நீ ரிழிவு நநோயும் க ோநரோனோ வைரஸும்
சுகாதார அதிகாரிகளின்
தற் ப ாததய
தகவ ் கதள ் புது ்பிக்கிபறாம் .

ஆப ாசதனயின்

அடி ் தையி ்

நாங் கள்

ககாபரானா தவரஸ்
ற் றிய புது ்பிக்க ் ை்ை தகவ ் கதள நீ ங் கள் எ ்ப ாதும் helsenorge.no
மற் றும் கதாத ப சி பசதவ 815 55 015 இ ் (வார நாை்கள் 08 மணிமுத ் -18 மணிவதர மற் றும்
வார இறுதி 10 மணிமுத ் -16 மணிவதர) அறிய ாம் .
நீ ரிழிவு பநாயும் ககாபரானா தவரஸும் ற் றிய பகள் விகளுக்கு:
நீ ரிழிவு கதாைர்பு இதணயம் வழியாக அ ் து 815 21 948 என்ற கதாத ப சி ஊைாக வார
நாை்கள் 9-19மணிவதர, சனி மற் றும் ஞாயிற் றுக்கிழதமகளி ் 10-18 மணிவதர (நீ ை்டிக்க ் ை்ை
சலுதக) கதாைர்பு ககாள் ள ாம் .

என ் கு உள் ள நீ ரிழிவு நநோயோல் க ோநரோனோ வைரஸ் ைருைதற்
அதி மோ உள் ளதோ?

ோன ஆபத்து

உங் களிைம் பிற பநாய் கபளா,
வீனமான பநாகயதிர் ்பு சக்திபயா இ ் த கயன்றா ் ,
மற் றவர்கதள விை கூடுத ாக நீ ங் கள் கதாற் றுபநாயா ்
ாதிக்க ் ைமாை்டீர்கள் . ஆனா ்
நீ ரிழிவு பநாயா ்
ாதிக்க ் ை்ை சி ர் ககாபரானா பநாதயத்கதாற் று ஏற் ை்ைா ் பமலும்
தீவிரமாக பநாய் வாய் ் ை ாம் . எனபவ, பநாதயத்கதாற் தறத் தவிர் ் து முக்கியம் .

சு ோதோர நிறுைனம் பின்ைரும் ஆநலோசவனவய ைழங் குகிறது:
•

•
•
•

•

கமன் சூைான நீ ரி ் சவர்காரமிை்டு உங் கள் தககதள அடிக்கடி நன் கு கழுவுங் கள் .
(குறி ் ாக நீ ங் கள் மற் றவர்களுைன்
ழகிவிை்டு கவளிபய இருந்து வரும் ப ாது) தக
கழுவுத ் சாத்தியமி ் த என்றா ் தகதயக் கிருமி நீ க்கம் கசய் வது ந ் து.
தக வாழ் த்து மற் றும் கை்டித்தழுவ ் ப ான்றவற் தறத் தவிர்க்கவும் .
சுவாச பநாயின் அறிகுறிகள் உள் ளவர்களுைன் பததவயற் ற கதாைர்த த் தவிர்க்கவும்
பநாய் த்கதாற் றின் ரவ ் விதரவி ் அதிகரிக்கக்கூடும் , பமலும் சுகாதார பசதவயின்
வசதிகள் குதறவதைய ாம் எனபவ பததவயற் ற கவளிநாை்டு
யணங் கதளத்
தவிர்க்கவும் .
பநாய் த்கதாற் று அ ாயம் உள் ள கதாழி ாளர்கள் வீை்டிலிருந்பத பவத கசய் யக்கூடிய
வசதிகள் , வீடிபயா சந்தி ்புகள் ஊைாக பவத தய எளிதாக்குவது குறித்து தலைலை
நிர்வாக அதிகாரியுைன் ப ச பவண்டும் .

க ோநரோனோ வைரஸோல் தீவிரமோ

நநோய் ைோய் ப் படும் ஆபத்து என ் கு உள் ளதோ?

