
க ோவிட் – 19 பரிக ோதனை  

க ோவிட் – 19 த ோற்றின் அறிகுறி ள் இரு ்கும் எந் த ோரு நபரும், 

உடனடியோ  சுய – தைினைப்படுத்தனை கமற்த ோள்ள க ண்டும் மற்றும் 

பரிக ோ னன த ய்துத ோள்  ற்கு ஏற்போடு த ய்ய க ண்டும்.  

அறிகுறி ள் உரு ோனதிலிருந்து மூன்று நோட் ளு ்குள் த ய்யப்படும் 

பரிக ோ னன ள் மி வும் திறன்மி ் ன யோ  இரு ்கின்றன.  உங் ளு ்கு 

அறிகுறி ள் மு லில் க ோன்றியதிலிருந்து 10 நோட் ளு ்கு உங் ள் வீட்டில் 

உடன்  சி ்கும் குடும்ப உறுப்பினர ்ளும் சுய – தைினைப்படுத்தனை 

கமற்த ோள் து அ சியமோகும்.  அறிகுறி ள் அ ர ்ளு ்கு ஏற்படுமோனோல், 

பரிக ோ னன ் ோன ஏற்போட்னட அ ர ்ளும் த ய்துத ோள் து 

அ சியமோகும்.   

சுய -  னினமப்படு  ்ல் பற்றி அதி     னல NHS guidance (என்தெ எ்ஸ் 

 ழி ோட்டல்)  பகுதியில்  ோணலோம்.   

nhs.uk/coronavirus – ல் ஒரு இைவ  பரிக ோ னன ்கு நீங் ள் முன்பதிவு 

த ய்யலோம் அல்லது 119-ஐ அனை ் லோம்.  

முன்-பதிவு த ய்   ந்திப்பு ஏற்போட்டின் மீது மட்டுகம பரிக ோ னன ள் 

கினட ் ப்தபறுகின்றன.   

 தஸ ்ஸ் – ல் மு ்கியமோன டினர ்- ்ரூ ( ோ ன ்ன  விட்டு த ளிகய 

இறங் ோமகலகய) பரிக ோ னன த ய்துத ோள்ளும் அனமவிடங் ள் 

கீை் ருமோறு: 

•  ோட்வி ்  

• பினரட்டன் அதம ்ஸ் 

• தப ்ஸ்ஹில்  

• இரண்டிலிருந்து மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை ம ாறைல் ச ாதறன 

அற விடங்கள்  னது இருை்பிடதற்த  ாை்றுகின்ைன. அ ன் 

விவரங்கனள எங்கள் வறலதத்ளத்தில் நீங்கள் அறிந்துத ோள்ளலா ். 

நீங்கள் ஒரு இலவ  ச ாதறனறை முன்ைதிவு ம ை்யு ்சைாது, சநர ்  ை்று ் 

 ரிைான இட ் உங்களுக்குத் மதரிவிக்கை்ைடு ் 

பயணி ்  இயலோ  நபர ்ள், கெோம் தடஸ்ட் கிட்ஸ் (வீட்டில் பரிக ோ னன 

த ய்துத ோள்ளும்  ோ ன த ோகுப்பு) - ஐ ஆரட்ர ்த ய்யலோம். 5 

ஆண்டு ளு ்கு கீை்ப்பட்ட குைந்ன  ளு ்கு இப்பரிக ோ னன ள் 

தபோரு  ்மோனன  ள் அல்ல என்பன யும் மற்றும் அறிகுறி ள் 

த ோடங்கியதிலிருந்து மு ல் 5 நோட் ளு ்குள் இன  ள் ஆரட்ர ்த ய்யப்பட 

க ண்டும் என்பன யும் அறிந்து த ோள்ளவும்.   

பரிக ோ னன குறி ்து அதி     ல், என்தெ எ்ஸ்  னல ள ்தில் (NHS 

website) கினட ் ப்தபறுகிறது.  இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு 

முறை ம ாறைல் ச ாதறன அற விடங்களின் இருை்பிடதற்த 

 ாை்றுகின்ைன. விவரங்களுக்கு எங்கள் வறலத்தளத்தில் நீங்கள் ச லு ் 

அறிைலா ். 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
http://www.nhs.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-an-antigen-test-to-check-if-you-have-coronavirus/


இன்றியனமயோ பணியோளர ்ளு ்கும், பரோமரிப்பு இல்ல ோசி ளு ்கும் 

மற்றும் பணியோளர ்ளு ்கும் பரிக ோ னன மீ ோன  ழி ோட்டல் அரசு 

 னல ள ்தில் (government website) கினட ் ப்தபறுகிறது.  

த ோகரோனோ ன ரஸ் த ோற்றின் மு ்கிய அறிகுறி ள் கீை் ருமோறு:  

• அதி  உடை் வவப்பநினை – உங் ளது மோரப்ில் அல்லது முதுகில் 

நீங் ள் சூடோ  உணர ்ன  இது குறி ்கிறது (உங் ள் உடல் 

த ப்பநினலனய நீங் ள் உடல் த ப்பமோனியின் மூலம் அளவிட 

க ண்டியதில்னல).  

• புதிதோ  ஏற்பட்ட, வதோடர் ச்ியோை இருைை் – ஒரு மணி கநர ்திற்கும் 

அதி மோ  அல்லது 24 மணி கநர  ோலஅளவில் மூன்று அல்லது அ ற்கு 

அதி மோ  எண்ணி ்ன யில் த ோடரந்்து இருமும் நி ை்வு ள் 

இருப்பன  இது குறி ்கிறது ( ை ் மோ  இருமல் உங் ளு ்கு 

இரு ்குமோனோல்,  ை ் மோ  இருப்பன  விட இது கூடு ல் கமோ மோ  

த ோற்று அறிகுறியில் இரு ்  ்கூடும்).  

• உங் ளது வோ னை அை்ைது சுனவ உணர்விை்  ஒரு ைோற்றை் 

அை்ைது அந்த உணர்வுத்திறை் இழப்பு – என யும் உங் ளோல் 

நு ரக ோ அல்லது சுன  ்து உணரக ோ இயலவில்னல என்பன  

அல்லது  ை ் மோ  இருப்பதிலிருந்து மோறுபட்ட  ோ னன அல்லது 

சுன னய தபோருட் ள் த ோண்டிருப்பன  நீங் ள் 

  னி ்திரு ்கிறீர ்ள் என்கற இது தபோருள்படும்.  

த ோகரோனோ ன ரஸ் த ோற்றுள்ள தபரும்போலோன நபர ்ளு ்கு இந்  

அறிகுறி ளில் குனறந் பட் ம் ஒரு அறிகுறியோ து இரு ்கும்.  

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-getting-tested

