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அன்புளள சய்காதரர்கயள,

நீங்கள ்கெகலயா்கவும் குழப்பமக்ந்தும் இருப்பபீர்கள 
என்று எங்களுககுத வதரியும்.
ஆனால், நிகனெில் வ்காளளுங்கள....

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.

நாங்கள உங்ககளக 
்கெனிததுகவ்காளயொம். 



ெணக்கம்

எங்களுக்ய மு்கக்கெசததிறகுப் பின்னால் இருப்பது 
ஆதரொன மு்கங்கள. 

நீங்கள தனி ஆளா்க யபாரா் யபாெதில்கல.

ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறகை எதிரதது 
நாங்களும் உங்களு்ன் யபாராடு்கியைாம்.

உங்களுககு ய்காெிட்-19 
்கிருமிதவதாறறு இருந்தாலும், 
அது மிதமானது.

நீங்கள முழுகமயா்கக 
குணமக்ெரீ்கள என்று நாங்கள 
எதிரபாரக்கியைாம். 

நீங்கள உ்ல் நலமக்யும்ெகர 
ஓய்வெடுக்க இது ஒரு 
பாது்காப்பான இ்ம். இவொறு 
இஙகு இருந்தால், நீங்கள 
ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறகை 
மறைெர்களுககுப் பரப்ப 
மாட்டீர்கள.



நீங்கள நலம் வபரும் ெகர 
நீங்கள இஙய்க இருப்பபீர்கள. 
நீங்கள மருததுெ யசகெகயப் 
வபறுெரீ்கள.

உணவு மறறும் பானம்,

பாது்காப்பான உைஙகும் ெசதி்கள,

மறறும் குளியல் ெசதி்கள

அகனததும் ெழங்கப்படும்.

மருததுெரின் ஆயலாசகனப்படி 
உங்கள உ்ல் நல 
அளவுருக்கல்்ககள தெைாமல் 
குைிததுகெததுக வ்காணடு 
நம்பிகக்கயு்ன் இருங்கள. 

நாம் ஒன்ைா்கச் யசரந்தால் 
ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாறகை 
வெல்ல முடியும். 

நீங்கள எதிரபாரக்கககூடியது



நான் எப்யபாது இங்கிருந்து வெளியயை 
முடியும் 
நீங்கள இஙகு சில ொரங்களுககுத தஙகுெரீ்கள.

நீங்கள இங்கிருந்து வெளியயறுெதறகு முன்பு, நாங்கள 
மீணடும் உங்ககளப் பரியசாதிப்யபாம். அப்யபாது நாங்கள 
மீணடும் உங்கள மூக்கிலிருந்து திரெதகத எடுப்யபாம.

நம்பிகக்கயான மனநிகல கெததிருந்தால் நீங்கள 
ெிகரொ்கக குணமக்ெதறகு உதவும்.

நாங்கள பரியசாதிதது பாரதததில் நீங்கள நலமா்க உளளரீ்கள 
என்று தீரமானிக்கப்பட்டுளளது. நீங்கள இங்கிருந்து 

வெளியயைலாம்!



உ்கல ஆயராக்கியமா்க கெததுகவ்காளளுங்கள

ஒவவொரு நாளும், குகைந்தபட்சம் ஒன்ைிலிருந்து 
இரணடு லீட்்ர்கள அளவு தணணரீ குடியுங்கள. 
நன்ைா்கவும் உணவு சாப்பிடுங்கள. 

நீங்கள தங்கியிருககும் இ்ததில் மிதமான உ்றபயிறசி 
வசய்யுங்கள. 

20 முகை X 3 த்கெ

மருததுெர பரிந்துகரதத 
மருந்து்ககள சாப்பிடுங்கள. 

உங்களி்ம் யபாதுமான 
மருந்து இருப்பகத 
உறுதிப்படுததிக 
வ்காளளுங்கள.

ெிகரொ்க குணமக்ெது எப்படி

SQUATS PUSH UPS

LUNGES OPPOSITE ARM 
AND LEG REACH



மன ெலிகமயு்ன் 
இருங்கள

உங்களுககு பிடிதத
பா்ல்்ககளக
ய்களுங்கள,
ப்ங்ககளயும்
பாருங்கள.

