
COVID-19 பரவலிலி��� உ
கைள�� ம�றவ�கைள�� பா�கா�த� 
 

 சில எள�ய ��ென!ச"#ைக நடவ&#ைககைள 

ேம�ெகா(வத� )ல� ந*
க( COVID-19 ேநா+�ெதா�, அ�ல� 

பர.வத�கான வா+/0கைள 1ைற#கலா�: 

  

 ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 5�திக"/பா� )ல� 

உ
க( ைககைள தவறாம� �6ைமயாக 5�த� ெச+�
க( 

அ�ல� ேசா/0 ம�,� த7ண *"� க6வ.�. ஏ�? உ
க( 

ைககைள ேசா/0 ம�,� த7ண *"� க6.த� அ�ல� ஆ�கஹா� 

சா��த ைக 5�திக"/பா� பய�ப:��வ� உ
க( ைககள�� 

இ�#1� ைவர<கைள# ெகா�=�. 

  

 உ
க>#1� ம�றவ�க>#1� இைடய4� 1ைற�த� 1 

ம?@ட� (3 அ&) Aர�ைத பராம"#க.�. ஏ�? யாராவ� இ�ம�, 

��ம� அ�ல� ேப5�ேபா� அவ�க( )#1 அ�ல� வாய4லி��� 

சிறிய திரவ� �ள�கைள ெதள�#கிறா�க(, அதி� ைவர< 

இ�#கலா�. ந*
க( மிக.� ெந�#கமாக இ��தா�, நப�#1 ேநா+ 

இ��தா� COVID-19 ைவர< உ(ள�@ட ந*���ள�கள�� 

5வாசி#கலா�. 

  

 ெந"சலான இட
க>#1 ெச�வைத� தவ4�#க.�. ஏ�? 

ம#க( B@டமாக ஒ�, ேச�� இட�தி�, ந*
க( COIVD-19 

ெகா7ட ஒ�வ�ட� ெந�
கிய ெதாட�0#1 வ�வத�கான 

வா+/0க( அதிக�, ேம=� 1 ம?@ட� (3 அ&) உட� Aர�ைத 
பராம"/ப� மிக.� க&ன�. 

  

 க7க(, )#1 ம�,� வாைய� ெதா:வைத� தவ4�#க.�. 

ஏ�? ைகக( பல ேம�பர/0கைள� ெதா:கி�றன ம�,� 

ைவர<கைள எ:#கலா�. அ5�தமான��, ைகக( உ
க( க7க(, 

)#1 அ�ல� வா+#1 ைவரைஸ  மா�,�. அ
கி���, ைவர< 

உ
க( உடலி� Eைழ�� உ
கைள பாதி#கலா�. 

  



 ந*
க( ம�,� உ
கைள! 5�றி�(ளவ�க( ந�ல 5வாச 
5காதார�ைத/ ப4�ப�,வைத உ,தி/ப:�தி# ெகா(>
க(. ந*
க( 

இ�ம� அ�ல� ����ேபா� உ
க( வைள�த �ழ
ைக அ�ல� 

தி5#களா� உ
க( வா+ ம�,� )#ைக ):வ� இத� ெபா�(. 

ப4�ன� பய�ப:�த/ப@ட தி5#கைள உடன&யாக அ/0ற/ப:�தி, 
ைககைள க6வ.�. ஏ�? ந*���ள�க( ைவர< பர.கி�றன. ந�ல 

5வாச 5காதார�ைத/ ப4�ப�,வத� )ல�, உ
கைள! 
5�றி�(ளவ�கைள 1ள��, கா+!ச� ம�,� COVID-19 ேபா�ற 

ைவர<கள�லி��� பா�கா#கிற*�க(. 

  

 ந*
க( 1ணமைட�� வைர இ�ம�, தைலவலி, ேலசான 

கா+!ச� ேபா�ற சிறிய அறி1றிக>ட� Bட வ *@&ேலேய இ�
க( 

ம�,� 5யமாக தன�ைம/ப:��
க(. யாராவ� உ
க>#1 

ெபா�@கைள ெகா7: வா�
க(. உ
க( வ *@ைட வ4@: ெவள�ேயற 

ேவ7&ய4��தா�, ம�றவ�க>#1 ெதா�, ஏ�படாம� இ�#க 

�க)&ைய அண4�
க(. ஏ�? ம�றவ�க>ட� ெதாட�0 ெகா(வைத� 

தவ4�/ப� சா�தியமான COVID-19 ம�,� ப4ற ைவர<கள�லி��� 

அவ�கைள/ பா�கா#1�. 

