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உங்களிடம் COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்து, ஆனால் COVID-19 

நநாயால் கண்டறியப்பட்ட யாருடனும் நநருங்கிய ந ாடர்பு 

நகாள்ளவில்லல என்றால் என்ன நெய்வது 

ஏப்ரல் 27, 2021 சுருக்க மாற்றங்கள் 

• CDC ம ொழியுடன் ஒருங்கிணைக்க புதுப்பிக்கப்படட் முகக்கவச தேணவப்பொடுகள். 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ந ோய் கடட்ுப்போடு மற்றும் தடுப்பு மமயங்கள்) 

பரி ்துமரகளுக்கு ஏற்ப மோஸ்க் மற்றும் முகமூடி மற்றும் பபோருள் ஆகியவற்றிற்கோன பமோழி 

புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

• COVID-19 ஆல் போதிக்கப்படட்ு முழுமமயோன முமறயில் தடுப்பூசி நபோடப்பட்ட  பரக்ளுக்கோன 

தனிமமப்படுத்தல் பரி ்துமரகள் நேரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

• தடுப்பூசி நபோடப்படட்  பரக்ளுக்கு புதிய தகவல்கள் நேரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

எனக்கு COVID-19 இருக்க முடியுமா? 

பபோதுவோன அறிகுறிகள் கோய்ேே்ல், இருமல் மற்றும் மூேச்ுத் திணறல். மற்ற அறிகுறிகளில் ேளி, தமே வலி, 

தமலவலி, பதோண்மட புண், நேோரவ்ு, ப ஞ்ேமடத்தல், மூக்கு ஒழுகுதல், குமடட்ல், வோ ்தி, வயிற்றுப்நபோக்கு 

அல்லது சுமவ அல்லது வோேமனயின் புதிய இழப்பு ஆகியமவ அடங்கும்.  

நான் COVID-19 க்கான நொ லன நெய்து நகாள்ள நவண்டுமா? 

ஆம். உங்களிடம் COVID-19 அறிகுறிகள் இரு ்தோல், அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட COVID-19 உள்ள ஒருவரிடம் 

 ீங்கள் பழகியிரு ்தோல், உங்கள் உடல் லப் போதுகோப்பு வழங்கு ரிடம் ஒரு நேோதமன பேய்து பகோள்ள 

பதோடரப்ு பகோள்ளுங்கள்.  

யாருக்காவது மரு ்துவர் அல்லது சுகா ார வழங்குநர் வெதி இல்லல என்றால்: குடிநயற்ற  ிமலமயப் 

பபோருடப்டுத்தோமல், பல இடங்களில் இலவே அல்லது குமற ்த கடட்ண நேோதமன உள்ளது. Department of Health 

(சுகோதோரத ்துமற) இன் நேோதமன பற்றி அடிக்கடி நகட்கப்படும் நகள்விகமளப் (ஆங்கிலம்) போரக்்கவும் அல்லது 

WA State COVID-19 தகவல் ஹோடம்லமன (ஆங்கிலம்) அமழக்கவும். 

நபாது சுகா ார நநர்காணலில் பங்நகற்கவும் 

COVID-19 நேோதமனயில் உங்களுக்கு ந ரம்மற என்று இரு ்தோல், பபோது சுகோதோரத்திலிரு ்து ஒருவர ்உங்கமள 

பதோடரப்ுபகோள்வோர,் வோடிக்மகயோக பதோமலநபசியில். என்ன பேய்ய நவண்டும், எ ்த வமகயோன ஆதரவு 

கிமடக்கிறது என்பமதப் புரி ்துபகோள்ள ந ரக்ோணல் பேய்பவர ்உங்களுக்கு உதவுவோர.்  ீங்கள் ேமீபத்தில் 

ப ருங்கிய பதோடரப்ில் இரு ்தவரக்ளின் பபயரக்ள் மற்றும் பதோடரப்ு தகவல்கமள அவரக்ள் நகட்போரக்ள். 

அவரக்ள் இ ்த தகவமலக் நகட்பது அவரக்ள் பவளிப்படுத்தப்படட்ிருக்கலோம் என்பமத அவரக்ளுக்குத் 

பதரிவிக்க முடியும் என்பதோல். அவரக்ள் உங்கள் பபயமர ப ருங்கிய பதோடரப்ுகளுடன் பகிர ்்து பகோள்ள 

மோட்டோரக்ள்.  

