ேகா�ட் – 19 பரிேசாதைன
ேகா�ட் – 19 ெதாற் �ன் அ���கள் இ�க்�ம் எந்தெவா� நப�ம் ,
உடன�யாக �ய – தனிைமப் ப�த்தைல ேமற் ெகாள் ள ேவண்�ம் மற் �ம்
பரிேசாதைன ெசய் �ெகாள் வதற் � ஏற் பா� ெசய் ய ேவண்�ம் .
அ���கள் உ�வான���ந்� �ன்� நாட்க�க்�ள் ெசய் யப் ப�ம்
பரிேசாதைனகள் �க�ம் �றன் �க்கைவயாக இ�க்�ன்றன. உங் க�க்�
அ���கள் �த�ல் ேதான்�ய���ந்� 14 நாட்க�க்� உங் கள் �ட்�ல்
உடன் வ�க்�ம் ��ம் ப உ�ப் �னர்க�ம் �ய – தனிைமப் ப�த்தைல
ேமற் ெகாள் வ� அவ�யமா�ம் . அ���கள் அவர்க�க்� ஏற் ப�மானால் ,
பரிேசாதைனக்கான ஏற் பாட்ைட அவர்க�ம் ெசய் �ெகாள் வ�
அவ�யமா�ம் .
�ய - தனிைமப் ப�த்தல் பற் � அ�க தகவைல NHS guidance (என்ெஹச்எஸ்
வ�காட்டல் ) ப���ல் காணலாம் .
nhs.uk/coronavirus – ல் ஒ� இலவச பரிேசாதைனக்� நீ ங் கள் �ன் ப��
ெசய் யலாம் அல் ல� 119-ஐ அைழக்கலாம் .
�ன் -ப�� ெசய் த சந்�ப் � ஏற் பாட்�ன் �� மட்�ேம பரிேசாதைனகள்
�ைடக்கப் ெப��ன்றன.
செஸக்ஸ் – ல் �க்�யமான �ைரவ் -த்� (வாகனத்ைத �ட்� ெவளிேய
இறங் காமேலேய) பரிேசாதைன ெசய் �ெகாள் �ம் அைம�டங் கள்
�ழ் வ�மா�:
•

காட்�க்

•

�ைரட்டன் அெமக்ஸ்

•

ெபக்ஸ்�ல்

•

இரண்���ந்� �ன்� நாட்க�க்� ஒ� �ைற ெமாைபல் ேசாதைன
அைம�டங் கள் தன� இ�ப் �டத்ைத மாற் ��ன்றன. அதன்
�வரங் கைள எங் கள் வைலத்தளத்�ல் நீ ங் கள் அ�ந்�ெகாள் ளலாம் .

நீ ங் கள் ஒ� இலவச ேசாதைனைய �ன் ப�� ெசய் �ம் ேபா�, ேநரம் மற் �ம்
சரியான இடம் உங் க�க்�த் ெதரி�க்கப் ப�ம்
பயணிக்க இயலாத நபர்கள் , ேஹாம் ெடஸ்ட் �ட்ஸ் (�ட்�ல் பரிேசாதைன
ெசய் �ெகாள் �ம் சாதன ெதா�ப் �) - ஐ ஆர்டர் ெசய் யலாம் . 5
ஆண்�க�க்� �ழ் ப்பட்ட �ழந்ைதக�க்� இப் பரிேசாதைனகள்
ெபா�த்தமானைவகள் அல் ல என் பைத�ம் மற் �ம் அ���கள்
ெதாடங் �ய���ந்� �தல் 5 நாட்க�க்�ள் இைவகள் ஆர்டர் ெசய் யப் பட
ேவண்�ம் என் பைத�ம் அ�ந்� ெகாள் ள�ம் .
பரிேசாதைன ��த்� அ�க தகவல் , என்ெஹச்எஸ் வைலதளத்�ல் (NHS
website) �ைடக்கப் ெப��ற�. இரண்� அல் ல� �ன்� நாட்க�க்� ஒ�
�ைற ெமாைபல் ேசாதைன அைம�டங் களின் இ�ப் �டத்ைத
மாற் ��ன்றன. �வரங் க�க்� எங் கள் வைலத்தளத்�ல் நீ ங் கள் ேம�ம்
அ�யலாம் .

இன்�யைமயா பணியாளர்க�க்�ம் , பராமரிப்� இல் லவா�க�க்�ம்
மற் �ம் பணியாளர்க�க்�ம் பரிேசாதைன �தான வ�காட்டல் அர�
வைலதளத்�ல் (government website) �ைடக்கப் ெப��ற�.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் �ன் �க்�ய அ���கள் �ழ் வ�மா�:
•

•

•

அ�க உடல் ெவப் பநிைல – உங் கள� மார்�ல் அல் ல� ���ல்
நீ ங் கள்
�டாக உணர்வைத இ� ��க்�ற� (உங் கள்
உடல்
ெவப் பநிைலைய நீ ங் கள் உடல் ெவப் பமானி�ன் �லம் அள�ட
ேவண்�ய�ல் ைல).
��தாக ஏற் பட்ட, ெதாடர்ச�
் யான இ�மல் – ஒ� மணி ேநரத்�ற் �ம்
அ�கமாக அல் ல� 24 மணி ேநர காலஅள�ல் �ன்� அல் ல� அதற் �
அ�கமாக
எண்ணிக்ைக�ல்
ெதாடர்ந்�
இ��ம்
நிகழ் �கள்
இ�ப் பைத இ� ��க்�ற� (வழக்கமாக இ�மல் உங் க�க்�
இ�க்�மானால் , வழக்கமாக இ�ப் பைத �ட இ� ��தல் ேமாசமாக
ெதாற் � அ����ல் இ�க்கக்��ம் ).
உங் கள� வாசைன அல் ல� �ைவ உணர்�ல் ஒ� மாற் றம் அல் ல�
அந் த உணர்�த்�றன் இழப் � – எைத�ம் உங் களால் �கரேவா
அல் ல� �ைவத்� உணரேவா இயல�ல் ைல என் பைத அல் ல�
வழக்கமாக இ�ப் ப���ந்� மா�பட்ட வாசைன அல் ல� �ைவைய
ெபா�ட்கள் ெகாண்��ப் பைத நீ ங் கள் கவனித்��க்��ர்கள் என் ேற
இ� ெபா�ள் ப�ம் .

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் �ள் ள ெப�ம் பாலான நபர்க�க்� இந்த
அ���களில் �ைறந்தபட்சம் ஒ� அ���யாவ� இ�க்�ம் .

