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ேகா�ட்   –   19   பற்�ய   அ��கம்   

● ேகா�ட–்19   என்ப�   ெகாேறானா��ம்பத்ைதச ்  ேசரந்்த   Coronavirus  
SARS-CoV-2      என்�ம்   ைவர�னால்   ��தாகத்   ேதான்�ய   ஒ�   ெதாற்�  
ேநாயா�ம்.  

● இந்த   ேகா�ட-்   19   ைவரஸ்     ேநாய்   �தன்�ைறயாக   2019   �சம்பர ்  மாதம்  
�னா   ேதசத்�ல்   �ஹான்   (Wuhan)   என்ற   நகரத்�ல்   ெதாடங்�   உலக  
நா�கள்   அைனத்�ற்�ேம   அச�்�த்தலான   �தத்�ல்   பர�க்ெகாண்�  
இ�க்�ன்ற�.  

● இந்   ேநாய்     �ளிரக்்   கப�ரம்   (influenza),   த�மன்   (ஜலேதாசம்)   ேபான்ற   ஒ�  
�வாசத்   ெதாற்�   ேநாயா�ம்.   இ�   ஒ�   ��ய   ேநாெயன்பதால்   இதற்கான  
எ�ரப்்�சச்க்�   ச�கத்�ல்   இன்�ம்   உ�வாகாைமயால்   இதன்   பரவல்  
�சச்�ம்   பா�ப்�ம்   பயப்��ம்   வைக�ல்   உள்ள�.    இந்த   ைவரஸ்  
இ�க்�ம்   ஒ�வ�டன்   ெந�ங்�ய   ெதாடரை்பக்   ெகாண்��க்�ம்  
நப�க்�ம்     �லபமாகப்   பர��ற�.   இதன்   பரம்பல்�ைற   �வைல,  
ெதா�ைகத்   ெதாற்�வைகையச ்  ேசரந்்ததா�ம்.  

● ��ப்பாக   ைவரஸ்   ெதாற்�ள்ள   நபரக்ளின்   சளி,   உ�ழ்நீர,்   என்பவற்�டன்  
அவரக்ள்   இ��ம்ேபா�ம்   �ம்�ம்ேபா�ம்   ெவளிப்ப�ம்   நீரத்்�கள்கள்  
(�ளிகள்)   �லம்   பர��ற�.  

● அ�மட�்மல்லா�   ைவரஸ்   ெதாற்�ள்ள   நபரக்ள்   பயன்ப�த்��ன்ற  
ெபா�டக்ள்   (உ�ரற்ற   மற்�ம்   உ��ள்ள)   ��   ப��ன்ற   சளி,   உ�ழ்நீர ் 
மற்�ம்   உடற்   க��கள்   ேபான்றவற்�ன்   �ல�ம்   பர��ன்ற�.   ைவரஸ்  
ெதாற்�   இல்லாத   நபரக்ள்,   ைவரஸ்   ெதாற்�ள்ள   நபரக்ள்   பயன்ப�த்�ய  
ெபா�டக்ைளத்   ெதா�ம்ேபா�   ைவரஸ்   ���யான�   ைககளில்  
ஒட�்க்ெகாள்�ன்ற�.   அந்தக்   ைககளால்   �கத்ைதக்,   ��ப்பாகக்   கண்,  
�க்�   வாய்   என்பவற்ைறத்   ெதா�ம்ேபா�   இவற்�ன்   ெமன்சவ்�க�டாக  
உடம்��ள்   உட�்��ன்ற�.  

● ைவரஸ்   ெதாற்�ள்ள   நபரக்�டன்   ைக   ��க்�வதன்   �ல�ம்,  
அவரக்ைளக்   கட�்த்த��வதன்   �ல�ம்,   அவரக்ள்   பயன்ப�த்�ய  
க�வைறைய   உபேயா�ப்பதன்   �ல�ம்   பரவ   வாய்ப்�ள்ள�.  

● ைவரஸ்   ெதாற்�ள்ள   நபர ்  �ம்�ம்ேபா�   அந்த   இடத்�ல்   ��ப்�டட்  
�ரத்�ற்�   இந்த   ைவரஸ்   ஆன�   காற்�ல்   பர�   ���ன்ற�.   அந்தக்  
காற்ைறச ்  �வா�ப்பதன்   �லம்   இந்த   ைவரஸ்   பர��ன்ற�.  
 

ேநா�ன்   அ���கள்   :  

இந்   ேநாய்   ெப�ம்பா�ம்   �வாசத்   ெதா��ையத்   தாக்�வதால்,   ஆரம்ப  
அ���களாக   காய்சச்ல்,   இ�மல்,   ெதாண்ைட   ேநா�,   உடல்வ�,     மணம்  
மற்�ம்   �ைவைய   உணர��யாத்   தன்ைம   என்பைவ   ேதான்�ம்.  
�ச�்த்�ணறல்   ேதான்�மா�ன்   உடன�யாக   ைவத்�ய   உத�ைய  
நாடேவண்�ம்.   வ�ற்�வ�,   வாந்�,   வ�ற்�ப்ேபாக்�   தைலவ�,   தைல  
அ�க்கம்,   காதைடப்�   ேபான்றைவ�ம்   அ���களாகத்   ெதரி�க்கப்  
பட�்ள்ளன.   எல்லா   அ���க�ம்   எல்ேலா�க்�ம்   வ�வ�ல்ைல.    SARS-CoV-2   
ெதாற்�யவரக்ளில்   பலர ்  ேகா�ட–்19ற்கான     எந்த   அ���கள்   இன்��ம்  
�ணம்   அைட�ன்றனர.்  



 
ேநாய்   அ�ம்�ம்   காலம்   :  
 

ேநாய்   அ�ம்�ம்   காலம்   என்ப�   ேநாய்த்ெதாற்�   �தல்   ேநாய்   அ���கைளக்  
ெகா�க்�ம்   வைரயான   காலம்   ஆ�ம்.   உலக   �காதார   அைமப்�ன்ப�   ேநாய்  
அ�ம்�ம்   காலம்   5-6   நாடக்ள்   என   ம�ப்�டப்பட�்ள்ள�.   ஆனால்   ேநாய்  
அ�ம்�ம்   காலம்   0   �தல்   14   நாடக்ள்   வைர   மா�படலாம்.   ெப�ம்பா�ம்   பத்�  
நாடக்�க்�ள்ளாக   அ���கள்   ெதன்படலாெமென   இப்ெபா��  
�றப்ப��ற�.  
 
உலக   �காதார   அைமப்�   இந்த   ேநாைய   உலகளா�ய   அவரசநிைல   என்�  
�ரகனப்ப�த்�   உள்ள�.   ஏெனனில்   இ�   ேவகமாகப்   பர�ம்   தன்ைம  
ெகாண்ட�   மற்�ம்   இதனால்   ஏற்ப�ம்   உ�ர ்  இழப்�கள்   அ�கம்.  
 
இந்த   ேநாயால்   பா�க்கப்படட்   ெப�ம்பான்ைமயானவரக்ள்   (97%   ேமல்)   நல்ல  
�கம்   ெபற்��க்�ன்றாரக்ள்.  
 

