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அன்புளள சய்காதரர்கயள,

நீங்கள ்கெகலயா்கவும் குழப்பமா்கவும் இருப்பபீர்கள 
என்று எங்களுககுத் வதரியும்.

ெடீ்டிலிருந்து பிரிந்து ொழெது சுலபம் ்கிக்யாது, 
குைிப்பா்க யநாய் பரெல் சமயம் யபாது. 

இந்த ்கஷ்்காலத்தில் ்கிருமித்வதாறைாகலத் தடுக்க 
எங்களு்ன் ஒத்துகழத்ததறகு மி்கவும் நன்ைி. நீங்கள 
சிைப்பா்கச் வசய்துளளரீ்கள!

நாம் இப்யபாது ஒரு புதிய ்கால்கட்்த்கத 
எதிரயநாககு்கியைாம் : ்கிருமித்வதாறறு ெதீம் 
குகைந்துளளது. ஆக்கயால், உங்ககள யெகலககு 
மீணடும் அனுப்ப நாங்கள முயறசி வசய்்கியைாம்.

நீங்கள ஸுொப் யசாதகன (Swab Test) மறறும்/
அல்லது இரத்தச் யசாதகனகய அடுத்த சில 
ொரங்களில் வபைலாம்.

யசாதகனயின் முடிவு்ககளப் வபாறுத்து நீங்கள 
வெவயெறு தஙகும் ெிடுதி்களுககு ந்கரத்தப்ப்லாம்.

உறுதியா்க இருங்கள!

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.

நாங்கள உங்ககள 
்கெனித்துகவ்காளயொம். 



எங்களுக்ய  மு்கக்கெசத்திறககுப் பின்னால் 
இருப்பது ஆதரொன மு்கங்கள. 

நீங்கள தனி ஆளா்க யபாரா் யபாெதில்கல.

ய்காெிட்-19 ்கிருமித்வதாறகை எதிரத்து 
நாங்களும் உங்களு்ன் யபாராடு்கியைாம்.

சில எளிய ெிதிமுகை்ககள 
நீங்கள பின்பறைினால் நாம் 
எல்யலாரும் இந்யநாகயகய 
யசரந்து வெல்ல முடியும்!



ய்காெிட்-19 எப்படி பரவும்?

ய்காெிட்-19 என்ை யநாய் திரிெ 
துளி்களாலும் அத்துளி்களால் 
அசுத்தமாக்கப்பட்் யமறபரப்பு்ககள 
வதாடுெதன் மூலமா்கவும் பரவும்

வபாதுொ்க, ய்காெிட்-19 உ்ல்நிகலகய 
வபரிதா்க பாதிக்காது. ஆனால், 
சிறுபான்கமயயார இந்யநாயால் 
்கடுகமயா்க பாதிக்கப்படுொர்கள.
நீங்கள யெவைாருெர இருமிெிட்டு 
அல்லது தும்மிெிட்டு பிைகு வதாட்் 
யமறபரப்பு்ககள வதாட்்ால், நீங்கள 
ய்காெிட்-19-ஆல் பாதிக்கப்ப்லாம். 

நான் என்கன எப்படி பாது்காத்துக 
வ்காளெது?

தூஙகும் யபாது அல்லது சாப்பிடும்யபாது தெிர, 
எப்யபாதும் மு்கக்கெசத்கத அணியுங்கள.

மறைெர்களி்மிருந்து ஒன்று அல்லது  இரணடு மீட்்ர 
தூர இக்வெளிகயக ்கக்ப்பி்க்கவும். இது உணவு 
உணணும் யநரங்களுககும் வபாருந்தும் 

>< ஒன்று - இரணடு மீட்்ர



ஹ்ம்ம், ஆனால் நான் 
தஙகும் இ்த்தில் பல யபர 
இருக்ககீைார்கயள.

நான் எப்படி என்கனப் 
பாது்காத்துக வ்காளெது?
* நிகைய அகை்களில் 
ய்காெிட்-19 யநாயால் பாதிக்கப் 
பட்்ெர்கள இல்கல. 
* எளிகமயான இந்த 
ெிதிமுகை்ககளப் 
பின்பறறுங்கள.
* நீங்கள உங்கள குழுெியல 
இருங்கள.
* மறை அகை்களில் இருககும் 
ஆட்்கயளாடு யசராதீர்கள. 
* அெர்களுககு ய்காெிட்-
19 இருக்கலாம். அதனால், 
உங்கள அகையில் இருககும் 
ஆட்்கயளாடு மட்டும் 
உகரயாடுங்கள.