எனது நநாய் எனது குடும்ப ்தினருக்கும் ெமூக ்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் பரவாமல் 

இருக்க நான் என்ன நெய்ய நவண்டும்? 

• மரு ்துவ உ வி நபறுவல  ்  விர ்்து, மற்ற நநரங்களில் வீடட்ிநலநய இருங்கள்.  

o நவமல, பள்ளி அல்லது பபோது இடங்களுக்கு பேல்ல நவண்டோம். பபோது நபோக்குவரதத்ு, டோக்சிகள் 

அல்லது ேவோரி பகிரவ்ு ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்துவமதத் தவிரக்்கவும். உங்களுக்கோக 

ஷோப்பிங் பேய்ய மற்றவரக்மள அணுகுங்கள் அல்லது மளிமக வி ிநயோக நேமவமயப் 

பயன்படுத்துங்கள். 

o  ீங்கள் ஒரு சுகோதோர வழங்கு ரிடம் பேல்வதற்கு முன் அவமர அமழக்கவும் மற்றும் உங்களுக்கு 

COVID-19 இருப்பதோகநவோ அல்லது COVID-19 க்கு நேோதமன பேய்யப்படுவதோகவும் அவரக்ளிடம் 

பேோல்லுங்கள்.  ீங்கள் கட்டிடத்திற்குள் நுமழவதற்கு முன்பு முகமூடி அணி ்து பகோள்ளுங்கள். 

இ ்த  டவடிக்மககள் மக்கமள அலுவலகத்தில் அல்லது ஓய்வு அமறயில் ந ோய்வோய்ப்படோமல் 

இருக்க உதவும். 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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• உங்கள் வீட்டிலுள்ள மற்றவரக்ளிடமிருந்தும் விலங்குகளிடமிருந்தும் உங்கலள 

 னிலமப்படு ்திக் நகாள்ளுங்கள்.  

o முடி ்தவமர, ஒரு குறிப்பிட்ட அமறயில் தங்கியிரு ்து மற்றவரக்ளிடமிரு ்து விலகி இருங்கள்.  

o இரு ்தோல், தனி குளியலமறமயப் பயன்படுத்தவும். 

o நீங்கள் மற்றவரக்ளுடன் நநருங்கி இருக்கும்நபாது (ஆங்கிலம்) துணியோலோன முகக்கவேத்மத 

அணி ்து பகோள்ளுங்கள்.  ீங்கள் முகத்மத மமறக்க முடியோவிடட்ோல், மற்றவரக்ள் உங்கள் 

அமறக்குள் நுமழயும்நபோது அவரக்ள் முகத்மத மமறக்க நவண்டும்.  

o துணியோலோன முகமூடி என்பது உங்கள் வோய் மற்றும் மூக்மக முழுவதுமோக உள்ளடக்கியது 

மற்றும் உங்கள் முகத்தின் பக்கங்களிலும் உங்கள் கன்னத்தின் கீழும் போதுகோப்போக 

பபோரு ்துகிறது.  இது உங்கள் தமலமயே ்சுற்றி அல்லது உங்கள் கோதுகளுக்குப் பின்னோல் 

பேல்லும்  ோடோக்கள் அல்லது படம்டகள் பகோண்ட இறுக்கமோக ப ய்த துணியோகும், அது இரண்டு 

அல்லது அதற்கு நமற்படட் அடுக்குகளோல் பேய்யப்பட நவண்டும். ஒரு துணியின் முக மமறப்பு 

அணிவதற்கு இயலோதவரக்ளோன வளரே்ச்ி,  டதம்த அல்லது மருத்துவ  ிமலமமகமளக் 

பகோண்டவரக்ள் ஒரு துணி கவேத்துடன் ஒரு முகக்கவேதம்தப் பயன்படுத்தலோம். குழ ்மத 

பரோமரிப்பு, பகல் முகோம் மற்றும் K-12 அமமப்புகளில் உள்ள குழ ்மதகள் முகக்கவேங்கள் 

பயன்படுத்தலோம். பணியிடத்தில், மோஸ்க் அல்லது சுவோேக் கருவிகள் நதமவப்படலோம், ஏபனனில் 

அமவ துணியோலோன முக உமறகமள விட போதுகோப்போனமவ.  

o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ந ோய் கடட்ுப்போடு மற்றும் தடுப்பு மமயங்கள்) (ஆங்கிலம்) 