ைவரஸ்   ெதாற்ைறத்   த�ப்பதற்கான   �ல   வ��ைறகள்  
 

● ��ந்தவைர   ச�க   �லகைலக்   கைடப்���ங்கள்.  
● 1   -   2   �டட்ர ்  இைடெவளிைய   எப்ெபா��ம்   ேப�ங்கள்.  
● உங்கள்   ைக�ன்   �காதாரத்ைதப்   ேப�ங்கள்.  
● ெவளி�ல்   ெசன்�   �ட�்ற்�த்   ��ம்�ய   உடன்   சவரக்்கார�ட�்   (ேசாப்)  

ைககைள   அ�த்தமாகக்   �ைறந்த�   20   �னா�கள்   க�வ   ேவண்�ம்.  
● சவரக்்கார�ட�்   (ேசாப்�னால்)   ைகையக்   க�வ   இயலாதேபா�  

அல்க்கேஹாைல   அ�ப்பைடயாகக்   ெகாண்ட   ���   நா�னிைய  
உபேயா�க்கலாம்.  

● மற்றவரக்ள்   �ன்   �ம்�வைத�ம்,   இ��வைத�ம்   த�ரக்்க   ேவண்�ம்.  
● கா�தக்   ைகக்�டை்ட   (�ஸ்�)   இல்லாத   ேவைளகளில்   உங்கள்   ைகைய  

மடக்�   �ழங்ைக   ம�ப்ைப   வாய��ல்   ெகாண்�   ெசன்�   இ�மலாம்.  
● அ�க   �டட்�ள்ள   இடங்கைளத்   த�ரக்்க�ம்.  

 
 

அ�கம்   பா�க்கப்ப�பவரக்ள்   கவனிக்க   ேவண்�ய�  

ைவரஸ்   ேநா�னால்     க�ைமயாகப்   பா�க்கப்ப�பவர்கள்   :  
 

● ��ேயார ்  இல்லங்களில்   வ�ப்ேபார ் 
● வேயா�பரக்ள்   (80   வய�ற்�ம்   ேமலாேனார)்  
● 66   �தல்   80   வய�ள்ளவரக்ள்   �ன்வ�ம்   �யா�களில்   ஏதாவ�  

ஒன்றாலாவ�   பா�க்கப்   பட�்ள்ேளார.்  
● 50   �தல்   66   வய�ள்ளவரக்ள்   �ன்வ�ம்   �யா�களில்   ஏதாவ�  

இரண்டாலாவ�   பா�க்கப்   பட�்ள்ேளார.்  



பா�ப்ைப   ஏற்ப�த்�ம்   �யா�கள்:  
 

1. கட�்ப்பாட�்ற்�ள்   இல்லாத   உயர ்  இரத்த   அ�த்தம்   மற்�ம்   இ�தய  
ேநாயால்   பா�ப்�.  

2. �வாச   சம்மந்தமான   ேநாய்   (கட�்ப்பாட�்ற்�ள்   இல்லாத   ஆஸ்�மா,   �ராத  
�ைர�ரல்   ெதாற்�     அல்ல�   அைடப்�)   .  

3. நீரி��   ேநாய்.  
4. �ராத   ��நீரக   ேநாய்கள்   மற்�ம்   ந�ந்த   ��நீரகச ்  ெசயற்பா�.  
5. �ராத   கல்�ரல்   ேநாய்கள்.  
6. ேநாெய�ரப்்�சச்க்�   �ைறயக்��ய   ��சை்சகளான    �ேமாெதர�  

(�ற்�   ேநாய்க்கான   இரசாயனக்   கலவ�ப்�ச ்  ��சை்ச)  
க�ர�்ச�்ச�்�சை்ச   மற்�ம்   ேநாெய�ரப்்�த்   தன்ைமையத்   தணிக்�ம்  
ம�ந்�களின்   பாவைன.  
 

ேமற்��ப்�ட்டவற்ைற�ட   �ன்வ�ம்   நிைலைய   உைடேயார்   வய�  
எல்ைலகளின்�   அவதானமாக   இ�க்கேவன்�ம்:  
 

● �ற்�ேநாய்க்கான   ��சை்சக்�   உள்ளா�   இ�ப்ேபார ்  மற்�ம்  
அண்ைம�ேல   ��சை்சைய   நிைற�   ெசய்ேதார.்   (�க்�யமாகக்  
�ேமாெதர�,   க�ர�்ச�்ச�்�சை்ச).  

● ேநாெய�ரப்்�த்   தன்ைமையத்   தணிக்�ம்   ம�ந்�களின்   பாவைன  
(�டலழற்�,   �ட�்வாதம்,   �ற்�ேநாய்).  

● நரம்�த்ெதா��,   தைசத்ெதா���ல்   பா�ப்�னால்   இ�மைலத்  
தாங்க��யாைம.  

● �றப்�ன்ேபாேத   ேநாெய�ரப்்�த்   தன்ைமையக்   �ைறவாகக்  
ெகாண்��த்தல்.   

● இரத்தம்   சம்பந்தமான   ேநாய்கள்  
● ��நீரகம்,   இதயம்,   கல்�ரல்   ேபான்ற   உ�ப்�   மாற்�ட�்ச ்  ��சை்ச.  
● HIV   ெதாற்�ள்ேளார.்  
● பாரிய   ��நீரக,   கல்�ரல்   ேநாய்கள்.   
● ேவ��ல,   ைவத்�யரின்   கணிப்�ட�்ன்ப�.  

 
ேமற்��ய   வைக��க�க்�ள்   அடங்�ேவாரக்்�   ேநாய்   எ�ரப்்�சச்க்�  
�ைறவாக   இ�ப்பதால்   எளிதாக   பா�க்கப்ப��றாரக்ள்.   இந்த   ேநாயான�  
சாதாரண   காய்சச்ல்   ெதாடங்�   இ�மல்,     �ைர�ரற்கபம்   (நிேமானியா)    வைர  
ேபாய்   உ��க்�   ஆபத்ைத   ஏற்ப�த்தலாம்.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ைவரஸ்   ேநா�னால்   அ�கம்   பா�க்கப்படக்��யவர்கள்   கைடப்��க்க  
ேவண்�யைவ:  
 

● ��ந்தவைர   �ட�்ேலேய   இ�ங்கள்.   
● ெவளி   ஆடக்ள்   நம்   �ட�்ற்�   வ�வைத�ம்,   நாம்   மற்றவரக்ள்   �ட�்ற்�ச ் 

ெசல்வைத�ம்   த�ரக்்க   ேவண்�ம்.  
● ஒவ்ெவா�   நா�ம்   கைடக�க்�ப்   ேபாவைதத்   த�ரக்்க�ம்.   
● எ�ரப்ாராத�தமாக   ஏதாவ�   ம�ந்�   அவசரமாகத்   ேதைவப்படட்ால்,  

நம�   நாட�்ச ்  சடட்ப்ப�   நமக்�த்   ேதைவயான   ம�ந்�கைள   மற்றவரக்ள்  
வாங்�வதற்�   அ�ம�   இல்ைல.   ஆனால்   ஒவ்ெவா�   ம�ந்�க்கைட��ம்  
(பாரம்�-��ம்)   ஒப்�தற்   ப�வம்    ஒ ன்�   இ�க்�ன்ற�.   அைத   நீங்கள்  
நிரப்�   உங்க�ைடய   ைகெய�த்ைத   இட�்   நண்பரக்ளிடம்   /   உற�னரிடம்  
ெகா�த்�   உங்க�க்�த்   ேதைவயான   ம�ந்ைத   வாங்�க்   ெகாள்ளலாம்.   

 
● ���ழந்ைதகைளப்   பராமரிப்பைத   வயதானவரக்ள்   த�ரக்்க�ம்.  