மறைெர்களி்மிருந்து ஒன்று அல்லது  இரணடு 
மீட்்ர தூர இக்வெளிகய கெத்துகவ்காளெது 
உங்ககள பாது்காககும்!



ஒவவொருெரும் தாழொரம் யபான்ை வபாதுொன 
இ்ங்ககள சுத்தம் வசய்ய ஒரு பட்டியகல 
உருொககுங்கள. அகை பிரதிநிதி்கள மறறும் மாடியின் 
தகலெர்களும் முன்னிகல எடுத்துகவ்காளளுங்கள!

ய்களெி: என்கனயும் மறைெர்ககளயும் 
எவொறு பாது்காப்பது?

உங்கள அகைகய 
்காறயைாட்்மா்க 
கெத்திருங்கள.

்கதவு 
க்கப்பிடி்கள 
மறறும் ஒளி 
சுெிட்சு்கள 
யபான்ை 
வபாதுொன 
யமறபரப்பு்ககள 
அடிக்கடி ்கிருமி 
நாசினியால் 
சுத்தம் 
வசய்யுங்கள.

இருமும்யபாது 
எப்யபாதும் உங்கள 
க்கயால் ொகய 
மூடுங்கள;எப்யபாதும் 
திசுகெ பயன்படுத்தி 
தும்முங்கள.  

நீங்கள பயன்படுத்திய 
திசுக்ககள குப்கபத் 
வதாட்டியில் எைியுங்கள. 
அதன் பிைகு, உங்கள 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

க்க குலுக்க 
யெண்ாம். உங்கள 

மு்கத்கத 
வதா்ாதீர்கள.

்கதவு 
க்கப்பிடி்கள 
யபான்ை 
வபாதுொன 
யமறபரப்பு்ககளத் 
வதாடுெகதத் 
தெிரக்கவும்.



உங்கள 
க்க்ககள 
்கழுெி உலர 
கெக்கவும்.

்கழிெகையில்:

நீரத்வதாட்டியில் 
துப்பியபிைகு 
செரக்காரம் 
பயன்படுத்தி 
்கழுெிெிடுங்கள.

பயன்படுத்தியப் 
பிைகு 
்கழிப்பகைகய
பைிக்கவும்.

அடிக்கடி க்க்ககள ்கழுவுங்கள - சாப்பிடுெதறகு முன்பு, 
பின்பு, ்கழிெகைகய பயன்படுத்திய பிைகும்.

சுத்தமான 
நீரில் 
க்க்ககள 
நகனக்கவும்.

செரக்காரத்கதப் 
பயன்படுத்தி 
க்க்ககள ்கழுெவும். 
நமது சூப்பர்ஸ்ார 
ரஜினியின் 
“ஒருென் ஒருென் 
முதலாளி" பா்கலப் 
பாடிகவ்காணய் 
இருப்பது 
வநாடி்களுககு 
க்க்ககள ்கழுெவும்.



உ்கல ஆயராக்கியமா்க கெத்துகவ்காளளுங்கள

ஒவவொரு நாளும், குகைந்தப்பட்சம் ஒன்ைிலிருந்து 
இரணடு லிட்்ர்கள அளவு தணணரீ குடியுங்கள.  
நன்ைா்கவும் உணவு சாப்பிடுங்கள. 

நீங்கள தங்கியிருககும் இ்த்தில் மிதமான உ்றபயிறசி 
வசய்யுங்கள. 

20 முகை X 3 த்கெ

மருத்துெர பரிந்துகரத்த 
மருந்து்ககள சாப்பிடுங்கள. 

உங்களி்ம் யபாதுமான 
மருந்து இருப்பகத 
உறுதிப்படுத்திக 
வ்காளளுங்கள.