COVID-19 இன் பரவமல பயனுள்ள முமறயில் பமதுவோக குமறக்க மோஸ்க் பபோருத்ததம்த 

நமம்படுத்தும் உத்திகமளப் பரி ்துமரக்கிறது. இ ்த உதத்ிகள் ஒரு மருதத்ுவ  மடமுமற முக 

கவேத்தின் மீது துணி மோஸ்க்மக அணிவது, மருத்துவ  மடமுமற முகக்கவேத்தின் கோது 

சுழல்கமள முடிேச்ு நபோடுவது, முகக்கவே பபோருத்திமயப் பயன்படுத்துவது அல்லது 

முகக்கவேத்தின் நமல் ம லோன் மமறப்மபப் பயன்படுத்துவது ஆகியமவ அடங்கும். கூடுதலோக, 

DOH(சுகோதரத ்துமற) சுவோேக் குழோய்கள் அல்லது துவோரங்கள் அல்லது ஒற்மற அடுக்கு 

மகக்குடம்டகள் மற்றும் கோலுமறகளுடன் முகக்கவேங்கமளப் பயன்படுத்த 

பரி ்துமரக்கவில்மல. (DOH மற்றும் L&I (பதோழிலோளர ்மற்றும் பதோழில்கள்) (ஆங்கிலம்) 

பவளியிடட் வழிகோடட்ுதலின்படி பயன்படுத்தும்நபோது பவளிசுவோே வோல்வுகள் உள்ள சுவோேக் 

கருவிகள் பரவோயில்மல.)  

o தடுப்பூசி, ேமூக இமடபவளி, மக சுகோதோரம் மற்றும் தனித்திருத்தல் மற்றும் தனிமமப்படுத்தல் 

நபோன்ற பயனுள்ள பபோது சுகோதோர  டவடிக்மககமள பதோடர ்்து பேயல்படுத்துவநதோடு 

இமண ்து அமனத்து பபோது அமமப்புகளிலும் முகக்கவேம் அணிவது முக்கியமோகும்.  

o ந ோய்வோய்ப்பட்டிருக்கும்நபோது பேல்லப்பிரோணிகள் மற்றும் பிற விலங்குகளுடனோன 

பதோடரம்பக் கடட்ுப்படுத்துங்கள். முடி ்தோல், உங்கள் வீட்டில் உள்ள மற்பறோரு உறுப்பினமர 

உங்கள் விலங்குகளின் பரோமரிப்புக்கு மவத்திருங்கள். உங்கள் பேல்லப்பிரோணிமய  ீங்கள் 

கட்டோயம் கவனிக்க நவண்டும் என்றோல்,  ீங்கள் பேல்லப்பிரோணிகளுடன் பதோடரப்ுபகோள்வதற்கு 

முன்னும் பின்னும் உங்கள் மககமள கழுவவும் மற்றும் முடி ்தோல் முகத்மத மமறக்கவும். நமலும் 

தகவலுக்கு COVID-19 மற்றும் விலங்குகள் (ஆங்கிலம்) ஐப் போரக்்கவும். 

o உணவு வமககள்,  ீர ்அரு ்தும் குவமளகள், நகோப்மபகள், போத்திரங்கள், துண்டுகள் அல்லது 

படுக்மக நபோன்ற தனிப்படட் பபோருட்கமள மற்ற  பரக்ள் அல்லது பேல்லப்பிரோணிகளுடன் பகிர 

நவண்டோம்.  

• முகக்கவேத்மதப் பயன்படுத்தினோலும், எல்லோ ந ரங்களிலும் மற்றவரக்ளிடமிருந்து 6 அடி ெமூக 

இலடநவளிலய கலடப்பிடிக்கவும். 

• உங்கள் லககலள அடிக்கடி சு ் ம் நெய்யுங்கள். நேோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் மககமள குமற ்தது 

20 வி ோடிகள் கழுவ நவண்டும். நேோப்பு மற்றும் தண்ணீர ்கிமடக்கவில்மல என்றோல், குமற ்தது 60% 

ஆல்கஹோல் பகோண்ட ஆல்கஹோல் அடிப்பமடயிலோன மக சுத்திகரிப்போமனப் பயன்படுத்துங்கள். 

கழுவப்படோத மககளோல் உங்கள் முகத்மதத் பதோடுவமதத் தவிரக்்கவும். 