சுகாதார அதிகாரிகளின் கூற் று ் டி, நீ ரிழிவு பநாயாளிகளுக்கு ககாபரானா தவரஸ் ஆ த்து
உள் ளது. அதாவது, நீ ங் கள் பநாய் த்கதாற் றுக்கு ஆளானா ் , நீ ங் கள் பநாயா ் கடுதமயாக
ாதிக்க டும் வாய் ்புகள் அதிகம் . ஆனா ் இது உங் கள் வயது மற் றும் உை ் ந ம்
என் வற் தற ் க ாறுத்தது.
பவறு பநாய் கள் அற் ற, கை்டு ் ாை்டுக்குள் உள் ள நீ ரிழிவு பநாய் , கடுதமயான ககாபரானா
தவரஸ் பநாய் த் தாக்கத்துக்கான அ ாயத்தத கூை்டுவதற் கு வாய் ்பி ் த
என் று பநார்பவ
சுகாதார நிறுவனம் கதரிவித்துள் ளது. ககாபரானா தவரஸ் முக்கியமாக காய் ச்ச ா ் இரத்த
சர்க்கதரதய கை்டு ் டுத்துவதி ் சவா ் கதள ஏற் டுத்தும் .
நீ ங் கள் 65 வயதிற் கு பமற் ை்ைவராக இருந்தா ் , அ ் து நீ ரிழிவு பநாய் தவிர இருதய பநாய் ,
நுதரயீர ் பநாய் , புற் றுபநாய் மற் றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற் றா ் அவதி ் ை்ைா ்
உங் களுக்கு மிகவும் தீவிரமான பநாய் ஏற் ை ாம் .

நீ ரிழிவு நநோயோல் போதி ் ப் பட்ட குழந் வத ளு ்கு என்ன ஆபத்து?
குழந்தத நீ ரிழிவு பநாயாளிகளுக்கு ககாபரானா தவரஸின் ஆ த்து குதறவாகபவ உள் ளது.
சீனாவி ் ககாபரானா பநாய் த்கதாற் றின் புள் ளிவிவரங் களின் டி முத ் 45,000 ப ரி ் சி
குழந்ததகபள ாதிக்க ் ை்டுள் ளனர். 1 முத ் 9 வயதுவதரயான குழந்ததகளி ் இற ்புகள்
எதுவும் இ ் த . குதறந்த எண்ணிக்தகயான குழந்ததகபள பநாய் வாய் ் ை்டுள் ளனர்
என் ததயும் பநாய் த்தாக்கம் மிகக் குதறந்த அளவிப
இருந்தது என் ததயும் மற் தறய
நாடுகளிலிருந்து கிதைத்த தரவுகள் காை்டுகின்றன.
நீ ரிழிவு பநாயா ்
ாதிக்க ் ை்ை குழந்ததகளுக்கும் , நீ ரிழிவு பநாயாளிகதள ் ப ா பவ,
இரத்த சர்க்கதர கை்டு ் ாை்டி ் சவா ் கள் உள் ளன.

நோன் ந ோய் வோய் ப் பட்டோல் என்ன கசய் ைது?
ககாபரானா தவரஸா ் ாதிக்க ் ை்ை க ரும் ா ான மக்கள் சளி மற் றும் காய் ச்சலின் ப ாது
காண ் டுவதத ் ப ான்ற இப சான சுவாச பநாய் களா ் ாதிக்க ் டுகின்றனர். அதாவது
காய் ச்ச ் மற் றும் இரும ் . சி ருக்கு நிபமானியா மற் றும் சுவாசி ் தி ் சிரமம் உள் ளிை்ை
கடுதமயான பநாய் ஏற் டும் .
நீ ரிழிவு வதக1 பநாய் உள் ளவர்கள் உங் கள் இரத்த சர்க்கதரதய அடிக்கடி அளவிடுவதும் ,
இன் சுலின் பததவ மாறியிரு ் ததக் கவனி ் தும் முக்கியமானது ஆகும் . உங் களுக்கு
வழக்கத்தத விை அதிக இன் சுலின் பததவ ் ை ாம் , எனபவ அமி விஷத்ததத் தவிர் ் தற் கு
அதிக இன் சுலின் பசர் ் து முக்கியம் .
உங் களுக்கு காய் ச்ச ் வரும் ப ாது இரத்தச் சர்க்கதரக் கை்டு ் ாடு கடினமாக இருக்கும் ,
எனபவ விதரவி ் மருத்துவதரத் கதாைர்புககாள் ளபவண்டி இருக்கும் . உங் கள் குடும்
மருத்துவருைன் கதாைர்பு ககாள் ள முடியவி ் த
என்றா ் , அவசர பிரிவுக்கு 116117 என்ற
எண்ணிற் கு அதழக்கவும் . மருத்துவரின் அலுவ கத்திற் பகா அ ் து அவசர பிரிவுக்பகா
கச ் பவண்ைாம் . உயிருக்பகா உை ் ந த்திற் பகா கடுதமயான ஆ த்து ஏற் டுைாயின், 113
என்ற எண்ணிற் கு அதழக்கவும் .
பமலும் பகள் விகளுக்கு, நீ ரிழிவு கதாைர்பு இதணயம் வழியாக அ ் து 815 21 948 என்ற
கதாத ப சி ஊைாக வார நாை்கள் 9-19மணிவதர, சனி மற் றும் ஞாயிற் றுக்கிழதமகளி ் 10-18
மணிவதர (நீ ை்டிக்க ் ை்ை சலுதக) கதாைர்பு ககாள் ள ாம் .