எவொறு உ்ல் நலத்கதப் 
பாது்காக்கலாம்

SQUATS PUSH UPS

LUNGES OPPOSITE ARM 
AND LEG REACH



மன ெலிகமயு்ன் 
இருங்கள

உங்களுககு பிடித்த 
பா்ல்்ககளக 
ய்களுங்கள, 
ப்ங்ககளயும் 
பாருங்கள.

இகைெகன 
ெணஙகுங்கள, 
அல்லது தியானம் 
யமறவ்காளளுங்கள. 

மறைெர்களி்மிருந்து 
ஒரு மீட்்ர தூர 
இக்வெளிகயக 
்கக்ப்பி்க்கவும்.

மறை அகை்களில் 
இருப்பெர்கயளாடு 
கூ்ாதீர்கள. 

நம்ப்கமான 
வசய்தி்ககள 
மட்டும் படியுங்கள. 
ெதந்தி்ககள 
நம்பாதீர்கள. 
நம்பிகக்கயு்ன் 
இருங்கள!

உங்களின் குடும்பத்தாரு்னும், 
மனதிறகு பிடித்தமானெர்களு்னும் 
யபசுங்கள! 

எங்களுக்கா்க மன 
கதரியத்து்ன் 

இருங்கள! 



நான் எகத அைிந்துவ்காளள 
யெணடும் 

வபாதுொ்க பலருககும் இம்மாதிரியான அைிகுைி்கள 
இருககும்:

ஒரு ொர ்காலமா்க 
ெந்து யபாகும் ்காய்ச்சல் 

ஒன்ைிலிருந்து இரணடு 
ொரங்களுககு இருமல் 

தகலெலி 

யசாரவு 

வதாணக் 
ெலி 

சகீக்கிரமா்கயெ மருத்துெ உதெிகயப் வபறுெது 
உங்ககளயும் மறைெர்ககளயும் பாது்காக்கிைது.
 
நீங்கள 45 ெயதுககு யமறபட்்ெரா்க 
இருந்தால் அல்லது நீங்கள நாளபட்் யநாயால் 
பாதிக்கப்பட்்ெரா்க இருந்தால் எ.்கா. இதயம் 
அல்லது நுகரயபீரல் பிரச்சிகன, உங்களின் 
உ்ல் நலம் நன்ைா்க இருந்தாலும் மருத்துெ 
பரியசாதகன வசய்யுங்கள. மருத்துெர 
உங்களுககு தனி ்கெனம் வசலுத்தி, எப்யபாது 
திரும்பி ெர யெணடும் என்று வசால்லுொர. 

ொசகன /  
சுகெ இழப்பு

மூககு ஒழுகுதல் / 
மூககு அக்ப்பு

உ்ல் ெலி

ெயிறறுப்யபாககு 



இெறறுள ஏயதனும் இருந்தால், வமடிக்கல் 
யபா்ஸடில் உளளெர்களி்ம் உதெி ய்களுங்கள: 

உங்களால் வமடிக்கல் 
யபா்ஸடுககு ந்க்க 
முடியெில்கல 
என்ைால், எவமரவஜன்சி 
வபாத்தாகனஅழுத்துங்கள

அதி்க ்காய்ச்சல் நிகைய ொந்தி, 
தணணரீ குடிக்க 
முடியெில்கல

்காரணம் 
வதரியாத 
வநஞ்சு ெலி

சுொசிப்பதில் 
சிரமம், குைிப்பா்க 
உங்களால் 
சாதாரணமா்க 
யபசயொ ந்க்கயொ 
முடியாெிட்்ால்

அெசர  
நிகல



வபாதுொன ய்களெி்கள

ய்களெி: நான் பயப்ப் யெணடுமா?

இல்கல. நாங்கள உங்களுக்கா்க 24 
மணியநரமும் இஙகு இருக்கியைாம்.

நாங்கள உங்ககள 
்கெனித்துகவ்காளயொம்!

உங்களுககு கூடுதல் மருத்துெ உதெி 
யதகெப்பட்்ால், நீங்கள யதகெயான 
்கெனிப்பு வபறுெரீ்கள என்பகத  நாங்கள 
உறுதி வசய்யொம்.

எனககு ஸுொப் (swab) 
மறறும்/அல்லது இரத்த 
யசாதகனவசய்யப்பட்்து. அதன் 
அரத்தம் என்ன?

