க ொரரொனொ வைரஸ் அறிகுறி ள் என்ன?




க ொரரொனொ வைரஸ் / ர ொவிட் -19 எனப் படும் ர ொய் . ொய் ச்சல் , இருமல்
அல் லது சுைொசிப் பதில் சிரமம் ஏற் படலொம் .
ர ொய் த்கதொற் று ஏற் பட்ட 14 ொட் ள் ைவர அறிகுறி ள் ொணப் படுகின்றன.
இ ்த ர ொயொல் பொதி ் ப் பட்டைர் ளில் கபரும் பொரலொர் இ ்ர ொயின்
அறிகுறி வள ் க ொண்டுள் ளனர்

ீ ங் ள் ட ்த 14 ொட் ளு ்குள் க ொரரொனொ வைரஸ் / ர ொவிட் -19 கதொற் றுள் ள
ஒரு ொட்டில் இரு ்திரு ்தொல் (கீரே உள் ள அட்டைவணவயப் பொர் ் வும் ), அல் லது
க ொரரொனொ வைரஸ் / ர ொவிட் -19 உள் ள ஒருைருடன் ீ ங் ள் க ருங் கிய கதொடர்பு
க ொண்டிரு ்திரு ்ததொலர ொ ௮ல் லது ீ ங் ள் சு வீனமவட ்தொலர ொ உங் ள்
மருத்துைவர அவே ் வும் .
மற் றைர் ள
்கு ீ ங் ள் ர ொய் பரப் ப ்கூடும் என்பதொல் ொத்திரு ்கும்
அவறயில் சமூ மளி ் ொமல் ீ ங் ள் முதலில் கதொவலரபசியில் அவேப் பது
மி வும் மு ்கியம ொகும் .
ரைவல ர ரத்திற் குப் பின் அைசர அவேப் பு வைத்தியவர அல் லது அைசர ொல
கதொவலரபசிவயத் கதொடர்பு க ொள் ளவும் .
Region Syddanmark, Lægevagten: 70 11 07 07
Region Hovedstaden, Akuttelefon: 1813
Region Nordjylland, Lægevagten: 70 150 300
Region Midtjylland, Lægevagten: 70 11 31 31
Region Sjælland, Lægevagten: 70 15 07 00

ர ொய் ஆபத்தொனதொ?
கபரும் பொலொனைர் ள் இதனொல் ர ொய் ைொய் ப் படமொட்டொர் ள் .
ையதொனைர் ள் மற் றும் ஏற் னரை ர ொய் ைொய் ப் பட்ட அல் லது
பலவீனமவட ்தைர் ள் இ ்த ர ொயினொல் ரமலும் ர ொய் ைொய் ப் பட ்கூடும்
இ ்த ர ொய் குே ்வத ள் அல் லது ர்ப்பிணிப் கபண் ளு ்கு ஆபத்தொனது அல் ல.

க ொரரொனொ ர ொய் எை் ைொறு பரவுகிறது?ர ொய் பரவுைதற் கு முன்பு ஒருைர்
ஒருைரு க
்
ொருைர் க ரு ் மொ

இரு ்திரு ்

ரைண்டும் .

வ க ொடுத்தல் , அவணத்தல் மற் றும் முத்தமிடுதல் மூலம் இ ்த ர ொய்
ஒருைரு க
்
ொருைர் பரவுகிறது.
இ ்த ர ொய் இருமல் மற் றும் தும் மல் மூலம

ம் பரவுகிறது.

உங் ள் கசொ ்த மு த்வதயும் மூ ்வ யும் கதொடுைதன் மூலமும் இ ்த ர ொய்
பரவுகிறது, ௮தொைது வைரஸ் உங் ள் வ
ளில் தங் கிவிடுகிறது.



இரும தல் அல் லது தும் முதவல எப் ரபொதும் உங்
வ யில் கசய் தல் ரைண்டும்
உங் ள் வ
வள அடி ் டி ழுை ரைண்டும்

ள் சட்வட யின்

ர ொய்் கதொற் றுதவைத் தவிர்ப்பது எப் படி?
வ க ொடுத்தல் முத்தமிடல் /
க ருங் கிய குடும் பம் தவிர).

ட்டிப் பிடித்தவலத் தவிர் ் வும் (உங்

ள்

முடி ்தைவர கைளி ொடு கசல் ைவதத் தவிர் ் வும் .
பஸ் அல் லது ரயிலில் ஒரர ர ரத்தில் பலர் பிரயொயணம் கசய் யும் ரபொது ௮தில்
ீ ங் ளும் பிரயொயணம் கசய் ைவத முடி ்தைவர தவிர் ் வும் .
கபரும் பொலொன குே ்வத ள் மற் றும் இவளஞர் ள் கதொற் றுர ொவய
பரப் புகிறொர் ள் , எனரை விதி வள வடபிடிப் பதன் மூலம் குடும் பத்தில் எளிதில்
ர ொய் ைொய் ப் பட ்கூடிய ையதொனைர் வள ர ொயிலிரு ்து பொது ொ ் உதைலொம் .

பரிர ொதவன க ய் ைது எை் ைொறு?
யொவர பரிரசொதிப் பது என்பதற் ொன விதி ள் கதொடர் ்து மொறி க
்
ொண்ரட
இரு ்கின்றன, ஆனொல் தற் ரபொது ர ொயொல் பொதி ் ப் பட்டைர் ள் அல் லது
ர ொய் ைொய் ப் பட்ட ஒருைருடன் ர ரடியொ கதொடர்பு க ொண்டைர் ள் மட்டுரம
ர ொய் ்கு பரிரசொதவன கசய் யப் பட ரைண்டும் .
பருத்தி துணியொல் உமிே் ீ ர் மொதிரிவய எடுத்து ம ் ள் பரிரசொதி ் ப் படுகிறொர்.