ஏெனனில்   ��வரக்�க்�க்   ெகாேறானா   ைவரஸ்   வந்தா�ம்  
ெபரியவரக்ள்ேபால்   அ���கள்   ெவளி�ல்   ெதரிவ�ல்ைல.  

 
● உங்கள்   �ட�்ல்   யாராவ�   ெகாேறானா   ைவரஸ்   ேநா�னால்  

பா�க்கப்பட�்�ந்தால்,    ஒ ேர   அைற�ல்   தங்�வைதத்    த�ரத்்�   ேவ�  
அைற�ல்   தங்�க்   ெகாள்ளலாம்.  

 
● உங்கள்   �ட�்ல்   உள்ளவரக்ள்   (கணவேனா   /   மைன�ேயா)   ேவைலக்�ச ் 

ெசல்பவரக்ளாக   இ�ந்தால்,   அவரக்ள்   �ட�்ற்�   வந்த�டன்   உடன�யாகக்  
ைககைள   க�வ   ேவண்�ம்.   அவரக்ள்   அணிந்��க்�ன்ற   உைடகைள  
உடன�யாக   க�வ   ேவண்�ம்.  

 
● நீங்கள்   ேவைல   ெசய்�ம்   இடங்களில்   உயர ்  அ�காரிக�டன்   ேப�,  

உங்கள்   ேவைலகைள   �ட�்��ந்�   ெசய்வதற்�க்   ேகடக்லாம்,   அல்ல�  
ேவைல   பாரக்்�ம்   இடங்களில்   உங்க�க்ெகன்�   �ரத்�ேயக  
ஒ�ங்�கைளச ்  ெசய்�   த�ம்ப�   ேகடக்லாம்.   
 

● இைவ   எ��ேம   ��யாத   நிைல�ல்   உங்கள்   ைவத்�ய�டாக   �க�ன  
��ப்ைபக்   ேகடக்லாம்.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



�ற்�ேநாயாளிகளின்   �றப்பான   கவனத்�ற்�:  
 

● நீங்கள்   �ற்�ேநாய்க்�ச ்  ��சை்ச   எ�த்�க்   ெகாண்�   இ�ந்தால்   உங்கள்  
உட�ல்   ேநாய்   எ�ரப்்�ச ்  சக்�   �ைறவாக   இ�க்�ம்.   இதனால்  
ெகாேறானா   ைவரஸால்   பா�ப்�   ஏற்படலாம்.  
 

● �ைர�ர�ல்   �ற்�ேநாய்   இ�ப்பவரக்ள்   ��ப்பாகக்   க�ர�்ச�்ச ்  ��சை்ச  
எ�ப்பவரக்�க்�   அவரக்ளின்   �ைர�ர�ல்   �க்�ரமாகப்   பா�ப்�  
ஏற்படலாம்.   அவரக்�ம்   கவனமாக   இ�க்க   ேவண்�ம்.   

 
● இரத்தம்   ேநாெய�ரப்்�க்கான   �க்�ய   ��கைளக்   ெகாண்�ள்ள�.  

இரத்தத்�ல்   �ற்�ேநாய்   இ�ந்தால்   ேநாய்   எ�ரப்்�   தன்ைம   �ைறவாக  
இ�க்�ம்.   இரத்தப்   �ற்�ேநாய்   உள்ளவரக்ள்   ம�ந்�   உடெ்காள்ள�ல்ைல  
என்றா�ம்   கவனமாக   இ�க்க   ேவண்�ம்.  

 
● இந்த   ெகாேறானா   காலத்�ல்   உங்கள்   ம�த்�வரிடம்   ஆேலாசைன   ெபற்�  

ம�ந்�கைள   உடெ்காள்ள   ேவண்�ம்.   �ற்�ேநாய்   உள்ள   ேநாயாளிகைள  
அவரக்ள்   ��ம்பத்தா�ம்,   நண்பரக்�ம்   ேசரந்்�   அவரக்�க்�   ைவரஸ்  
ெதாற்�   ஏற்படாமல்   பாரத்்�க்   ெகாள்ள   ேவண்�ம்.  
 

நீரி��   ேநாயாளிகளின்   �றப்பான   கவனத்�ற்�   :   
 

● நீரி��   ேநாயாளிகள்   இந்த   ைவரஸால்   அ�கமாகப்   பா�க்கப்பட  
வாய்ப்�ள்ள�.   பா�ப்பான�   வய�   மற்�ம்   உடல்   நலத்ைதப்   ெபா�த்�  
மா�ப�ம்.    உங்கள்   நீரி��   ேநாய்   கட�்ப்பாட�்ல்   இ�ந்தால்   ெகாேறானா  
ைவரஸால்   ஏற்ப�ம்   பா�ப்�   �ைறவாக   இ�க்�ம்.  
 

● ெகாேறானா   ைவரஸ்   தாக்கம்   இ�ப்�ன்   இரத்தத்�ல்   உள்ள   சரக்்கைர�ன்  
அளைவக்   கட�்ப்ப�த்�வ�ல்   �ரமங்கள்   ஏற்பட   வாய்ப்�கள்   அ�கம்.  
நீரி��   வைக   1   உள்ளவரக்ளில்   இன்��ன்   எ�க்�றவரக்ள்   இரத்தச ் 
சரக்்கைர   அள�   மா�   இ�ப்பைதக்   கவனிக்க   ேவண்�ம்.   ெதாற்�ேநாய்  
ஏற்பட�்   இ�ந்தால்   வழக்கத்ைத�ட   இன்��ன்   அ�கமாகத்  
ேதைவப்படலாம்.  

 
● ெகாேறானா   ைவரஸால்   பா�ப்�   ஏற்பட�்   இரத்தச ்  சரக்்கைர�ன்  

அளைவக்   கட�்ப்ப�த்�வதற்�க்   க�னமாக   இ�ந்தால்   ��ம்ப  
ம�த்�வைர   ெதாடர�்   ெகாள்ளலாம்.   ம�த்�வைரத்   ெதாடர�்   ெகாள்ள  
��ய�ல்ைல   என்றால்   அவசர   �ரி�   116117    என்ற   எண்�க்�  
அைழக்க�ம்.  

 
● நீரி��   ேநாயாளிக�ம்   65   வய�ற்�   ேமற்படட்வரக்�ம்   �ளிரக்்கபக்  

காய்சச்ல்   (influenza   /   இன்ஃப்�யன்ஸா)   மற்�ம்   �ைர�ரற்கபம்  
(நிேமானியா   /   pneumonia)   என்பவற்�ற்கான   த�ப்�   ஊ�கைள   எ�த்�க்  



ெகாள்வ�   நல்ல�.   இத்   த�ப்�   ஊ�கைள   எ�த்�க்   ெகாள்வதன்   �லம்  
அ�கமான   பா�ப்�   ஏற்ப�வைதத்   த�க்கலாம்.  
 

கர்ப்�ணிப்   ெபண்களின்   �றப்பான   கவனத்�ற்�   :  
 

● சாதாரணமாகக்   கரப்்�ணிப்ெபண்க�க்�   ேகா�ட-்19ஆல்   ெப�ம்  
பா�ப்�க்கள்   இல்ைலெயன்ேற   அ�க்ைககள்   ���ன்றன.  