நீங்கள மீணடும் யெகளககுத் 
திரும்பலாம் என்பது உங்களது 
யசாதகன்களின் முடிவு்களின் மூலம் 
வதரியெரும். நம்பிகக்கயு்ன் 
இருங்கள சய்காதரயர!

ய்களெி: பணத்கதப் பறைி நான் 
்கெகலப்ப் யெணடுமா?

      இல்கல! எனது அகனத்து    
     மருத்துெ வசலெிறகும் சிங்கப்பூரின் 
அரசு பணம் வசலுத்தியது.

என் வசாந்த ஊரில்  இருககும் எனது 
குடும்பத்திறகு எனது சம்பளம் சரியா்க 
யபாய் யசர்கிைது என்பகத எனது 
நிறுெனம் உறுதி வசய்்கிைது. 

என்னால் நிம்மதியா்க இருக்க முடியும்!



நான் மருத்துெ யபா்ஸடிலிருந்து 
உதெி நாடினால் என்ன ந்ககும்? 

எனககுப் பயமா்க இருக்கிைது. 
என்கனப் யபான்று,  யெவைாரு 
இ்த்திறகு அனுப்பப்ப்லம் அல்லது 
இஙய்கயய தனிகமப் படுத்தப்ப்லாம். 
எங்கிருந்தாலும் நீங்கள இன்னும் 
வநருக்கமா்க ்கண்காணிக்கப்படுெரீ்கள. 
ஆனால், ்கெகல யெண்ாம். 
அச்சமயம் ஒரு நல்ல அனுபெமா்க 
இருந்தது எனககு.  நான் இப்வபாழுது 
முழுகமயா்க குணமக்ந்துெிட்ய்ன். 

சிந்திக்க சில ய்களெி்கள:

ெடீ்டில் இருககும் உங்கள குடும்ப உறுப்பினர்களி்ம் 
நீங்கள என்ன வசால்ல ெிரும்பு்கிைரீ்கள?

உங்கள நணபர யசா்கமா்க இருந்தால், அெகர 
ஊககுெிக்க நீங்கள அெரி்ம் என்ன வசால்ெரீ்கள?

இன்று நீங்கள எந்த 3 ெிஷயங்களுககு நன்ைி வசால்ல 
முடியும்?



உங்கள ஆயராக்கியம், 
எங்கள முன்னுரிகம

நாம் எல்யலாரும் ஒன்ைா்க ஒத்துகழத்தால் 
இந்த ்கஷ் ்காலம் ெிகரெில் ஒரு 
முடிெிறகு ெரும். 

ய்காெிட்-19 பரெகல தடுக்க எங்கள எளிய 
ெிதிமுகை்ககள பின்பறறுங்கள.

ஹல்த்சரவ உங்கள ்ககதகயக ய்கட்்க 
ெிரும்பு்கிைது. தயவுவசய்து உங்கள 
பயணத்கதப் ப்கிரந்து வ்காளளுங்கள 
அல்லது ய்களெி ய்கட்்கவும்

ஹல்த்சரெின் ெட்சாப் உதெி எண இயதா:  
+65 31384443

அல்லது வமய்நி்கர ஆயலாசகன யசகெகய 
அனுகுங்கள: 
bit.ly/hstok2me

ஒரு சிங்கப்பூர குடிம்கனு்ன் நட்புக 
வ்காளள ஆகசயா? இஙகு பதிவு 
வசய்யுங்கள: 
http://m.me/sgWePals

மறை முக்கிய கமயங்கள:
ய்காெிட்-19 ்கிருமித்வதாறறு பறைிய 
வசய்தி்கள
http://covid19.healthserve.org.sg

நலமா்க இருப்பதறகு:
https://www.sgmigrant.com

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.
நாங்கள உங்ககள ்கெனித்துகவ்காளயொம்!



நீங்கள இல்லாமல் சிங்கப்பூர இல்கல.

எங்கள யதசத்கத எங்களு்ன்
 ்கட்டியகமத்ததறகு நன்ைி.

யமலும் த்கெல்்களுககு www.kitesong.com/covid19 
எனும் இகணயத்தளத்கத நாடுங்கள.
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