இன்சுலின் பற் றோக் குறற ஏற் பட வோய் ப் புள் ளதோ?
இன் சுலின் உற் த்தி வலுவானது என் றுை் இன் சுலின் ற் றாக்குலற ஏற் டாது என் றுை் பநார்பவ
ைருந்துகள் நிறுவனை் நீ ரிழிவு சங் கத்திற் கு ததரிவித்துள் ளது. இன் சுலிலன அதிக அளவு வாங் கி
துக்க பவண்டாை் என நீ ரிழிவு சங் கை் கடுலையாக அறிவுறுத்துகிறது. ைருந்துகலள வாங் கி
துக்குதை் ைருந்து விநிபயாகத்திை் குழ ் த்லதயுை் தட்டு ் ாலடயுை் ஏற் டுத்துை் , எனபவ
ைக்களுக்கு இன் சுலின் பதலவ ் டுை் ப ாது கிலடக்காது.
துக்கலுக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்லகயாக, அதிக ட்சை் ஒரு ைாததக்கு பதலவயான
இன் சுலின் ைட்டுை் நுகர்வு தசய் யுை் டி ஒரு வரை் ல ைருந்துகள் நிறுவனை் ைார்ச் 14 இை் இருந்து
விதித்துள் ளது.
இன் சுலின் முக்கியைான ைருந்துகளின்
ட்டியலிை் உள் ளது, அது அவசரகாை லகயிரு ்பு
ைருந்தாகுை் . பைலுை் , த ருை் ாைான இன் சுலின் தடன்ைார்க்கிை் உற் த்தி தசய் ய ் டுகிது,
சீனாவிை் அை் ை. இன் லறய சூழ் நிலையிை் இது ஒரு த ரிய நன் லை ஆகுை் .

நவறலக்குச் சசல் வது போதுகோப் போனதோ?
நீ ங் கள் ஆபராக்கியைாக இருந்தாை் வழக்கை் ப ாை் பவலை தசய் யைாை் .பநாய் த்ததாற் லற
ஏற் டுத்தக்கூடியவர்களுடன் நீ ங் கள் ததாடர்பு தகாள் வலதத் தவிர் ் தற் கு வீட்டு அலுவைகை்
ரிந்துலரக்க ் டுகிறது. உங் களுக்கு சளி காச்சை் இருக்குைானாை் நீ ங் கள் வீட்டிபைபய இருக்க
பவண்டுை் .

வீட்டு அலுவைகை் சாத்தியமிை் ைாதப ாதுை் நீ ங் கள் பவலை தசய் யபவண்டி இருந்தாை் , உங் கள்
குடுை் ைருத்துவரின் ஆபைாசலனலய ் த ற் று உங் கள் தலைலை நிர்வாக அதிகாரியுைன் இது
ற் றி உலரயாடைாை் .
உங் களுக்கு
சதோற் று
ஏற் பட்டிருக்கலோம்
என
ிறனத்தோல்
அல் லது
சதோற் று
ஏற் பட்டிரு ் தோல் , பவலைக்குச் தசை் ை பவண்டாை் . நீ ங் கள் தகாபரானா லவரஸாை்
ாதிக்க ் டக்கூடுை் என் தாை் ஒரு ைருத்துவர் உங் கலள வீட்டிை் லவத்திருக்க பவண்டுை்
என் று
கருதினாை்
உங் களுக்கு
பநாய் வாய் ் ட்டவர்
விடு ்பு
கிலடக்குை் .
நீ ங் கள்
பநாலய ் ர ் க்கூடியவரா என் லத உங் கள் ைருத்துவராை் உறுதியாக கூறமுடியாவிட்டாலுை்
பநாய் வாய் ் ட்டவர் விடு ்பு கிலடக்குை் .
த ரிய ததாற் று பநாயாை் த ாது சுகாதாரத்திற் கு ஆ த்துள் ளப ாது தனி ் ட்ட
இை் ைாைபைபய பநாய் வாய் ் ட்டவர் விடு ்ல NAV ஏற் குை் .