● கரப்்�ணிப்ெபண்களில்   இ�தய   ேநாய்   உள்ளவரக்ள்,   �ைர�ரல்  
சம்பந்தமான   ேநாய்   உள்ளவரக்ள்,   நீரி��   ேநாய்   உள்ளவரக்ள்,   ேநாய்  
எ�ரப்்�சச்க்�   �ைறவாக     இ�ப்ேபாரக்�க்�   ேகா�ட–்19   ஆல்   சற்�   அ�க  
பா�ப்�   ஏற்பட   வாய்ப்�   உள்ள�.   ேநாரே்வ�ன்   ெபா�   �காதார   நி�வனம்  
கரப்்�ணிப்ெபண்க�க்�   ஆேலாசைன   வழங்�க்   ெகாண்�  
இ�க்�றாரக்ள்.   அைதப்   பாரத்்�க்ெகாள்வ�   உத�யாக   இ�க்�ம்.  

● கரப்்�ணிப்ெபண்ணிற்�   ெகாேறானாத்   ெதாற்�   ஏற்பட�்   இ�ந்தா�ம்  
க��ல்   உள்ள   �ழந்ைதக்�   ெதாற்�   ஏற்படட்தற்கான   ஆதாரம்   இல்ைல.  
இ�வைர   ெகாேறானா   ைவரஸ்   �ல்�த்தகத்��டாகப்   (நச�்க்ெகா�,  
placenta)    பர�வதற்கான   அ���கள்   இல்ைல.   அெதேபால்   �ழந்ைத  
�றக்�ம்ேபா�ம்   ெகாேரானாத்   ெதாற்�   ஏற்படட்தான   ப��க�ம்  
இல்ைல.  

● பனிக்�ட   நீரச் ்  ேசாதைன��ம்   (பன்னிரக்்�ட   நீர,்   Amniotic   fluid   test)  
ெகாேறானாைவரஸ்   காணப்பட�ல்ைல.  

● இந்த   ைவரஸால்   க�ச�்ைத�   நடந்ததற்கான   ஆதார�ம்   இல்ைல.  
அதனால்   கரப்்�ணிப்ெபண்கள்   பயப்படத்   ேதைவ�ல்ைல.   ெதாற்�  
அ���   ெதன்படட்ால்   ம�த்�வரிடம்   ஆேலாசனையப்   ெபற�ம்.  

● ெகாேறானா   ெதாற்�ள்ளவரக்ள்   தாய்ப்பால்   ஊட�்வ�   பற்�ய  
வ��ைறகள்   ேநாரே்வ�ன்   ெபா�   �காதார   நி�வனத்�னால்  
ெவளி�டப்பட�்ள்ள�.   தாய்ப்பா��டாக   ெகாேறானாைவரஸ்  
ேநர�யாகப்   பர�வ�ல்ைல.   ெகாேரானா�ற்கான   சாதாரண   �காதார  
���ைறகைளக்   கைடப்��த்�த்   தாய்ப்பால்   ஊட�்ம்ேபா�  
ெகாேறானாைவரஸ்   ெதாற்�ம்   ஆபத்�ல்ைல.   ேமல�க  
அ���த்தல்கைள   உங்கள்   உள்�ரச் ்  �காதார   நிைலயத்ைதத்   ெதாடர�்  
ெகாள்வதன்�லம்   ெபற்�க்ெகாள்ளலாம்.   

 
 
இைளேயாரின்   கவனத்�ற்�:  
   
இைளேயாரக்ேள!     நீங்கள்   ெபா�   இடங்க�க்�ச ்ெசன்�  
வ�ம்ேபா�, கா�யாகச ்  ெசயற்பட�், �ட�்ல்   இ�க்�ம்   ெபரியவரக்�க்�த்  
ெதாற்� ஏற்படக்   காரணமாக அைமயலாம் என்பைத   நிைன�ற் ெகாண்�,  
�ந்�த்�ச ்  ெசயற்ப�ங்கள்.   தய�ெசய்�   நீங்க�ம் ச�க இைடெவளி   மற்�ம்  
�த்தம்ேபணி   உங்கள்   ச�கக்கடைமையச ்   ெசய்�ங்கள்.  
   
 
 
 
 



�ல   ேகள்�க�ம்   ப�ல்க�ம்  
 
�ட்�ல்   தனிைமப்ப�த்த�ல்   உள்ள   ெகாேறானா   ேநாயாளிகள்  
கைடப்��க்க   ேவண்�ய   வ��ைறகள்   எைவ?  
தனிைமப்ப�த்த�ல்   உள்ள   ெகாேறானா   ேநாயாளிகள்   ெவளி�ல்   ெசல்வைதத்  
த�ரக்்க   ேவண்�ம்.   ேநாயாளி�ன்   �ட�்ல்   உள்ளவரக்ள்   ெதாற்�   உள்ளவ�டன்  
ஒ ேர   அைற�ல்   தங்�வைதத்   த�ரக்்க�ம்.   
ைவத்�யைரத்   ெதாைலெப�   வா�லாகத்   ெதாடர�்   ெகாண்�,  
ஆேலாசைனையப்   ெபற்�   அதன்ப�   நடக்க�ம்.   �த்தம்   ேபண�ம்.  
 
ெதாற்�   ேநாயாளி�டன்   �ட்�ல்   உள்ளவர்கள்   ேவைலக்�ச ்  ெசல்�ம்  
பட்சத்�ல்   மற்றவர்க�க்�ப்   பரவ   வாய்ப்�   உள்ளதா?  
சாத்�யக்��கள்   உண்�.  
ெகாேறானா   ைவரஸ்   உட�ல்   �ைழந்�   கலங்களில்   (ெசல்களில்)   அ�கரிக்க  
ெதாடங்�ய   �ற�   அ���கள்   ெதன்பட   ஆரம்�க்�ம்.   அ���கள்   இல்ைல  
என்றால்   அவரக்ள்   �லம்   ைவரஸ்   பரவ   வாய்ப்�கள்   �ைற�.   ஆ��ம்  
அண்ைமக்கால   அ�பவங்களின்ப�   அ���கள்   ஆரம்�ப்பதற்�   �ன்பான   48  
மணித்�யாலங்கள்வைர   மற்றவரக்�க்�ப்   பரவ   வாய்ப்�   உள்ளதாக  
அ�யப்ப��ன்ற�.   எனேவ   இவரக்�ம்   �ட�்ல்   தனிைமப்ப�த்த�ல்   தங்க  
ேவண்�ெமன   ேநாரே்வ   ெபா�ச ்  �காதார   ைமயம்   ெதரி�க்�ன்ற�.  
 
ைவரஸ்   உடம்�ல்   �ற்�ய   நிைல�ல்   தான்   மற்றவர்க�க்�ப்   பர�ம்  
வாய்ப்�   உள்ளதா?   
அ���கள்   ஆரம்�ப்பதற்�   �ன்பான   48   மணித்�யாலங்கள்வைர  
மற்றவரக்�க்�ப்   பரவ   வாய்ப்�   உள்ளதாக   அ�யப்ப��ன்ற�.   ேம�ம்  
அ���கள்   �ைறந்த   7   நாடக்�க்�ப்   �ன்பாக�ம்   மற்றவரக்�க்�த்  
ெதாற்�வதற்�   வாய்ப்�கள்   உள்ளன   என   அ�யப்ப��ற�.   அதனால்தான்  
ெகாேறானா   ெதாற்�   �ணமைடந்தவரக்ள்   ம�த்�வமைன���ந்�  
ெவளிேய�ம்   ேபா�   ஏ�   நாடக்�க்�ப்   �ன்னரத்ான்   ெவளியாடக்�டன்  
பழகலாம்   என்�   அ���த்தப்ப��றாரக்ள்.  
 
