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மனிதெள அகமச்ால் அங்கி்கரிக்கபெட்ைது.



அன்புளள ்ய்காதரர்கயள,

நீங்கள ்கெகலயா்கவும் குழபெததுைனும் இருபெபீர்கள 
என்று எங்களுககுத வதரியும்.

ெடீ்டிலிருந்து ெிரிந்து ொழெது சுலெம் ்கிகையாது, 
கு்ிபொ்க யநாய் ெரெல் ்மயம் யொது. 

இந்த ்கஷை்காலததில் ்கிருமிதவதாற்கலத தடுக்க 
எங்களுைன் ஒததுகழதததறகு மி்கவும் நன்்ி. நீங்கள 
்ி்பொ்கச வ்ய்துளளரீ்கள!

நாம் புதியவதாரு ்கட்ைதகத நுகழ்கிய்ாம்: 
்கிருமிதவதாறறு ெி்கிதம் குக்ந்துளளகத வதாைரந்து 
உங்ககள மீண்டும் யெகளககு தயார வ்யது அனுபெி 
கெக்க நாங்கள முகன்கிய்ாம். 

நீங்கள ஸுொப ய்ாதகன (Swab Test) மறறும்/
அல்லது இரததச ய்ாதகனகய அடுதத ்ில 
ொரங்களில் வெ்லாம்.

ய்ாதகனயின் முடிவு்ககளப வொறுதது நீங்கள 
வெவயெறு தஙகும் ெிடுதி்களுககு ந்கரததபெைலாம்.

உறுதியா்க இருங்கள!

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.

நாங்கள உங்ககள 
்கெனிததுகவ்காளயொம். 



எங்களுகைய  மு்கக்கெ்ததிறககுப ெின்னால் 
இருபெது ஆதரொன மு்கங்கள. 

நீங்கள தனி ஆளா்க யொராை யொெதில்கல.

ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறக் எதிரதது 
நாங்களும் உங்களுைன் யொராடு்கிய்ாம்.

்ில எளிய ெிதிமுக்்ககள 
நீங்கள ெின்ெற்ினால் நாம் 
எல்யலாரும் இந்யநாகய 
ய்ரந்து வெல்ல முடியும்!



ய்காெிட்-19 எபெடி ெரவும்?
ய்காெிட்-19 என்ெது ்ிறு துளி்கள 
மூளமும், அசுததமற் யமறெரபபு்ககள 
வதாட்ை ெின் மு்கததில் க்க கெபெதன் 
மூலமும் வதாறறும் ஒரு ்கிருமி.

வொதுொ்க, ய்காெிட்-19 உைல்நிகலகய 
வெரிதா்க ொதிக்காது. ஆனால், 
்ிறுொன்கமயயார இந்யநாயால் 
்கடுகமயா்க ொதிக்கபெடுொர்கள.

யாராெது இருமினாயலா தும்மினாயலா அல்லது நீங்கள 
வதாட்ை வொருகளத வதாட்டிருந்தாயலா, நீங்களும் இந்த 
்கிருமி வதாற்ால் ொதிக்கபெைலாம்.

>< ஒன்று - இரண்டு மீட்ைர

நான் என்கன எபெடி ொது்காததுக 
வ்காளெது?
தூஙகும் யொது அல்லது ்ாபெிடும்யொது தெிர, 
எபயொதும் மு்கக்கெ்தகத அணியுங்கள.

மற்ெர்களிைமிருந்து ஒன்று அல்லது  இரண்டு மீட்ைர 
தூர இகைவெளிகயக ்ககைபெிைக்கவும். இது உணவு 
உண்ணும் யநரங்களுககும் வொருந்தும். 

ஆக்கயால், ய்காெிட்-19 ்கிருமி ெரெி இருக்கககூடிய 
வொருகளயயா அல்லது யமறெரபகெயயா வதாட்டு 
இருக்கககூடிய சூழநிகல எறெடும் என்ெதால், உங்கள 
க்க்ககள அடிக்கடி ்கழுெவும்.



ஹ்ம்ம், ஆனால் நான் தஙகும் 
இைததில் ெல யெர இருக்ககீ்ார்கயள.

நான் எபெடி என்கனப ொது்காததுக 
வ்காளெது?
* எளிகமயான இந்த 
ெிதிமுக்்ககளப ெின்ெறறுங்கள.
* நீங்கள உங்கள குழுெியலயய 
இருங்கள.
* மற் அக்்களில் இருககும் 
ஆட்்கயளாடு ய்ராதீர்கள. 
* அெர்களுககு ய்காெிட்-19 
இருக்கலாம். அதனால், உங்கள 
அக்யில் இருககும் ஆட்்கயளாடு 
மட்டும் உகரயாடுங்கள.