தனிவைப் படுத்தை் என்றொை் என்ன?
ீ ங் ள் ர ொய் ைொய் ப்படொமல் ௮ரதரைவள கதொற் று ஏற் பட்டிரு ்தொல் அல் லது
இன் ர ொயொல் பொதி ் ப் பட்ட ஒருைருடன் ீ ங் ள் க ருங் கிய கதொடர்பு
க ொண்டிரு ்திரு ்தொல் , அதி ொரி ள் உங் வள 14 ொட் ள் வீட்டிரலரய இரு ் ச்
கசொல் லலொம் - அதொைது கைளிரய கசல் லரைொ அல் லது ரைவல ்குச் கசல் லரைொ
கூடொது. உங் ளு ் ொன ௮ன்றொடகபொருட் வள ைொங் குடும் பத்தினர்
உதைலொம் .

ீ ங்

ள் என்ன க ய் ய ரைண்டுை் ?

ொங்

ள் இவதப் பரி ்துவர ்கிரறொம் :







உங் ள் வ
வள அடி ் டி மற் றும் முழுவமயொ
ழுவுதல் , குறிப் பொ
மற் றைர் ளுடன் கைளிரய கசன்ற பின்பும் சொப் பிடுைதற் கு முன்பும் .
மற் றைர் வள ் ருத்தில் க ொண்டு ரபப்பர் வ
்குட்வட பொவித்ரதொ
அல் லது முேங் வ ைவளவு / ஸ்லீை் ரபொன்றைற் றில் தும் ம ைரதொ
அல் லது இருமுைரதொ கசய் யுங் ள் .
வ க ொடுத்தல் , ன்னத்தில் முத்தமிடல் மற் றும் ட்டி
அவணத்தல் வளத் தவிருங் ள் .
வீட்டிலும் பணியிடத்திலும் - சுத்தம் கசய் ைதில் கூடுதல் ைனம்
கசலுத்துங் ள் .
கபொதுப் ரபொ ்குைரத்து உட்பட பல பர் ளுடன் உங் ள் டத்வதயில்
சிறப் பு ைனம் கசலுத்துங் ள் , இைற் றுடன் முடி ்தைவர
மற் றைர் ளிடமிரு ்து விலகி இருங் ள் , குறிப் பொ அைர் ள் பொர்வை ்கு







உடல் ிவல சரியில் ல ொதைரொ த் கதரி ்தொல் , அடி ் டி வ
வள
ழுவுைவத உறுதிப்படுத்தி ் க ொள் ளுங் ள் .
ீ ங் ள் ர ொய் ைொய் ப்பட்ட
ரைவல ்குச் கசல் லொவிட்டொலும் வீட்டிரலரய
இருங் ள் , பல பர் ள ் கூடுமிடங் வளத் (உதொ. ொத்திருப் பு அவற ள் )
தவிருங் ள் , மற் றைர் ளிடமிரு ்து விலகி இருங் ள் (உதொ. கபொதுசன
ரபொ ்குைரத்து) மற் றும் உங் ள ொல் மற் றைர் ளு ்கு பொதிப் பு
ஏற் படொதபடி அடி ் டி.உங் ள் வ
வள ் ழுவுைவத
உறுதிகசய் யுங் ள் .
இலகுவில் ர ொய் ைொய் ப் பட ்கூடிய 80 ையது ்கு ரமற் பட்டைர் ள் அல் லது
டுவமயொன நுவரயீரல் அல் லது இதய ர ொய் உள் ளைர் ளவ விஜயம்
கசய் ைவதத் தவிருங் ள் .
மருத்துைமவனயில் உள் ளைர் ளு வள விஜயம் கசய் ைவதத்
ட்டுப் படுத்துங் ள் .

ொரன உடை் ிவை பொதி ் ப் பட்டிரு ் தொை் அை் ைது பொதி ் ப் படத்த ்
ிவையிை் இரு ் தொை் ?








பலரபர் இரு ்கும் இடங் வளத் தவிர் ் வும்
விேொ ் ள் , கூட்டங் ள் அல் லது கபரிய கூட்டங் வளத் தவிர் ் வும்
மற் றைர் வளப் ரபொலரை விதி வள ் வடப் பிடியுங் ள் (அடி ் டி
வ
வள ் ழுவுங் ள் )
ண்பர் ள் அல் லது குடும் பத்தினர் ர ொய் ைொய் ப் பட்டிரு ்கிறொர் ளொ
அல் லது கைளியூர் பயணம் கசய் திரு ்கிறொர் ளொ என்று ௮றி ்து
௮ைர் வளத் தவிருங் ள்
வட ்குச் கசல் லும் ரபொது மற் றைர் ளிடமிரு ்து விலகி இருங் ள் .
உங் ளு ்கு ஏரதனும் ச ்ரத ம் இரு ்தொல் , உங் ள
்கு சிகிச்வச
௮ளி ்கும் மருத்துைரிடம் ௮துபற் றி ் ர ழுங் ள் .

ரமலும் ௮றிய:
https://politi.dk/corona
https://www.sst.dk/
இருதய ர ொயொளி ள்
https://hjerteforeningen.dk/2020/03/coronavirus-og-hjertesygdom-faa-nyeste-viden-paa-hjerteforeningen-dk-corona/
ீ ரிழிவு ர ொயொளி ள் :
https://diabetes.dk/aktuelt/coronavirus.aspx
புற் று ர ொயொளி ள் :
https://www.cancer.dk/nyheder/coronavirus-saadan-forholder-du-dig-som-kraeftpatient/