ச�க   வைலத்தளங்களில்   �ல   �ரண்பாடான   ெசய்�கள்   வந்�  
ெகாண்��க்�றன.   ��ப்பாக,   எேபாலா   ைவரஸ�க்கான   ம�ந்�கைள  
ெகாேறானா   ேநாயாளிக�க்�   பயன்ப�த்த   வாய்ப்�   இ�ப்பதாக  
ெசால்லப்ப��ற�.   இதன்   உண்ைமத்தன்ைம   என்ன?   
ம�ந்�   கண்�ப்��க்கப்படாத   நிைல�ல்   ெவவ்ேவறான   ம�ந்�கைள   ைவத்�  
ைவரஸ்   பா�ப்ைப   �ைறத்�க்   ெகாண்��க்�றாரக்ள்.   ஆனால்   எேபாலா  
ைவரஸ்   ம�ந்�கைள   ைவத்�   ெகாேறானா   ைவரைஸ   அ�க்கலாம்  
என்பதற்கான   ஆதாரம்   இல்ைல.  
 
அெமரிக்கா�ல்   மேலரியா   ம�ந்�கைள   ெகாேறானா   ைவரஸ்   ேநாயாளிக�க்�  
பயன்ப�த்தலாம்   என்ற   ெசய்�   ஊடகங்களில்   வந்த�.   ஆனால்   மேலரியா  
ம�ந்�   �ணமாக்�ம்   என்பதற்கான   ஆதாரம்   இல்ைல.   அதனால்   ஏற்ப��ன்ற  
பக்க   �ைள�கள்   அ�கம்.  



 
ம�த்�வரின்   ஆேலாசைன   இல்லாமல்   இந்த   ம�ந்�கைள   வாங்�  
உபேயா�க்கக்   �டா�.   ெகாேறானா   ைவரஸ�க்�   ம�ந்�   கண்�ப்��க்காத  
நிைல�ல்   மேலரியா   ைவரஸ�க்கான   ம�ந்�கைள   உடெ்காள்ளலாம்   என்�  
உ��ப்ப�த்தப்பட�ல்ைல.   ஆதலால்   ச�க   வைலத்தளங்கைள   நம்பாமல்  
உங்க�க்கான   ைவத்�ய�டன்   ெதாடர�்   ெகாண்�   அவரக்ள�  
ஆேலாசைனையப்   �ன்பற்�வ�   �றந்த�.  
 
இஞ்�,   ெவங்காயம்,   எ��சச்ம்   பழம்   ேபான்ற   ெபா�ட்கைள   உண்பதால்  
இந்த   ேநா���ந்�   பா�காப்பாக   இ�க்கலாம்   என்�   ெசால்லப்ப��ற�,  
இதற்�   எ�ரான   க�த்�க�ம்   நில��றன.   இ�   பற்�ய   க�த்�   என்ன?  
ந�ன   ம�த்�வ   உல�ல்   இதற்கான   எந்த   ஆதார�ம்   சமரப்்�க்கப்பட�ல்ைல.  
ஒ �   �ல   மக்கள்   தவறான   க�த்�க�டன்   இஞ்�,   ெவள்ைளப்�ண்�  
உடெ்காள்வதால்   ெகாேறானா   ைவரஸ்   பரவா�   என்�,   ச�க   இைடெவளிையக்  
கைடப்��க்காம�ம்   �காதார   அ���த்தல்கைளச ்  ெசயற்ப�த்தாம�ம்  
ெவளிேய   நடமா�க்ெகாண்�   இ�க்�ன்றாரக்ள்.   இன்�ம்   �ல   மக்கள்   இலங்ைக,  
இந்�யா   ேபான்ற   ெவப்பமான   இடங்களில்   வ�ப்பதால்   பரவா�   என்�  
நிைனக்�ன்றாரக்ள்.  
 
இஞ்�,   ெவள்ைளப்�ண்�,   எ��சை்ச�ல்   உள்ள   �ற்ற�ன்-C,     �ரியஒளியால்  
�ைடக்�ம்   �ற்ற�ன்-D   ேபான்றைவ   ேநாய்   எ�ரப்்�ச ்  சக்�ைய  
அ�கரிக்கக்��யைவ   என   நம்பப்ப��ற�.   இவற்ைற   நாம்   எ�த்�க்  
ெகாள்ளலாம்.    ஆனால்   ெகாேறானா   ைவரஸ்    ெதாற்ைறத்   த�க்�ம்   வைக�ல்  
"ச�க   �லகல்"   மற்�ம்   �காதார   ஆேலாசைனக�க்�   அைமய   நடப்ப�  
அவ�யம்.  
 
பள்ளிக�ம்,   ெதா�ல்   நி�வனங்க�ம்   ���ைற   அ��த்�,   ஊ�யர்கள்  
தங்கள்   ��களி��ந்�   ேவைல   ெசய்�   ெகாண்�   இ�க்�றார்கள்.  
ஆனா�ம்   ெதாற்�   எண்ணிக்ைக   அ�கரித்�க்   ெகாண்�தான்   இ�க்�ற�,  
இதற்கான   காரணம்   என்ன?  
இதற்�   இரண்�   காரணங்கள்   உண்�.   ஒன்�   ேநாய்   அ�ம்�ம்   காலம்   (Incubation  
time)    ஒ வ்ெவா�   மனித�க்�ம்   ேவ�ப��ன்ற�.   மற்ைறய�   அரசாங்கம்  
ெகா�க்�ம்   அ��ைரகைள   மக்கள்   ��ைமயாகக்   கைடப்��ப்ப�ல்ைல.  
எண்ணிக்ைகைய   கண்�   பயப்படத்   ேதைவ�ல்ைல.   ெபரியவரக்ள்   �தல்  
��ேயார ்  வைர   அரசாங்கம்   ெகா�க்�ன்ற   ஆேலாசைனையப்   �ன்பற்�வ�  
நல்ல�.  
 
ஒ �   �ல   ��ம்பங்களில்   ெபற்ேறார்   இ�வ�ம்   �காதாரத்   �ைற�ேலா  
மற்�ம்   அத்�யாவ�யக்   கடைமகளிேலா   ஈ�ப�பவர்களாக   இ�ப்�ன்  
ேவைலக்�ச ்  ெசல்�ன்ற   கட்டாயத்�ல்   இ�க்�ன்றனர்.   அவர்க�ைடய  
�ழந்ைதகைளப்   பராமரிப்ப�   ��த்�   உங்கள்   க�த்�   என்ன?  
��வர ்  பராமரிப்�   நிைலயங்கள்   இப்ப�ப்படட்   �ள்ைளக�க்காக   வழைமயான  
ேநரங்களில்   �றந்��க்�ம்,    �றக்கப்படாத   ேநரங்களில்  



இப்ப�ப்படட்   ெபற்ேறார ்  தங்கள்   �ழந்ைதகைள   தங்கள்   ��ம்ப   நண்பரக்ள்  
�ட�்ேலா   அல்ல�   �ழந்ைதகளின்   நண்பரக்ள்   �ட�்ேலா   �டலாம்.   ஆனால்  
ஒ வ்ெவா�   நா�ம்   ேவ�ேவ�   ��களில்   �டாமல்    ஒ ேர   நண்ப�ைடய   �ட�்ல்  
�ழந்ைதகைள   ��வதற்�   அ���த்தப்ப��றாரக்ள்.   வேயா�பரக்ளிடேமா  
அல்ல�   வேயா�பர ்  உள்ள   ��களிேலா   (ேநாெய�ரப்்�ச ்  சக்��ல்  
பல�னமானவரக்ள்)   �ள்ைளகைளப்   பராமரிக்க   அ�ப்பா�ரக்ள்.  
 