• இருமும் நபாதும் தும்மும் நபாதும் திசு காகி  ் ால் மூடிக் நகாள்ளவும். பயன்படுத்தப்படட் 

திசுக்கமள தூக்கி எறி ்துவிடட்ு, பின்னர ்உங்கள் மககமள கழுவவும். 

• கவுண்டரக்ள், நமமேயின் பலமககள், கதவு மூடிகள், குளியலமற ேோதனங்கள், கழிப்பமறகள், 

பதோமலநபசிகள், விமேப்பலமககள், நடப்பலடட்ுகள் மற்றும் படுக்மக அமற நமமேகள் உள்ளிட்ட 

“உயர்-ந ாடு” நமற்பரப்புகலள அடிக்கடி சு ் ம் நெய்யுங்கள். வீடட்ு சுத்தம் பதளிப்மப அல்லது 

துமடப்மப பயன்படுத்தவும் மற்றும் நலபிளில் உள்ள வழிமுமறகமளப் பின்பற்றவும். 

 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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உங்கள் அறிகுறிகலளக் கண்காணிக்கவும் 

உங்கள் அறிகுறிகள் நமோேமோகிவிட்டோல் உடநன மருதத்ுவ உதவிமயப் பபறுங்கள்.  ீங்கள் மருத்துவ உதவி 

பபறுவதற்கு முன், உங்கள் உடல் லப் போதுகோப்பு வழங்கு மர அமழத்து, உங்களிடம் COVID-19 அறிகுறிகள் 

இருப்பதோக அவரக்ளிடம் பேோல்லுங்கள். ஓய்வு அமற மற்றும் பரிநேோதமன அமறகளில் பிற  பரக்ளுக்கு 

கிருமிகள் பரவோமல் தடுக்க  ீங்கள் சுகோதோர வேதிக்குள் நுமழவதற்கு முன் முகத்மத மூடிக்பகோள்ளுங்கள்.  

உங்களுக்கு மருத்துவ அவேர ிமல இரு ்து, 911 ஐ அமழக்க நவண்டும் என்றோல், உங்களிடம் COVID-19 

அறிகுறிகள் இருப்பதோக டிஸ்போட்ே ்ஊழியரக்ளிடம் பேோல்லுங்கள். முடி ்தோல், அவேர நேமவகள் வருவதற்கு 

முன்பு முகத்மத மூடிக்பகோள்ளுங்கள். 

என்லன எவ்வளவு காலம்  னிலமப்படு ்திக்நகாள்ள நவண்டும்? 

1. உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது ெந்ந க ்துக்கிடமான COVID-19 இரு ்து மற்றும் 

அறிகுறிகள் இரு ்தோல், உங்கள் வீடட்ு தனிமமப்படுத்தமல  ீங்கள் பின்வருமோறு  ிறுத்தலோம்: 

o கோய்ேே்மலக் குமறக்கும் மரு ்துகமளப் பயன்படுத்தோமல் குமற ்தது 24 மணிந ரமும் 

கோய்ேே்ல் இல்லோமல் இரு ்தீரக்ள் மற்றும் 

o உங்கள் அறிகுறிகள் (ஆங்கிலம்) ஓரளவு ேரியோக உள்ளன, நமலும் 

o உங்கள் அறிகுறிகள் முதலில் நதோன்றி குமற ்தது 10  ோட்கள் கட ்துவிடட்ன. 

2.  ீங்கள் COVID-19 க்கு ந ரம்மறயோக நேோதித்திரு ்தோல், ஆனால் எந்  அறிகுறிகளும் இல்லல 

என்றால், உங்கள் வீடட்ு தனிமமப்படுத்தமல பின்வருமோறு  ிறுத்தலோம்: 

o உங்கள் முதல் ந ரம்மற COVID-19 நேோதமனயின் நததியிலிரு ்து குமற ்தது 10  ோட்கள் 

கட ்துவிடட்ன, நமலும் 

o  ீங்கள் COVID-19 ஆல் ந ோய்வோய்ப்படவில்மல. 

COVID-19 இருப்பது அல்லது இருப்பதோக ே ்நதகிக்கப்படும்  பரக்ளுக்கு கூடுதல் வழிகோடட்ுதல் கிமடக்கிறது. 

விலகியிரு ் லுக்கும்  னிலமப்படு ் லுக்கும் என்ன நவறுபாடு? 

•  ீங்கள் COVID-19 அறிகுறிகமளக் பகோண்டிரு ்தோல், நேோதமன முடிவுகளுக்கோகக் கோத்திரு ்தோல், 

அல்லது COVID-19 க்கு ந ரம்மறயோக நேோதித்திரு ்தோல்  ீங்கள் பேய்வது விலகியிரு ் ல் ஆகும். 