மற்ெர்களுைன் 
குக்ொ்கயெ 
வதாைரெில் இருபெது 
நன்று.

மற்ெர்களிைமிருந்து ஒன்று அல்லது  இரண்டு 
மீட்ைர தூர இகைவெளிகய கெததுகவ்காளெது 
உங்ககள ொது்காககும்!



ய்களெி: என்கனயும் மற்ெர்ககளயும் 
எவொறு ொது்காபெது?

உங்கள 
அக்கய 
்காறய்ாட்ைமா்க 
கெததிருங்கள.

உங்கள குபகெகய 
முக்யா்கக 
குபகெ வதாட்டியில் 
யொைவும். அெறக் 
உயரததிலிருந்து 
்ககீயழ தூக்கிபயொை 
யெண்ைாம்.

்கதவு க்கபெிடி்கள 
மறறும் ஒளி 
சுெிட்சு்கள யொன்் 
வொதுொன 
யமறெரபபு்ககள 
அடிக்கடி ்கிருமி 
நா்ினியால் சுததம் 
வ்ய்யுங்கள.

இருமும்யொது 
எபயொதும் உங்கள 
க்கயால் ொகய 
மூடுங்கள;எபயொதும் 
திசுகெ ெயன்ெடுததி 
தும்முங்கள.  

நீங்கள ெயன்ெடுததிய 
திசுக்ககள குபகெத 
வதாட்டியில் 
எ்ியுங்கள. அதன் 
ெி்கு, உங்கள 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

க்க குலுக்க 
யெண்ைாம்.

உங்கள மு்கதகத 
வதாைாதீர்கள.

்கதவு க்கபெிடி்கள 
யொன்் 
வொதுொன 
யமறெரபபு்ககளத 
வதாடுெகதத 
தெிரக்கவும்.

ஒவவொருெரும் தாழொரம் யொன்் வொதுொன 
இைங்ககள சுததம் வ்ய்ய ஒரு ெட்டியகல 
உருொககுங்கள. அக் ெிரதிநிதி்கள மறறும் மாடியின் 
தகலெர்களும் முன்னிகல எடுததுகவ்காளளுங்கள!



உங்கள 
க்க்ககள 
்கழுெி 
உலர 
கெக்கவும்.

நீரதவதாட்டியில் 
துபெியெி்கு 
்ெரக்காரம் 
ெயன்ெடுததி 
்கழுெிெிடுங்கள.

்கழிபெக் ்கிண்ணதகதச 
சுததம் வ்ய்யும்யொது 
மாஸ்க, மு்கக்கெ்ம் மறறும் 
க்கயுக்்ககள அணியவும். 

முடிந்தெகர 
்கழிபெக் 
்கிண்ணதகத 
மூடிய ெின் 
ெரியுங்கள

்கழிெக்யில் இருககும்யொதும் மாஸ்க அணியுங்கள!

ெயன்ெடுததியப 
ெி்கு 
்கழிபெக்கய
ெ்ிக்கவும்.

அடிக்கடி க்க்ககள ்கழுவுங்கள - ்ாபெிடுெதறகு முன்பு, 
ெின்பு, ்கழிெக்கய ெயன்ெடுததிய ெி்கும்.

சுததமான 
நீரில் 
க்க்ககள 
நகனக்கவும்.

்ெரக்காரதகதப 
ெயன்ெடுததி க்க்ககள 
்கழுெவும். நமது 
சூபெரஸ்ைார ரஜினியின் 
“ஒருென் ஒருென் 
முதலாளி" ொைகலப 
ொடிகவ்காண்யை 
இருெது வநாடி்களுககு 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறறு ்கழிெக்்களில் 
சுலெமா்கப ெரவும். 
ஆக்கயால்,்கழிெக்்ககள 
அடிக்கடி சுததம் வ்ய்யவும்.



உைகல ஆயராக்கியமா்க கெததுகவ்காளளுங்கள

ஒவவொரு நாளும், குக்ந்தபெட்்ம் ஒன்்ிலிருந்து 
இரண்டு லிட்ைர்கள அளவு தண்ணரீ குடியுங்கள.  
நன்்ா்கவும் உணவு ்ாபெிடுங்கள. 