 
நீரி��   ேநா�ம்   ெகாேறானாைவரஸ�ம்  
 
 
ெகாேறானாைவரஸ்   பற்�ய   ��ப்�க்கப்படட்   தகவல்கைள   நீங்கள்   எப்ேபா�ம்  
helsenorge.no   மற்�ம்   ெதாைலேப�   ேசைவ   815   55 015   இல்   (வார   நாடக்ள்   08  
மணி�தல்   -18   மணிவைர   மற்�ம்   வார   இ��   10   மணி�தல்   -16   மணிவைர)  
அ�யலாம்.  
 
நீரி��   ேநா�ம்   ெகாேறானாைவரஸ�ம்   பற்�ய   ேகள்�க�க்�:  
நீரி��   ெதாடர�்   இைணயம்   வ�யாக   அல்ல�   815   21   948   என்ற   ெதாைலேப�  
ஊடாக   வார   நாடக்ள்   9-19மணிவைர,   சனி   மற்�ம்   ஞா�ற்�க்�ழைமகளில்  
10-18   மணிவைர   (நீட�்க்கப்படட்   ச�ைக)   ெதாடர�்   ெகாள்ளலாம்.  
 
 
எனக்�   உள்ள   நீரி��   ேநாயால்   ெகாேறானாைவரஸ்   வ�வதற்கான   ஆபத்�  
அ�கமாக    உள்ளதா?  
 
உங்களிடம்   �ற   ேநாய்கேளா,   பல�னமான   ேநாெய�ரப்்�   சக்�ேயா  
இல்ைலெயன்றால்,   மற்றவரக்ைள   �ட   ��தலாக   நீங்கள்   ெதாற்�ேநாயால்  
பா�க்கப்படமாட�்ரக்ள்.   ஆனால்   நீரி��   ேநாயால்   பா�க்கப்படட்   �லர ் 
ெகாேறானாேநாய்த்ெதாற்�   ஏற்படட்ால்   ேம�ம்   ��ரமாக  
ேநாய்வாய்ப்படலாம்.   எனேவ,   ேநாய்த்ெதாற்ைறத்   த�ரப்்ப�   �க்�யம்.  
 
 
�காதார   நி�வனம்   �ன்வ�ம்   ஆேலாசைனைய   வழங்��ற�:  
 

● ெமன்   �டான   நீரில்   சவரக்்கார�ட�்   உங்கள்   ைககைள   அ�க்க�   நன்�  
க��ங்கள்.   (��ப்பாக   நீங்கள்   மற்றவரக்�டன்   பழ��ட�்   ெவளிேய  
இ�ந்�   வ�ம்ேபா�)   ைக   க��தல்   சாத்�ய�ல்ைல   என்றால்   ைகையக்  
���   நீக்கம்   ெசய்வ�   நல்ல�.  

● ைக��க்கல்   மற்�ம்   கட�்த்த�வல்   ேபான்றவற்ைறத்   த�ரக்்க�ம்.   
● �வாச   ேநா�ன்   அ���கள்   உள்ளவரக்�டன்   ேதைவயற்ற   ெதாடரை்பத்  

த�ரக்்க�ம்   
● ேநாய்த்ெதாற்�ன்   பரவல்   �ைர�ல்   அ�கரிக்கக்��ம்,   ேம�ம்   �காதார  

ேசைவ�ன்   வச�கள்   �ைறவைடயலாம்   எனேவ   ேதைவயற்ற  
ெவளிநாட�்ப்   பயணங்கைளத்   த�ரக்்க�ம்.  

● ேநாய்த்ெதாற்�   அபாயம்   உள்ள   ெதா�லாளரக்ள்   �ட�்��ந்ேத   ேவைல  
ெசய்யக்��ய   வச�கள்,   ��ேயா   சந்�ப்�கள்   ஊடாக   ேவைலைய  
எளிதாக்�வ�   ேபான்றைவ   ��த்�   அவரக்ள�   உயரஅ்�காரிக�டன்  
ேபச   ேவண்�ம்.  

 
 



ெகாேறானாைவரஸால்   ��ரமாக   ேநாய்வாய்ப்ப�ம்   ஆபத்�   எனக்�  
உள்ளதா?  
 
�காதார   அ�காரிகளின்   �ற்�ப்ப�,   நீரி��   ேநாயாளிக�க்�  
ெகாேறானாைவரஸ்   ஆபத்�   உள்ள�.   அதாவ�,   நீங்கள்   ேநாய்த்ெதாற்�க்�  
ஆளானால்,   நீங்கள்   ேநாயால்   க�ைமயாகப்    பா�க்கப்ப�ம்   வாய்ப்�கள்  
அ�கம்.   ஆனால்   இ�   உங்கள்   வய�   மற்�ம்   உடல்   நலம்   என்பவற்ைறப்  
ெபா�த்த�.  
 
ேவ�   ேநாய்கள்   அற்ற,   கட�்ப்பாட�்க்�ள்   உள்ள   நீரி��    ேநாய்,   க�ைமயான  
ெகாேறானாைவரஸ்   ேநாய்த்   தாக்கத்�க்கான   அபாயத்ைத   �ட�்வதற்�  
வாய்ப்�ல்ைல   என்�   ேநாரே்வ   ெபா��காதார   நி�வனம்   ெதரி�த்�ள்ள�.  
ெகாேறானாைவரஸ்,   �க்�யமாகக்   காய்சச்ல்   இரத்தச ்  சரக்்கைரையக்  
கட�்ப்ப�த்�வ�ல்   சவால்கைள   ஏற்ப�த்�ம்.  
 
நீங்கள்   65   வய�ற்�   ேமற்படட்வராக   இ�ந்தால்,   அல்ல�   நீரி��   ேநாய்   த�ர  
இ�தய   ேநாய்,   �ைர�ரல்   ேநாய்,   �ற்�ேநாய்   மற்�ம்   உயர ்  இரத்த   அ�த்தம்  
ஆ�யவற்றால்   அவ�ப்படட்ால்   உங்க�க்�   �க�ம்   க�ைமயான   ேநாய்  
ஏற்படலாம்.  
 
 
 
நீரி��   ேநாயால்   பா�க்கப்பட்ட   �ழந்ைதக�க்�   என்ன   ஆபத்�?  
 
�ழந்ைத   நீரி��   ேநாயாளிக�க்�   ெகாேறானாைவர�ன்   ஆபத்�  
�ைறவாகேவ   உள்ள�.   �னா�ல்   ெகாேறானாேநாய்த்ெதாற்�ன்  
�ள்ளி�வரங்களின்ப�   �தல்   45,000   ேபரில்   �ல   �ழந்ைதகேள  
பா�க்கப்பட�்ள்ளனர.்   1   �தல்   9   வய�வைரயான   �ழந்ைதகளில்   இறப்�கள்  
எ��ம்   இல்ைல.   �ைறந்த   எண்ணிக்ைகயான   �ழந்ைதகேள  
ேநாய்வாய்ப்பட�்ள்ளனர ்  என்பைத�ம்   ேநாய்த்தாக்கம்   �கக்   �ைறந்த  
அள�ேல   இ�ந்த�   என்பைத�ம்   மற்ைறய   நா�களி��ந்�   �ைடத்த   தர�கள்  
காட�்�ன்றன.  
 