விலகியிருத்தல் என்பது ந ோமயப் பரப்புவமதத ்தவிரப்்பதற்கோக பரி ்துமரக்கப்பட்ட கோலம்  ீங்கள் 

மற்றவரக்ளிடமிரு ்தும் (வீடட்ு உறுப்பினரக்ள் உடப்ட) வீட்டிலிரு ்தும் விலகி இருக்க நவண்டும்.  

•  ீங்கள் COVID-19 க்கு ஆளோகியிரு ்தோல்  ீங்கள் என்ன பேய்கிறீரக்ள் என்பது  னிலமப்படு ் ல் 

ஆகும். தனிமமப்படுத்ததலில்,  ீங்கள் பதோற்று உள்ளவர ்மற்றும் உங்கள் மூலம் பதோற்றுந ோய் பரவும் 

என்று இரு ்தோல், பரி ்துமரக்கப்பட்ட கோலம் க்கு  ீங்கள் வீட்டிலிரு ்தும் மற்றவரக்ளிடமிரு ்தும் 

விலகி இருங்கள்.  ீங்கள் பின்னர ்COVID-19 க்கு ந ரம்மறயோக நேோதித்தோல் அல்லது COVID-19 

அறிகுறிகமள உருவோக்கினோல் தனிமமப்படுத்தல் விலகியிருத்தல் என்று ஆகிறது.  

 னிலமப்படு ் ல் எவ்வளவு காலம்? 

உங்கள் கமடசி பதோடரப்ுக்குப் பிறகு 14  ோட்கள் தனிமமப்படுத்தலில் இருக்க நவண்டும் என்பது தற்நபோமதய 

தனிமமப்படுத்தப்படட் பரி ்துமரகள் ஆகும். இதுநவ பாதுகாப்பான ந ர்வு. இ ்த ந ரத்தில் உங்கள் 

அறிகுறிகமளக் கண்கோணிக்கவும், மற்றும் 14  ோட்களில் உங்களிடம் ஏநதனும் COVID-19 அறிகுறிகள் (ஆங்கிலம்) 

இரு ்தோல், பரிநேோதித்துக் பகோள்ளவும். சில உயர ்ஆபதத்ு அமமப்புகள் அல்லது குழுக்கள் 14  ோள் 

தனிமமப்படுத்தல் விருப்பதம்தப் பயன்படு ்  நவண்டும்:  

• கடுமமயோன அல்லது  ீண்டகோல சுகோதோர அமமப்புகளில் பணிபுரியும் அல்லது தங்கியிருக்கும் 

 பரக்ள். 

• சீரப்டுத்தும் அமமப்புகளில் பணிபுரியும் அல்லது தங்கியிருக்கும்  பரக்ள். 

• தங்குமிடம் அல்லது தற்கோலிக வீடட்ுவேதிகளில் பணிபுரியும் அல்லது தங்கியிருக்கும்  பரக்ள். 

• தங்குமிடங்கள், ேநகோதரத்துவ அமமப்புகள் அல்லது பபண்கள் விடுதிகள் நபோன்ற ேமூக பதோகுப்பு 

வீடுகளில் வோழும்  பரக்ள். 

• நவமலயின் தன்மம கோரணமோக உடல் ரீதியோக ேமூக இமடபவளி ேோத்தியமில்லோத கிடங்கு அல்லது 

பதோழிற்ேோமல நபோன்ற கூடட்மோக நேர ்்து பணிபுரியும் சூழ் ிமலகளில் பணிபுரியும்  பரக்ள். 

• மீன்பிடித்தல் அல்லது கடல் உணவு பதப்படுத்தும் கப்பல்களில் பணிபுரியும்  பரக்ள். 