நீங்கள தங்கியிருககும் இைததில் மிதமான உைறெயிற்ி 
வ்ய்யுங்கள. 

20 முக் X 3 தைகெ

மருததுெர ெரிந்துகரதத மருந்து்ககள 
்ாபெிடுங்கள. 

உங்கள நிறுென மருததுெகர அணு்கி 
உங்கள மருந்கத மறுெடியும் நிரபெி 
வ்காளளலாம். அெர்கள யதகெயான 
மருந்து்ககள உங்களுககு அனுபெி 
கெபொர்கள.

எவொறு உைல் நலதகதப 
ொது்காக்கலாம்

SQUATS PUSH UPS

LUNGES OPPOSITE ARM 
AND LEG REACH



மன ெலிகமயுைன் 
இருங்கள

உங்களுககு ெிடிதத 
ொைல்்ககளக 
ய்களுங்கள, 
ெைங்ககளயும் 
ொருங்கள.

இக்ெகன 
ெணஙகுங்கள, 
அல்லது தியானம் 
யமறவ்காளளுங்கள. 

மற்ெர்களிைமிருந்து 
ஒரு மீட்ைர தூர 
இகைவெளிகயக 
்ககைபெிைக்கவும்.

மற் அக்்களில் 
இருபெெர்கயளாடு 
கூைாதீர்கள. 

நம்ெ்கமான 
வ்ய்தி்ககள 
மட்டும் ெடியுங்கள. 
ெதந்தி்ககள 
நம்ொதீர்கள. 
நம்ெிகக்கயுைன் 
இருங்கள!

உங்களின் குடும்ெததாருைனும், 
மனதிறகு ெிடிததமானெர்களுைனும் 
யெசுங்கள! 

எங்களுக்கா்க மன 
கதரியததுைன் 

இருங்கள! 



நான் எகத அ்ிந்துவ்காளள 
யெண்டும் 

உங்களுககு இதில் ஏதாெது ஒன்று ஏறெட்ைால், 
உைனடியா்க மருததுெ நிகலயதகத அணு்கி உதெி 
ய்கட்்கவும் அல்லது உங்கள ெிடுதி இயககுெெகர 
அணு்கவும். 

ஒரு ொர ்காலமா்க 
ெந்து யொகும் ்காய்ச்ல் 

ஒன்்ிலிருந்து இரண்டு 
ொரங்களுககு இருமல் 

தகலெலி 

ய்ாரவு 

வதாண்கை 
ெலி 

க்ீக்கிரமா்கயெ மருததுெ உதெிகயப வெறுெது 
உங்ககளயும் மற்ெர்ககளயும் ொது்காக்கி்து.
 

ொ்கன /  
சுகெ இழபபு

மூககு ஒழுகுதல் / 
மூககு அகைபபு

உைல் ெலி

ெயிறறுபயொககு 



ெின்ெருெகெ உங்களுககு ஏறெட்ைால், உைனடியா்க 
உதெிகய நாடுங்கள. உங்கள ெிடுதி இயககுெெகர 
க்ீக்கிரததில் வதாைரபுவ்காளளவும். 

அதி்க ்காய்ச்ல் நிக்ய ொந்தி, 
தண்ணரீ குடிக்க 
முடியெில்கல

்காரணம் 
வதரியாத 

வநஞ்சு ெலி

சுொ்ிபெதில் ்ிரமம், 
கு்ிபொ்க உங்களால் 

்ாதாரணமா்க 
யெ்யொ நைக்கயொ 
முடியாெிட்ைால்



வொதுொன ய்களெி்கள

ய்களெி: நான் ெயபெை யெண்டுமா?

இல்கல.

நாங்கள உங்ககள 
்கெனிததுகவ்காளயொம்!

நீங்கள உதெிகயநாடுனால், நாங்கள 
எங்களால் முடிந்தெகரயில் 
உங்களு்களுககு மருததுெ ய்கெகய 
ெழஙகுயொம். 

எனககு ஸுொப (swab) 
மறறும்/அல்லது இரதத 
ய்ாதகனவ்ய்யபெட்ைது. அதன் 
அரததம் என்ன?

நீங்கள மீண்டும் யெகளககுத 
திரும்ெலாம் என்ெது உங்களது 
ய்ாதகன்களின் முடிவு்களின் மூலம் 
வதரியெரும். நம்ெிகக்கயுைன் 
இருங்கள ்ய்காதரயர!