ரிபசாதலன

ீ ரிழிவு ந ோயோளியோகிய ீ ங் கள் ஒரு சுகோதோர பணியில் இரு ் தோல் உங் கலள ததாற் றிை்
இருந்து
ாதுகா ்தற் காக, பகாபரானா ைாதிரிகள்
எடு ் து, பகாபரானா பநாயாை்
ாதிக்க ் ட்டவர்களுக்கு சிகிச்லசயளி ் து ப ான்றவற் லற ஆ த்து காரணிகள் இை் ைாத பிற
சுகாதார வை் லுநர்கள் தசய் ய பவண்டுை் என் பத பநார்பவ த ாது சுகாதார நிறுவனத்தின்
ரிந்துலர.

ீ ரிழிவு ந ோயோளி இன்ஃப் ளூயன்ஸோ
தடுப் பூசி எடுக்க நவண்டுமோ?

மற் றும்

ிநமோனியோவுக் கு

எதிரோக

நீ ரிழிவு பநாயுள் ள நீ ங் கள் காய் ச்சலுக்கு (இன் ஃ ்ளூயன் ஸா) எதிரான தடு ்பூசிலய எடுத்துக்
தகாள் ள பவண்டுை் , வயதானவர்கள் (65 வயதுக்கு பைற் ட்டவர்கள் ) நிபைானியாவுக்கு எதிரான
தடு ்பூசிலய எடுக்க பவண்டுை் .
நிபைாபகாகை் தடு ்பூசிகள் தற் ப ாது இரு ்பிை் இை் லை. குலறந்த எண்ணிக்லக ைட்டுபை
மீதமுள் ளது. குறி ் ாக எச்.ஐ.வி உள் ளவர்கள்
ைற் றுை் உறு ்பு ைாற் று அறுலவ சிகிச்லச
த ற் றவர்கள் ப ான்ற ாதிக்க ் டக்கூடியவர்களுக்பக முன் னுரிலை அளிக்க ் டுகிறது.
ஏ ்ரை் ைாதத்திை் அதிகைான தடு ்பூசிகள் வர உள் ளன. நீ ரிழிவு பநாயாளிகளுக்கு மீண்டுை்
முன் னுரிலை அளிக்க ் டுை் . பைைதிக தகவை் கலள விலரவிை் வழங் குபவாை் .
காய் ச்சை் தடு ்பூசி இ ்ப ாதுை் த றமுடியுை் , இன் னுை் காைதாைதைாகவிை் லை. காய் ச்சை்
தடு ்பூசி ப ாடுவதாை் நீ ரிழிவு பநாயாளிகளுக்கு ஏற் டுை் சிக்கை் கள் , ைருத்துவைலனயிை்
பசருதை் ைற் றுை் இற ்புகலளத் தடுக்கமுடியுை் .

ோன் எப் நபோது சவளிநய சசல் லோது வீட்டில் இருக் க நவண்டும் ?
தகாபரானா லவரஸ்
உறுதி ் டுத்த ் ட்ட ஒருவருடன் நீ ங் கள் தநருங் கிய ததாடர்பு
தகாண்டிருந்திருந்தாை் , நீ ங் கபள ாதிக்க ் ட்டுள் ளீர ்கள் என சந்பதக ் டாை் அை் ைது யணை்
தசய் திருந்தீர்களானாை் நீ ங் கள் வீட்டிை் தனிலை ் டுத்தலை கலட ்பிடிக்க பவண்டுை் . இது 14
நாட்கள் நீ டிக்குை் .
நீ ங் கள் உங் கள் தசாந்த வீட்லட விட்டு தவளிபய தசை் ைைாை் , ஆனாை் ைற் றவர்களுடன்
தநருங் கிய ததாடர்ல த் தவிர்க்க பவண்டுை் . இதிை் பின் வருவன அடங் குை் :
•
பவலைக்கு அை் ைது ள் ளிக்கு தசை் ை பவண்டாை்
•
யணத்லதத் தவிர்க்கவுை் (உள் நாட்டு உட் ட) ைற் றுை் த ாது ப ாக்குவரத்லத ாவிக்க
பவண்டாை்
•
நீ ங் கள் ைற் றவர்களுடன் எளிதாக தநருங் கக்கூடிய இடங் கலளத் தவிர்க்கவுை் .

ீ ரிழிவு ந ோயுடன்

ோன் பயணிக்கலோமோ?