இது முடியோவிட்டோல், உங்கள் கமடசி பதோடரப்ுக்குப் பிறகு 10  ோட்கள், கூடுதல் நேோதமன இல்லோமல் 

தனிமமப்படுத்தலில் இருங்கள். 10  ோட்களில் உங்களுக்கு ஏநதனும் COVID-19 அறிகுறிகள் ஏற்பட்டோல், முழு 14 

 ோட்களும் தனிமமப்படுத்தலில் இருங்கள். நமலும் பரிநேோதமன பேய்து பகோள்ளுங்கள். 14 ஆம் நாள் வலர 

அறிகுறிகலளக் கவனியுங்கள். 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_TA.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


   

 4 
 

சிறப்பு சூழ் ிமலகளில், உங்கள் கமடசி பதோடரப்ுக்குப் பிறகு பதோடங்கி 7 முழு  ோட்களுக்குப் பிறகு 

தனிமமப்படுத்தமல முடிக்க முடியும் எப்பபோழுபதன்றோல்  ீங்கள் அறிகுறிகள் இல்லோமல் இரு ்திரு ்தோல் 

மற்றும் ஒரு நேோதமனயிலிரு ்து எதிரம்மறயோன முடிமவப் பபற்ற பிறகு (தனிமமப்படுத்தல் முடிக்கும் 48 

மணி ந ரத்திற்கு முன்நப நேோதமன பேய்து பகோள்ளுங்கள்.) இது கிமடக்கும் நேோதமனகளுக்கோன 

வோய்ப்மபப் பபோறுத்தது. 14 ஆம் நாள் வலர அறிகுறிகலளக் கவனியுங்கள்.  

உங்கள் குறிப்பிடட் சூழ் ிமலகளுக்கு சிற ்த விருப்பதம்த தீரம்ோனிக்க உங்கள் உள்ளூர ்சுகோதோர அதிகோர 

வரம்மப அணுகவும்.  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ேமீபத்தில் அறிவித்துள்ள புதிய வழிகோடட்ுதலின்படி, COVID-19 

உள்ளவரக்ளுடன் பதோடரப்ு ஏற்பட்ட பின்பு, முழுமமயோன தடுப்பூசி பேலுத்திக் பகோண்டவரக்ள் பின்வரும் 

அமனத்து அளவுநகோல்கமளயும் பூரத்்தி பேய்தோல் அவரக்ள் தனிமமப்படுத்திக் பகோள்ளத ்நதமவயில்மல:   

• முழுமமயோக தடுப்பூசி நபோடட்ுக் பகோண்டவரக்ள் (நமலும் தகவலுக்கு கீநழ உள்ள பகுதிமயப் 

போரக்்கவும்.) 

• COVID-19 பதோடரப்ு ஏற்படட்தில் இரு ்து இதுவமர அறிகுறிகள் ஏதும் ஏற்படோதவரக்ள். 

முழுமமயோக தடுப்பூசி பேலுத்திக் பகோண்ட  பரக்ள் பதோடரப்ு ஏற்பட்ட பின்பும் 14  ோட்களுக்கு 

அறிகுறிகமளக் கவனிக்க நவண்டும். அவரக்ள் பதோடர ்்து முகக்கவேம் அணிய நவண்டும், ேமூக 

இமடபவளிமய கமடபிடிக்க நவண்டும், நமலும் ேமூக வட்டத்மதக் குமற ்த அளவில் மடட்ுநம மவத்திருக்க 

நவண்டும்.    

வழிகோடட்ுதலில் உள்ள ஒரு விதிவிலக்கு என்னபவன்றோல், தடுப்பூசி பேலுத்தப்படட் உள்ந ோயோளிகள் மற்றும் 

சுகோதோர அமமப்புகளில் வசிப்பவரக்ள் COVID-19 உள்ள ஒருவருடன் பதோடரப்ு ஏற்பட்டோல் பதோடர ்்து 

தனிமமப்படுத்தப்பட நவண்டும். 

இரண்டு  ிப ்தமனகமளயும் பூரத்்தி பேய்யோத  பரக்ள் ே ்நதகத்திற்குரிய அல்லது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

COVID-19 ஐ பவளிப்படுத்திய பின்னர ்தற்நபோமதய தனிமமப்படுத்தப்படட் வழிகோடட்ுதமலத் (ஆங்கிலம்) 

பதோடர ்்து பின்பற்ற நவண்டும். 