நீரி��   ேநாயால்   பா�க்கப்படட்   �ழந்ைதக�க்�ம்,   நீரி��   ேநாயாளிகைளப்  
ேபாலேவ,   இரத்தச ்  சரக்்கைரக்   கட�்ப்பாட�்ல்   சவால்கள்   உள்ளன.  
 
 
நான்   ேநாய்வாய்ப்பட்டால்   என்ன   ெசய்வ�?  
 
ெகாேறானாைவரஸால்   பா�க்கப்படட்   ெப�ம்பாலான   மக்கள்   சளி   மற்�ம்  
காய்சச்�ன்   ேபா�   காணப்ப�வைதப்   ேபான்ற   இேலசான   �வாச   ேநாய்களால்  
பா�க்கப்ப��ன்றனர.்   அதாவ�   காய்சச்ல்   மற்�ம்   இ�மல்.   �ல�க்�  
நிேமானியா   மற்�ம்   �வா�ப்ப�ல்   �ரமம்   உள்ளிடட்   க�ைமயான   ேநாய்  
ஏற்ப�ம்.  
 
நீரி��   வைக1   ேநாய்   உள்ளவரக்ள்   உங்கள்   இரத்த   சரக்்கைரைய   அ�க்க�  
அள��வ�ம்,   இன்��ன்   ேதைவ   மா���ப்பைதக்   கவனிப்ப�ம்  
�க்�யமான�   ஆ�ம்.   உங்க�க்�   வழக்கத்ைத   �ட   அ�க   இன்��ன்  
ேதைவப்படலாம்,   எனேவ   அ�ல   �ஷத்ைதத்   (ketoacidosis)   த�ரப்்பதற்�   அ�க  
இன்��ன்   ேசரப்்ப�   �க்�யம்.   
 



உங்க�க்�   காய்சச்ல்   வ�ம்ேபா�   இரத்தச ்  சரக்்கைரக்   கட�்ப்பா�   க�னமாக  
இ�க்�ம்,   எனேவ   �ைர�ல்   ம�த்�வைரத்   ெதாடர�்ெகாள்ளேவண்�   இ�க்�ம்.  
உங்கள்   ��ம்ப   ம�த்�வ�டன்   ெதாடர�்   ெகாள்ள   ��ய�ல்ைல   என்றால்,  
அவசர   �ரி�க்�   116117   என்ற   எண்ணிற்�   அைழக்க�ம்.   ம�த்�வரின்  
அ�வலகத்�ற்ேகா   அல்ல�   அவசர   �ரி�க்ேகா   ெசல்லேவண்டாம்.   உ��க்ேகா  
உடல்நலத்�ற்ேகா   க�ைமயான   ஆபத்�   ஏற்ப�மா�ன்,   113   என்ற   எண்ணிற்�  
அைழக்க�ம்.  
 
ேம�ம்   ேகள்�க�க்�,    நீரி��   ெதாடர்�   இைணயம்   வ�யாக   அல்ல�   815   21  
948   என்ற   ெதாைலேப�   ஊடாக   வார   நாட்கள்   9-19மணிவைர,   சனி   மற்�ம்  
ஞா�ற்�க்�ழைமகளில்   10-18   மணிவைர   (நீட்�க்கப்பட்ட   ச�ைக)   ெதாடர்�  
ெகாள்ள லாம்.  
 
 
இன்��ன்   பற்றாக்�ைற   ஏற்பட   வாய்ப்�ள்ளதா?  
 
இன்��ன்   உற்பத்�   வ�வான�   என்�ம்   இன்��ன்   பற்றாக்�ைற   ஏற்படா�  
என்�ம்   ேநாரே்வ   ம�ந்�கள்   நி�வனம்   நீரி��   சங்கத்�ற்�   ெதரி�த்�ள்ள�.  
இன்��ைன   அ�க   அள�   வாங்�   ப�க்க   ேவண்டாம்   என   நீரி��   சங்கம்  
க�ைமயாக   அ���த்��ற�.   ம�ந்�கைள   வாங்�   ப�க்�தல்   ம�ந்�  
�நிேயாகத்�ல்   �ழப்பத்ைத�ம்   தட�்ப்பாைட�ம்   ஏற்ப�த்�ம்,   எனேவ  
மக்க�க்�   இன்��ன்   ேதைவப்ப�ம்ேபா�   �ைடக்கா�.  
 
இன்��ன்   �க்�யமான   ம�ந்�களின்   பட�்ய�ல்   உள்ள�,   அ�   அவசரகால  
ைக��ப்�   ம�ந்தா�ம்.   ேம�ம்,   ெப�ம்பாலான   இன்��ன்   ெடன்மாரக்்�ல்  
உற்பத்�   ெசய்யப்ப���,   �னா�ல்   அல்ல.   இன்ைறய   �ழ்நிைல�ல்   இ�   ஒ�  
ெபரிய   நன்ைம   ஆ�ம்.  
 
ேவைலக்�ச ்  ெசல்வ�   பா�காப்பானதா?  
 
நீங்கள்   ஆேராக்�யமாக   இ�ந்தால்   வழக்கம்   ேபால்   ேவைல   ெசய்யலாம்.  
ேநாய்த்ெதாற்ைற   ஏற்ப�த்தக்��யவரக்�டன்   நீங்கள்   ெதாடர�்   ெகாள்வைதத்  
த�ரப்்பதற்�   �ட�்   அ�வலகம்   பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�.   உங்க�க்�   சளி,  
காசச்ல்   இ�க்�மானால்   நீங்கள்   �ட�்ேலேய   இ�க்க   ேவண்�ம்.   
 
�ட�்   அ�வலகம்   சாத்�ய�ல்லாதேபா�ம்   நீங்கள்   ேவைல   ெசய்யேவண்�  
இ�ந்தால்,   உங்கள்   ��ம்ப   ம�த்�வரின்   ஆேலாசைனையப்   ெபற்�   உங்கள்  
உயரஅ்�காரிக�டன்   இ�   பற்�   உைரயாடலாம்.  
 
உங்க�க்�த்   ெதாற்�   ஏற்பட்��க்கலாம்   என   நிைனத்தால்   அல்ல�  
ெதாற்�   ஏற்பட்��ந்தால் ,   ேவைலக்�ச ்  ெசல்ல   ேவண்டாம்.   நீங்கள்  
ெகாேறானாைவரஸ்ஸால்   பா�க்கப்படக்��ம்   என்பதால்   ஒ�   ம�த்�வர ் 
உங்கைள   �ட�்ல்   ைவத்��க்க   ேவண்�ம்   என்�   க��னால்   உங்க�க்�  
ேநாய்வாய்ப்படட்வர ்  ��ப்�   �ைடக்�ம்.   நீங்கள்   ேநாையப்   பரப்பக்��யவரா  
என்பைத   உங்கள்   ம�த்�வரால்   உ��யாக   �ற��யா�டட்ா�ம்  
ேநாய்வாய்ப்படட்வர ்  ��ப்�   �ைடக்�ம்.  
 
இப்ெபா��   ெகாேறானா�ற்கான   ��ய   அ���   ெதன்படட்ா�ம்   அதற்கான  
பரிேசாதைனையச ்  ெசய்�ம்ப�   பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�.  
 
