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புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் (COVID-19)
உல ம் முழுைதிலும் உள்ளைர் ளின் ைனமும் புதிய க ொர ொனொ வை ஸ் பற்றிரய
உள்ளது. இந்தக் க ொர ொனொ வை ஸ் கதொற்று, கபரும்பொலும் ரலசொன அறிகுறி வள
மட்டுரம ஏற்படுத்தும். ஆனொல் சிலருக்கு, குறிப்பொ ையதொனைர் ள் மற்றும் ஏற் னரை
ர ொய்ைொய்ப்பட்டைர் ளுக்குத் தீைி ர ொவய உண்டொக் லொம். எனரை மக் ளிவடரய
இந்த வை ஸ் கதொற்று ப வுைவத ட்டுப்படுத்துைதும், ட்டுப்படுத்த உதவுைதும்
இன்றியவமயொது ஆகும்.
ஒருரைவள, க ொர ொனொ கதொற்றுக்கு
ீங் ள் உள்ளொ ியிருந்தொல், அறிகுறி ள்
கதன்பட 0 முதல் 14 ொட் ள் ைவ ஆ லொம். இதற்கு கபொதுைொ 5 முதல் 6 ொட் ள்
ஆகும். ர ொய் அறிகுறி ள்
ொலத்தில், பொதிக் ப்பட்டைர் ரள கதொற்று ர ொவய
உருைொக் க்கூடியைர் ள் ஆைொர் ள். ொய்ச்சல், இருமல் மற்றும் சுைொசிப்பதில் சி மம்
ஆ ியவை மி வும் கபொதுைொன அறிகுறி ளொகும். சிலருக்கு ிரமொனியொ, சுைொசிப்பதில்
சி மம் அல்லது பிற டுவமயொன உடல் லக் குவறபொடு ள் ரதொன்றலொம்.
வை ஸ் கதொற்வற தடுப்பதற் ொன ைழிமுவற ள்:




முடிந்தைவ ைில ியிருங் ள்!உடல் லம் பொதிக் ப்பட்டிருப்பதொ க் ருதினொல்
வீட்டிரலரய இருங் ள்.
வீட்டிரலரய இருக்
அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தொல் அவதரய பின்பற்றுங் ள்
(தனிவமப்படுத்துதல் அல்லது டுவமயொ த் தனிவமப்படுத்துதல்)
உங் ளுக்கும் மற்றைர் ளுக்கும் குவறந்தப்பட்சம் 1 மீட்டர் இவடகைளிவய
எப்ரபொதும் வடபிடியுங் ள்.

உங் ள் வ யின் சு ொதொ த்வதப் ரபணுங் ள்!




அடிக் டி உங் ள் வ வயச் சுத்தமொ க் ழுங் ள்
 மற்றைர் ளுடன் இருக்கும்ரபொது

ழிைவறவய உபரயொ ிக்கும்ரபொது
 இருமல், தும்மல் மற்றும் மூக்வ ச் சுத்தம் கசய்தலின்ரபொது
 சவமத்தல் மற்றும் உணவு அருந்துதலின் முன்னும் பின்னும்
ரசொப்பினொல்
வ வயக்
ழுை
இயலொதரபொது
ிருமி
உபரயொ ப்படுத்தவும்.

ொசினிவய

சு ொதொ மொன முவறயில் சிறப்பொ ச் சுைொசித்த்துப் பழகுங் ள்!



மற்றைர் ள் முன் தும்முைவதரயொ அல்லது இருமுைதரயொ தைிர்க் ரைண்டும்.
இருமும்ரபொது டிஷ்யூ ொ ிதத்வத உபரயொ ப்படுத்தி பின்னர் அவத குப்வபத்
கதொட்டியில் ரபொடவும். அதன் பின் வ வளச் சுத்தமொ க் ழுை ரைண்டும்.
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டிஷ்யூ ொ ிதம் இல்லொைிடில், உங் ளின் முழங்வ வய மடக் ி ைொயரு ில்
க ொண்டுச் கசன்று இருமலொம்.

உங் ளுக்கு வை ஸ் கதொற்று ஏற்பட்டிருந்தொல்:



உங்குக்கு வை ஸ் கதொற்று ஏற்பட்டிருப்பதொ
சந்ரத மிருந்தொல்
ீங் ள்
ண்டிப்பொ வீட்டிரலரய தங் ியிருக் ரைண்டும்
உங் ளுக்கு மருத்துை உதைி ரதவைப்படுைதொ க் ருதினொல், ீங் ள் உங் ள்
மருத்துைவ முதலில் கதொவலரபசி ைொயிலொ கதொடர்புக் க ொள்ள ரைண்டும்.
அவ்ைொறு கசய்யைியலொத ிவலயில், 116 117என்ற எண்ணில்அைச மருத்துைச்
ரசவைவய அவழக் லொம்.

தற்ரபொவதய ிவலவய அறிந்துக் க ொள்ளுங் ள்!


ொர்ரையில் ைசிக்கும் மற்றும் தங் ியுள்ள அவனைரும், www.fhi.no மற்றும்
www.helsenorge.no என்ற இவணயதளங் ளில் க ொடுக் ப்பட்டுள்ள அவனத்து
முக் ியத் த ைல் வளயும், ைழிமுவற வளயும் கதொிந்துக ொள்ள அதி ொொி ளொல்
அறிவுறுத்தப்படு ிறொர் ள். இந்தத் தளங் ளில் தினந்ரதொறும் த ைல் ள்
ஆங் ிலத்திலும்,
ொர்ரைஜியன்
கமொழியிலும்
புதுப்பிக் ப்படு ின்றன.
உங் ளுக்கு ஏரதனும் புொியொமல் இருப்பின் அறிந்தைர் ளின் உதைிவய
ொடலொம்.