உங்களுக்கு முழுலமயாக  டுப்பூசி நபாடப்படட்ிருந் ால் 

 மக்கள் பின்வருமோறு முழுமமயோக தடுப்பூசி நபோடப்படட்வரக்ளோக கருதப்படுகிறோரக்ள்: 

• Pfize அல்லது Moderna தடுப்பூசிகள் நபோன்ற 2-நடோஸ் பதோடரில் அவரக்ளின் இரண்டோவது நடோஸுக்கு 2 

வோரங்களுக்குப் பிறகு, அல்லது 

• Johnson & Johnson’s Janssen தடுப்பூசி நபோன்ற ஒற்மற நடோஸ் தடுப்பூசிக்கு 2 வோரங்களுக்குப் பிறகு 

குறிப்பு:  ீங்கள் தடுப்பூசி நபோடட்ு 2 வோரங்களுக்கும் குமறவோக இரு ்திரு ்தோல், அல்லது உங்கள் இரண்டோவது 

நடோமஸ  ீங்கள் இன்னும் பபற நவண்டுமோனோல்,  ீங்கள் முழுமமயோக போதுகோக்கப்படவில்மல.  ீங்கள் 

முழுமமயோக தடுப்பூசி நபோடும் வமர எல்லோ தடுப்பு  டவடிக்மககளும் (ஆங்கிலம்) எடுத்துக்பகோண்நட 

இருங்கள். 

உங்களுக்கு முழுமமயோக தடுப்பூசி நபோடப்பட்டோல்: 

• சில குறிப்பிடட் கூட்ட அண ப்புகள்  ற்று ் இடங்கள் ேவிரே்்து, முகக்கவச ் இல்லொ ல் மவளிப்புற 

மசயல்கள்  ற்று ் மபொழுதுப்தபொக்கு நிகழ்வுகளில் முகக்கவச ் இல்லொ ல் பங்தகற்கலொ ் (ேமிழ்). 

• முகக்கவேம் அணியோமல் முழு தடுப்பூசி நபோட்டவரக்ளுடன்  ீங்கள் வீடட்ிற்குள் இருக்கலோம். 

• அ ்த  பரக்ளில் யோருக்நகனும் அல்லது அவரக்ளுடன் வசிக்கும் எவருக்நகனும் COVID-19 இலிரு ்து 

கடுமமயோன ந ோய்க்கோன ஆபதத்ு அதிகரிப்பது  (ஆங்கிலம்) இரு ்தோல் தவிர மற்ற ே ்தரப்்பங்களில், 

முகக்கவேம் இல்லோமல் நவபறோரு வீடட்ினருடன் (எடுத்துக்கோட்டோக, அமனவரும் ஒன்றோக வோழும் 

உறவினரக்ளின் வருமக)  ீங்கள் வீட்டிற்குள் நேர ்்து இருக்கலோம். 

•  ீங்கள் COVID-19 ஐக் பகோண்ட ஒருவமரே ்சுற்றி இரு ்தோல், உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இல்லோவிட்டோல் 

மற்றவரக்ளிடமிரு ்து விலகி இருக்கநவோ அல்லது பரிநேோதமன பேய்யநவோ நதமவயில்மல.  

o இருப்பினும்,  ீங்கள் ஒரு குழு அமமப்பில் (ஒரு திருத்தம் அல்லது தடுப்புக்கோவல் வேதி 

அல்லது குழு வீடு நபோன்றமவ) வோழ் ்து, COVID-19 உள்ள ஒருவமரே ்சுற்றி இரு ்தோல்,  ீங்கள் 

இன்னும் 14  ோட்கள் மற்றவரக்ளிடமிரு ்து விலகி இருக்க நவண்டும், நமலும் உங்களிடம் 

அறிகுறிகள் இல்லோவிட்டோலும், பரிநேோதமன பேய்து பகோள்ள நவண்டும்.  

உங்கள் தடுப்பூசி  ிமலமயப் பபோருட்படுத்தோமல், பபோது இடங்களில் இருக்கும்நபோது உங்கமளயும் 

மற்றவரக்மளயும் போதுகோக்க (ஆங்கிலம்) பதோடர ்்து  டவடிக்மக எடுக்க நவண்டும். முகக்கவேம் அணிவது, 

மற்றவரக்மள விட குமற ்தது 6 அடி தூரத்தில் தள்ளி இருப்பது, கூட்டங்கள் மற்றும் நமோேமோன 

கோற்நறோடட்மோன இடங்கமளத் தவிரப்்பது ஆகியமவ இதில் அடங்கும். கூடுதலோக,  ீங்கள் இன்னும்  டுத்தர 

அல்லது பபரிய அளவிலோன கூட்டங்கமளத் தவிரக்்க நவண்டும், நமலும் COVID-19 அறிகுறிகமளக் (ஆங்கிலம்) 

கண்கோணிக்க நவண்டும், குறிப்போக பதோடர ்்து  ீங்கள் ந ோயுற்ற ஒருவருடன் ந ரம் பேலவிட்டிரு ்தோல். 