  

 உ
க>#1 கா+!ச�, இ�ம� ம�,� 5வாசி/பதி� சிரம� 

இ��தா�, ம���வ உதவ4ைய நா:
க(, ஆனா� �&�தா� 

��B@&ேய ெதாைலேபசி )ல� அைழ�� உ
க( உ(G� 
5காதார அதிகார�தி� வழி�ைறகைள/ ப4�ப�ற.�. ஏ�? உ
க( 

ப1திய4� உ(ள நிைலைம 1றி�த 0�/ப4�த தகவ�கைள ேதசிய 

ம�,� உ(G� அதிகா"க( ைவ�தி�/பா�க(. ��B@&ேய 

அைழ/ப� உ
க( 5காதார வழ
1நைர உ
கைள ச"யான 5காதார 
வசதி#1 வ4ைரவாக வழிநட�த அHமதி#1�. இ� உ
கைள/ 
பா�கா#1� ம�,� ைவர<க( ம�,� ப4ற ேநா+�ெதா�,க( 

பரவாம� த:#க.� உத.�. 

  

 WHO அ�ல� உ
க( உ(G� ம�,� ேதசிய 5காதார 
அதிகா"க( ேபா�ற ந�பகமான ஆதார
கள�� சம?ப�திய 

தகவ�கைள/ 0�/ப4�த நிைலய4� ைவ�தி�
க(. ஏ�? உ(G� 



ம�,� ேதசிய அதிகா"க( த
கைள/ பா�கா#க உ
க( ப1திய4� 

உ(ளவ�க( எ�ன ெச+ய ேவ7:� எ�பைத/ ப�றி ஆேலாசைன 

வழ
க சிற�த இட�தி� ைவ#க/ப@:(ளன�. 
 

ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 5�திக"/பா�கள�� பா�கா/பான 

பய�பா: 1றி�த ஆேலாசைன 
 

 COVID-19 #1 எதிராக உ
கைள�� ம�றவ�கைள�� 

பா�கா#க, உ
க( ைககைள அ&#க& ம�,� �6ைமயாக 5�த� 

ெச+�
க(. ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 5�திக"/பாைன/ 
பய�ப:�த.� அ�ல� ேசா/0 ம�,� த7ண *"� ைககைள 

க6வ.�. ந*
க( ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 
5�திக"/பாைன/ பய�ப:�தினா�, அைத/ பய�ப:��வைத 
உ,திெச+� கவனமாக ேசமி#க.�. 

  
 ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 5�திக"/பாைன/ 
1ழ�ைதக>#1 எ@டாதவா, ைவ�தி�
க(. சான�@Iசைர 
எJவா, பய�ப:��வ� ம�,� அத� பய�பா@ைட எJவா, 

க7காண4/ப� எ�பைத அவ�க>#1# க�,# ெகா:
க(. 

உ
க( ைககள�� நாணய� அளவ4லான ெதாைகைய/ 
பய�ப:��
க(. உ�ப�திய4� ெப"ய அளவ4� பய�ப:�த 
ேவ7&ய அவசியமி�ைல. 

  
 ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான ைக 5�திக"/பாைன/ 
பய�ப:�திய உடேனேய உ
க( க7க(, வா+ ம�,� )#ைக� 
ெதா:வைத� தவ4�#க.�, ஏெனன�� இ� எ"!சைல ஏ�ப:���. 

 

 COVID-19 #1 எதிராக பா�கா#க ப"��ைர#க/ப@ட ைக 
5�திக"/பா� ஆ�கஹா� சா��தைவ, எனேவ அைவ 

எ"ய#B&யைவ. ெந�/ைப# ைகயாள அ�ல� சைம/பத�1 ��0 
பய�ப:�த ேவ7டா�. 

  



 எ�தெவா� KLநிைலய4=�, ஆ�கஹா� அ&/பைடய4லான 

ைக 5�திக"/பாைன 1&#கேவா அ�ல� வ46
கேவா 
1ழ�ைதகைள அHமதி#க.�. இ� வ4ஷமாக இ�#கலா�. 

  

 COVID-19 #1 எதிராக ேசா/0 ம�,� த7ண *"� ைககைள 

க6.வ�� பயH(ளதாக இ�#1� எ�பைத நிைனவ4� 

ெகா(>
க(. 

 

 