 



நீரி��   ேநாயாளியா�ய   நீங்கள்   ஒ�   �காதார   பணி�ல்   இ�ந்தால்  
உங்கைள   ெதாற்�ல்   இ�ந்�   பா�காப்பதற்காக,   ேகாேரானா   மா�ரிகள்  
எ�ப்ப�,   ெகாேறானாேநாயால்   பா�க்கப்படட்வரக்�க்�   ��சை்சயளிப்ப�  
ேபான்றவற்ைற,   ஆபத்�   காரணிகள்   இல்லாத   �ற   �காதார   வல்�நரக்ள்   ெசய்ய  
ேவண்�ம்   என்பேத   ேநாரே்வ   ெபா�   �காதார   நி�வனத்�ன்   பரிந்�ைர.  
 
 
 
நீரி��   ேநாயாளி   இன்ஃப்�யன்ஸா   மற்�ம்   நிேமானியா�க்�   எ�ராக  
த�ப்��   எ�க்க   ேவண்�மா?  
 
நீரி��   ேநா�ள்ள   நீங்கள்   காய்சச்�க்�   (இன்ஃப்�யன்ஸா)   எ�ரான  
த�ப்��ைய   எ�த்�க்   ெகாள்ள   ேவண்�ம்,   வயதானவரக்ள்   (65   வய�க்�  
ேமற்படட்வரக்ள்)   நிேமானியா�க்�   எ�ரான   த�ப்��ைய   எ�க்க   ேவண்�ம்.  
 
காய்சச்ல்   த�ப்��   இப்ேபா�ம்   ெபற���ம்,   இன்�ம்   காலதாமதமாக�ல்ைல.  
காய்சச்ல்   த�ப்��   ேபா�வதால்   நீரி��   ேநாயாளிக�க்�   ஏற்ப�ம்   �க்கல்கள்,  
ம�த்�வமைன�ல்   ேச�தல்   மற்�ம்   இறப்�கைளத்   த�க்க���ம்.  
 
 
நான்   எப்ேபா�   ெவளிேய   ெசல்லா�   �ட்�ல்   இ�க்க   ேவண்�ம்?  
 
ெகாேறானாைவரஸ்   உ��ப்ப�த்தப்படட்   ஒ�வ�டன்   நீங்கள்   ெந�ங்�ய  
ெதாடர�்   ெகாண்��ந்��ந்தால்,   நீங்கேள   பா�க்கப்பட�்ள்ளரீக்ள்   என  
சந்ேதகப்படட்ால்   அல்ல�   ெதாற்�   அ�க�ள்ள   இடங்க�க்�ப்   பயணம்  
ெசய்��ந்�ரக்ளானால்   நீங்கள்   �ட�்ல்   தனிைமப்ப�த்தைலக்   கைடப்��க்க  
ேவண்�ம்.   இ�   10   நாடக்ள்   நீ�க்�ம்.  
 
நீங்கள்   உங்கள்   ெசாந்த   �டை்ட   �ட�்   ெவளிேய   ெசல்லலாம்,   ஆனால்  
மற்றவரக்�டன்   ெந�ங்�ய   ெதாடரை்பத்   த�ரக்்க   ேவண்�ம்.   இ�ல்  
�ன்வ�வன   அடங்�ம்:  

● ேவைலக்�   அல்ல�   பள்ளிக்�   ெசல்ல   ேவண்டாம்  
● பயணத்ைதத்   த�ரக்்க�ம்   (உள்நாட�்   உடப்ட)   மற்�ம்   ெபா�  

ேபாக்�வரத்ைதப்   பா�க்க   ேவண்டாம்  
● நீங்கள்   மற்றவரக்�டன்   எளிதாக   ெந�ங்கக்��ய   இடங்கைளத்  

த�ரக்்க�ம்.  
 

 

நீரி��   ேநா�டன்   நான்   பயணிக்கலாமா?  

கண்�ப்பாக   அவ�ய�ல்லாத   (உள்நாட�்   ெவளிநாட�்)   பயணத்ைதத்  
த�ரப்்ப�,   உங்களால்   ��ந்தால்   ெபா�ப்   ேபாக்�வரத்ைதத்   த�ரப்்ப�   மற்�ம்  
மற்றவரக்�டன்   நீங்கள்   எளிதாக   ெந�ங்கக்��ய   இடங்கைளத்   த�ரப்்ப�  
என்பன   �காதார   அ�காரிகளின்   ஆேலாசைன.  

ேநாயாளிகளின்   கவனிப்�டன்   பணி�ரி�ம்   �காதார   வல்�நரக்ள்  
ெவளிநா�க�க்�   ெசல்வ�   தைடெசய்யப்பட�்ள்ள�.   ெதா�ல்   சாரந்்த   பயணம்  
தனிப்படட்   பயணம்   ஆ�ய   இரண்�ற்�ம்   இந்த   தைட   ெபா�ந்�ம்.  



 

நான்   யாைரத்   ெதாடர்�ெகாள்வ�?  

நீங்கள்   பா�க்கப்பட்�ள்ளதாக   அல்ல�   ேநாய்வாய்ப்பட்��ப்பதாக  
நிைனத்தால்:  

உங்கள்   ��ம்ப   ம�த்�வைரத்   ெதாடர�்   ெகாள்ள��ய�ல்ைல   என்றால்,  
அவசர   �ரி�க்�   116117   என்ற   எண்ைண   அைழக்க�ம்.   ம�த்�வரின்  
அ�வலகத்�ற்ேகா   அல்ல�   அவசர   �ரி�க்ேகா   ெசல்லேவண்டாம்.   உ��க்ேகா  
உடல்நலத்�ற்ேகா   க�ைமயான   ஆபத்�   ஏற்ப�மா�ன்,   113   என்ற   எண்ணிற்�  
அைழக்க�ம்.   
 
நீரி��   மற்�ம்   ெகாேறானாைவரஸ்   பற்�ய     ேகள்�க�க்�:   
நீரி��   ெதாடர்�   இைணயம்   வ�யாக   அல்ல�   815   21   948   என்ற  
ெதாைலேப�   ஊடாக   வார   நாட்கள்   9-19மணிவைர,   சனி   மற்�ம்  
ஞா�ற்�க்�ழைமகளில்   10-18   மணிவைர   (நீட்�க்கப்பட்ட   ச�ைக)   ெதாடர்�  
ெகாள்ளலாம் .  
 
 
ெகாேறானாைவரஸ்   பற்�ய   ெபா�வான   தகவல்கள்:  
ெகாேறானாைவரஸ்   பற்�ய   ��ப்�க்கப்படட்   தகவல்கைள   நீங்கள்   எப்ேபா�ம்  
helsenorge.no   மற்�ம்   ெதாைலேப�   ேசைவ   815   55 015   இல்   (வார   நாடக்ள்   08  
மணி�தல்   -18   மணிவைர   மற்�ம்   வார   இ��   10   மணி�தல்   -16   மணிவைர)  
அ�யலாம்.  
 
 
 
ெகாேரானா   சாரந்்த   ேகள்�கள்,   சந்ேதகங்கள்,   ஆேலாசைனகைள   ம�த்�வ  
�ைறசார ்  பணியாளரக்ளிடம்   இ�ந்�   ெபற்�க்ெகாள்ள   ேநாரே்வ   த�ழர ் 
�காதார   அைமப்�   ஒ�   ெதாைலேப�   ைமயத்ைத   உ�வாக்��ள்ள�.  
ெதாடர�்ெகாள்ள   அைழக்கேவண்�ய   இலக்கம்:    466   78   075 .  
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