மூலம் Centers for Disease Control and Prevention (ஆங்கிலம்) 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
about:blank
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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
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நமலும் COVID-19  கவல் மற்றும் வளங்கள் 

வோஷிங்டனில் தற்நபோமதய COVID-19  ிமலமமம , ஆளு ர ்இன்ஸ்லீயின் பிரகடனங்கள் (ஆங்கிலம்), 

அறிகுறிகள் (ஆங்கிலம்), அது எவ்வோறு பரவுகிறது மற்றும் எவ்வோறு மற்றும் எப்நபோது மக்கள் நேோதிதத்ு 

பகோள்ள நவண்டும் (ஆங்கிலம்) இவற்மற பற்றி விழிப்புடன் இருங்கள். நமலும் தகவலுக்கு எங்கள் அடிக்கடி 

நகட்கப்படும் நகள்விகள் (ஆங்கிலம்) ஐப் போரக்்கவும். 

ஒரு  பரின் வரக்்கம்/இனம் அல்லது நதசியம், தோநன சுயமோக, அவரக்மள COVID-19 க்கு அதிக ஆபத்தில் 

வீழ்த்தோது. இருப்பினும், COVID-19 ஆல்  ிறமுள்ள ேமூகங்கள் அளவுக்கு அதிகமோக போதிக்கப்படுகின்றன 

என்பமத தரவு பவளிப்படுதத்ுகிறது. இனபவறியின் விமளவுகளோலும், குறிப்போக, கடட்மமப்பு 

இனபவறியினோலும், சில குழுக்கள் தங்கமளயும் தங்கள் ேமூகங்கமளயும் போதுகோக்க குமற ்த 

வோய்ப்புகமளக் பகோண்டுள்ளமம இதற்கு கோரணமோகும். களங்கம் ந ோமய எதிரத்்துப் நபோரோட உதவோது 

(ஆங்கிலம்). வத ்திகள் மற்றும் தவறோன தகவல்கமளப் பரப்புவமதத் தடுக்க துல்லியமோன தகவல்கமள 

மடட்ுநம பகிரவும். 

• WA மோ ிலம் Department of Health 2019 புதிய பகோநரோனோ மவரஸ் பரவல் (COVID-19)  

• WA மோ ில கநரோனோமவரஸ்  டவடிக்மக (COVID-19)  

• உங்கள் உள்ளூர ்அல்லது மோவட்ட சுகோதோரத ்துமறமய அணுகவும் (ஆங்கிலம்) 

• CDC பகோநரோனோ மவரஸ் (COVID-19) (ஆங்கிலம்) 

• ககளங்கம் குமறத்தல் வளங்கள் (ஆங்கிலம்) 

நமலும் நகள்விகள் உள்ள ா? எங்கள் COVID-19 தகவல் ஹோடம்லமன அமழக்கவும்: 1-800-525-0127  

திங்கள் - கோமல 6 மணி முதல் இரவு 10 மணி வமர, பேவ்வோய் - ஞோயிறு மற்றும் அனுேரிக்கப்படும் மோ ில 

விடுமுமறகள் (ஆங்கிலம்), 6 கோமல முதல் மோமல 6 மணி வமர. விளக்க நேமவகளுக்கு, அவரக்ள் 

பதிலளிக்கும் நபோது # ஐ அழுத்தி உங்கள் நமாழிலயெ ்நொல்லுங்கள். உங்கள் பேோ ்த உடல் லம், COVID-19 

நேோதமன அல்லது நேோதமன முடிவுகள் குறித்த நகள்விகளுக்கு, தயவுபேய்து ஒரு சுகோதோர வழங்கு மரத் 

பதோடரப்ு பகோள்ளவும். 

இ ்த ஆவணதம்த நவபறோரு வடிவத்தில் நகோர, 1-800-525-0127 ஐ அமழக்கவும். கோது நகளோதவர ்அல்லது 

நகட்பதற்குே ்சிரமப்படும் வோடிக்மகயோளரக்ள், தயவுபேய்து 711 அமழக்கவும் (Washington Relay (ஆங்கிலம்)) 

civil.rights@doh.wa.gov முகவரிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்பவும். 

 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Tamil
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Tamil
https://coronavirus.wa.gov/ta/covid-19-naavala-kaoraonaavaairasa-vaasainatana-maakaanatatailaulala-takavalakala-caevaaikala
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