ய்களெி: ெணதகதப ெற்ி நான் 
்கெகலபெை யெண்டுமா?

      இல்கல! எனது அகனதது    
     மருததுெ வ்லெிறகும் ்ிங்கபபூரின் 
அரசு ெணம் வ்லுததியது.

என் வ்ாந்த ஊரில்  இருககும் எனது 
குடும்ெததிறகு எனது ்ம்ெளம் ்ரியா்க 
யொய் ய்ர்கி்து என்ெகத எனது 
நிறுெனம் உறுதி வ்ய்்கி்து. 

என்னால் நிம்மதியா்க இருக்க முடியும்!



நாம் எல்யலாரும் ஒன்்ா்க ஒததுகழததால் இந்த ்கஷை 
்காலம் ெிகரெில் ஒரு முடிெிறகு ெரும்.ய்காெிட்-
19 ெரெகல தடுக்க எங்கள எளிய ெிதிமுக்்ககள 
ெின்ெறறுங்கள.

ஹல்த்ரவ உங்கள ்ககதகயக ய்கட்்க ெிரும்பு்கி்து. 
தயவுவ்ய்து உங்கள ெயணதகதப ெ்கிரந்து வ்காளளுங்கள 
அல்லது ய்களெி ய்கட்்கவும்

ஹல்த்ரெின் ெட்்ாப உதெி எண் இயதா:  
+65 31384443

அல்லது வமய்நி்கர ஆயலா்கன ய்கெகய 
அனுகுங்கள: 
bit.ly/hstok2me

ஒரு ்ிங்கபபூர குடிம்கனுைன் நட்புக வ்காளள ஆக்யா? 
இஙகு ெதிவு வ்ய்யுங்கள: 
http://m.me/sgWePals

நான் மருததுெகர நாடி உதெி 
ய்கட்ைால் என்ன நைககும்? 
எனககு ெயமா்க இருக்கி்து.
 
என்கனப யொன்று, யெவ்ாரு 
இைததிறகு அனுபெபெைலம் 
அல்லது இஙய்கயய தனிகமப 
ெடுததபெைலாம். எங்கிருந்தாலும் 
நீங்கள இன்னும் வநருக்கமா்க 
்கண்்காணிக்கபெடுெரீ்கள. ஆனால், 
்கெகல யெண்ைாம். அச்மயம் ஒரு நல்ல அனுெெமா்க 
இருந்தது எனககு. நான் இபவொழுது முழுகமயா்க 
குணமகைந்துெிட்யைன். 

உங்கள ஆயராக்கியம், எங்கள 
முன்னுரிகம



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

்ிந்திக்க ்ில ய்களெி்கள:

ெடீ்டில் இருககும் உங்கள 
குடும்ெ உறுபெினர்களிைம் நீங்கள என்ன வ்ால்ல 
ெிரும்பு்கி்ரீ்கள?

உங்கள நண்ெர ய்ா்கமா்க இருந்தால், அெகர 
ஊககுெிக்க நீங்கள அெரிைம் என்ன வ்ால்ெரீ்கள?

இன்று நீங்கள எந்த 3 ெிஷயங்களுககு நன்்ி வ்ால்ல 
முடியும்?

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.
நாங்கள உங்ககள 
்கெனிததுகவ்காளயொம்!

ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறறு 
ெற்ிய வ்ய்தி்கள
http://covid19.healthserve.org.sg

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

மற் முக்கிய கமயங்கள:

1. 3.

2.
4.

Kitesong Global Facebook
@kitesongglobal

Project Dorm Faceboook
@ProjectDorm



நீங்கள இல்லாமல் ்ிங்கபபூர இல்கல.

எங்கள யத்தகத எங்களுைன்
 ்கட்டியகமதததறகு நன்்ி.

யொட்டியில் ்கலந்துவ்காளளுங்கள:  
்மூ்க தூரதகதக ்ககைபெிடிபயொம், 

மனிதயநயததுைன் இகணந்திருபயொம்!

இந்த க்கயயட்கை உதயெ்கமா்க ெயன்ெடுததி,  ெரிசு்கள 
வெல்ல புதியவதாரு ெகைபகெ ்மரபெியுங்கள.

யமலும் ெிெரங்களுககு, www.kitesong.com/covid19 
ெகலபெக்கதகதயயா அல்லது “Kitesong Global" ஃவெஸ்புக 

(Facebook) ெக்கதகத அணு்கலாம்.
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