாண்டிருந்தால், அல்லது COVID-19 பரிசசாதமனயின் முடிவு பாசிட்டிவ் என்று வந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன 
தசய்ய சவண்டும் என்பது விேகியிருத்தல் ஆகும். விலகியிருத்தல் என்பது, நீங்கள் வடீ்டில் இருந்தவாறு 
சநாய்த் ததாற்று பரவமலத் தடுப்பதற்காக மற்றவர்களிடமிருந்து (குடும்பத்தவர்கள் உட்பட) பரிந்துமரக்கப்பட்ட 
காலம் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) விலகியிருப்பதாகும்.  

• தைினமப்படுத்தல் என்பது, நீங்கள் ததாற்றுப் தபற்றுள்ளரீ்கள் மற்றும் ததாற்மறப் பரப்பக்கூடியவராக 
இருக்கிறரீ்கள் என்றால், COVID-19 ததாற்றுக்கு தவளிப்பட்ட பிறகு நீங்கள் வடீ்டிலிருந்தும் மற்றவர்களிடமிருந்தும் 
தனிமமப்படுத்திக் தகாள்வதாகும். பின்னர் உங்களுக்கு COVID-19 பரிசசாதமன பாசிட்டிவாக வந்தால் அல்லது 
COVID-19 அறிகுறிகள் காைப்பட்டால் தனிமமப்படுத்தல் விலகியிருத்தல் ஆகிறது. 

மைம் மற்றும் நடத்னத ஆசரோக்கியத்திற்கோை ஆதோரவளங்கள் 
DOH நடத்மத ஆசராக்கியத்திற்கான ஆதாரவளங்கள் மற்றும் பரிந்துமரகள் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) வமலப்பக்கத்மதப் 
பார்மவயிடவும். 

 

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.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources


   

6 
 

சமலும் COVID-19 பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் ஆதோரவளங்கள் 
வாஷிங்டனில் COVID-19 இன் தற்சபாமதய நிமல, (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்), அது எவ்வாறு பரவுகின்றது (கூடுதல் 
தமாழிகளில் உள்ளன), அறிகுறிகள் (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) எவ்வாறு மற்றும் எப்சபாது மக்கள் பரிசசாதிக்கப்பட 
சவண்டும் (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன), மற்றும் தடுப்பூசிகமள எங்சக தபறுவது (கூடுதல் தமாழிகளில் உள்ளன) 
ஆகியவற்மற உடனுக்குடன் அறிந்துதகாள்ளுங்கள். சமலதிக தகவல்களுக்கு, எங்கள் அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகமள 
(ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) ஐப் பார்மவயிடுங்கள். 

ஒரு நபரின் வர்க்கம்/இனம் அல்லது சதசியம், தாசன சுயமாக, அவர்கமள COVID-19 க்கான அதிக ஆபத்மத ஏற்படுத்தாது. 
இருப்பினும், COVID-19 ஆல் நிறமுள்ள சமூகங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன என்பமத தரவுகள் 
தவளிப்படுத்துகின்றன. இனதவறியின் விமளவுகளாலும், குறிப்பாக கட்டமமப்பு இனதவறியினால், சில குழுக்கள் 
தங்கமளயும், தங்கள் சமூகங்கமளயும் பாதுகாக்க குமறந்த வாய்ப்புகமளக் தகாண்டுள்ளமம இதற்கு காரைமாகும். 
களங்கம் விமளவித்தல் இந்சநாய் நிமலமமமயத் தடுப்பதில் உதவாது (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்). வதந்திகள் மற்றும் 
தவறான தகவல்கமளப் பரப்புவமதத் தடுக்க மிகச் சரியான தகவல்கமள மட்டுசம பகிரவும். 

• WA மாகாை சுகாதாரத் துமற COVID -19 எதிர்விமன 

• உங்கள் உள்ளூர் சுகாதாரத் துமற அல்லது மாவட்டத்மதக் கண்டறியவும் 

• CDC தகாசரானா மவரஸ் (COVID-19) 

சமலும் சகள்விகள் உள்ளதோ? எங்கள் COVID-19 தகவல் ஹாட்மலமன 1-800-525-0127 என்ற எண்ைில் அமழக்கவும். 
ஹாட்மலன் சநரம்: 

• திங்கட்கிழமம, காமல 6 மைி முதல் இரவு 10 மைி வமர 
• தசவ்வாய் முதல் ஞாயிறு வமர, காமல 6 மைி முதல் மாமல 6 மைி வமர  
• மாகாை விடுமுமற நாட்களில் (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) காமல 6 மைி முதல் இரவு 6 மைி வமர  

விளக்க சசமவகளுக்கு, அவர்கள் பதிலளிக்கும் சபாது # ஐ அழுத்தி உங்கள் சமோேினயச் ச ோல்லுங்கள். உங்கள் 
உடல்நலம் அல்லது பரிசசாதமன முடிவுகள் குறித்த சகள்விகளுக்கு, தயவுதசய்து ஒரு சுகாதார வழங்குநமரத் ததாடர்பு 
தகாள்ளவும். 

இந்த ஆவைத்மத சவதறாரு வடிவத்தில் சகாருவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ அமழக்கவும். காது சகளாசதார் அல்லது 
சகள்திறன் குமறபாடு உள்ள வாடிக்மகயாளர்கள், தயவு தசய்து 711 (Washington Relay)ஐ (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) 
அமழக்கவும் அல்லது civil.rights@doh.wa.gov என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் தசய்யவும். 
 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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/ta/emergencies-covid-19/kaeavaita-19-tataupapaucai
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://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
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