கண்டி ் ாக அவசியமிை் ைாத (உள் நாட்டு தவளிநாட்டு)

யணத்லதத் தவிர் ் து, உங் களாை்

முடிந்தாை் த ாது ் ப ாக்குவரத்லதத் தவிர் ் து ைற் றுை் ைற் றவர்களுடன் நீ ங் கள் எளிதாக
தநருங் கக்கூடிய இடங் கலளத் தவிர் ் து என் ன சுகாதார அதிகாரிகளின் ஆபைாசலன.
உங் களுக்கு உள் ளூர் சுகாதார

ராைரி ்பு பதலவ ஏற் டைாை் எனபவ நீ ங் கள் வீட்டிபைபய

இருக்க பவண்டுை் , விடுமுலற இை் ைத்திை் அை் ை. விடுமுலற இை் ைத்திை் உள் ளவர்கள் வீட்டிற் கு
தசை் ை பவண்டுை் . இந்த அரச ஆலணலய ் ைக்கள் பின்

ற் றாவிட்டாை் விடுமுலற இை் ைத்திை்

இரு ் லத தலட தசய் யுை் உத்தரவு பிற ்பிக்க ் டுை் .
சுவீடன் ைற் றுை் பின் ைாந்துக்கு தவளிபய

யணை் தசய் து வருை் ஒவ் தவாருவருை் பநாய் க்கான

அறிகுறிகலளக் தகாண்டிருக்கிறார்களா இை் லையா என் லத ் தவிர்த்து, 14 நாட்கள் வீட்டு
தனிலை ் டுத்தலிை் இருக்கபவண்டுை் . பி ்ரவரி 27 வியாழக்கிழலைக்கு ் பிறகு நீ ங் கள்
பநார்டிக் நாடுகளுக்கு தவளிபய உள் ள ஒரு நாட்டிலிருந்து திருை் பி வந்தாை் , நீ ங் கள் வீடு
திருை் பிய நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்கு தனிலை ் டுத்த ் ட்டிரு ்பீர்கள் .
பநாயாளிகளின் கவனி ்புடன்

ணிபுரியுை் சுகாதார வை் லுநர்கள் தவளிநாடுகளுக்கு தசை் வது

தலடதசய் ய ் ட்டுள் ளது. ததாழிை் சார்ந்த

யணை் தனி ் ட்ட

யணை் ஆகிய இரண்டிற் குை்

இந்த தலட த ாருந்துை் .

ோன் யோறரத் சதோடர்புசகோள் வது?
ீ ங் கள் போதிக்கப் பட்டுள் ளதோக அல் லது ீ ங் கள் ந ோய் வோய் ப் பட்டிருப் பதோக

ிறனத்தோல் :

உங் கள் குடுை்
ைருத்துவலர ததாடர்பு தகாள் ளமுடியவிை் லை என்றாை் , அவசர பிரிவுக்கு
116117 என்ற எண்லண அலழக்கவுை் . மருத்துவரின் அலுவ கத்திற் பகா அ ் து அவசர
பிரிவுக்பகா கச ் பவண்ைாம் . உயிருக்பகா உை ் ந த்திற் பகா கடுதமயான ஆ த்து
ஏற் டுைாயின், 113 என்ற எண்ணிற் கு அதழக்கவும் .
ீ ரிழிவு மற் றும் சகோநரோனோ றவரஸ் பற் றிய நகள் விகளுக்கு:
நீ ரிழிவு கதாைர்பு இதணயம் வழியாக அ ் து 815 21 948 என்ற கதாத ப சி ஊைாக வார
நாை்கள் 9-19மணிவதர, சனி மற் றும் ஞாயிற் றுக்கிழதமகளி ் 10-18 மணிவதர (நீ ை்டிக்க ் ை்ை
சலுதக) கதாைர்பு ககாள் ள ாம் .
சகோநரோனோ றவரஸ் பற் றிய சபோதுவோன தகவல் கள் :
ககாபரானா தவரஸ்
ற் றிய புது ்பிக்க ் ை்ை தகவ ் கதள நீ ங் கள் எ ்ப ாதும் helsenorge.no
மற் றும் கதாத ப சி பசதவ 815 55 015 இ ் (வார நாை்கள் 08 மணிமுத ் -18 மணிவதர மற் றும்
வார இறுதி 10 மணிமுத ் -16 மணிவதர) அறிய ாம் .

தவளியீடு: பநார்பவ நீ ரிழிவுச்சங் கை் ைற் றுை் பநார்பவ தமிழ் சுகாதார அலை ்பு