இகைெகன
ெணஙகுங்கள,
அல்லது தியானம்
யமறவ்காளளுங்கள. 

ஒவவொரு நாளும் 
நீங்கள நன்ைி கூை 
ெிருப்பப்படும் மூன்று 
ெிஷயங்ககளப் பறைி 
சிந்தியுங்கள.

ஒருெகர ஒருெர 
ஊககுெிததுக 
வ்காளளுங்கள. 

நம்ப்கமான
வசய்தி்ககள
மட்டும் படியுங்கள.
ெதந்தி்ககள
நம்பாதீர்கள.
நம்பிகக்கயு்ன்
இருங்கள!

உங்களின் குடும்பததாரு்னும்,
மனதிறகு பிடிததமானெர்களு்னும்
யபசுங்கள! 

எங்களுக்கா்க மன 
கதரியதது்ன் 

இருங்கள! 



நான் எகத அைிந்துவ்காளள 
யெணடும் 

வபாதுொ்க பலருககும் இம்மாதிரியான அைிகுைி்கள 
இருககும்:

ஒரு ொர ்காலமா்க 
ெந்து யபாகும் ்காய்ச்சல் 

ஒன்ைிலிருந்து இரணடு 
ொரங்களுககு இருமல் 

தகலெலி 

யசாரவு 

வதாணக் 
ெலி 

ஆனால்… 

ஒரு ொரம் அல்லது இரணடு 
ொரங்களுககுள வபரும்பாலாயனார 
இந்த யநாயிலிருந்து குணமக்ந்து 
ெிடுொர்கள. 

மனம் தளராமல், கதரியமா்க 
இருக்கவும் அணணா!

ொசகன / சுகெ 
இழப்பு

மூககு ஒழுகுதல் 
/ மூககு அக்ப்பு

உ்ல் ெலி

ெயிறறுப்யபாககு 



இெறறுள ஏயதனும் இருந்தால், வமடிக்கல் 
யபாஸ்டில் உளளெர்களி்ம் உதெி ய்களுங்கள: 

உங்களால் வமடிக்கல் 
யபாஸ்டுககு ந்க்க 
முடியெில்கல 
என்ைால், எவமரவஜென்சி 
வபாததாகனஅழுததுங்கள

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 
்கெனிததுகவ்காளயொம்!

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

எனது உ்ல் நலமக்ந்ததன் பின் 
என்ன ந்ககும்?

நீங்கள ெிடுெிக்கப்பட்்தன் பின், 
யெகலககுத திரும்புெதறகு 
முன், தற்காலி்கமா்க மறவைாரு 
இ்ததில் தங்கிகவ்காளளலாம்.

ய்களெி: பணதகதப் பறைி நான் 
்கெகலப்ப் யெணடுமா?

      இல்கல! எனது அகனதது    
     மருததுெ வசலெிறகும் சிங்கப்பூரின் 
அரசு பணம் வசலுததியது.

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

என்னால் நிம்மதியா்க இருக்க முடியும்!



ய்களெி: என்கனயும் மறைெர்ககளயும் 
எவொறு பாது்காப்பது?

உங்கள அகைகய 
்காறயைாட்்மா்க 
கெததிருங்கள.

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

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

நீங்கள பயன்படுததிய 
திசுக்ககள குப்கபத 
வதாட்டியில் எைியுங்கள. 
அதன் பிைகு, உங்கள 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

க்க குலுக்க 
யெண்ாம். உங்கள 

மு்கதகத 
வதா்ாதீர்கள.

்கதவு க்கப்பிடி்கள 
யபான்ை 
வபாதுொன 
யமறபரப்பு்ககளத 
வதாடுெகதத 
தெிரக்கவும்.



உங்கள 
க்க்ககள 
்கழுெி உலர 
கெக்கவும்.

்கழிெகையில்:

நீரதவதாட்டியில் 
துப்பியபிைகு 
செரக்காரம் 
பயன்படுததி 
்கழுெிெிடுங்கள.

பயன்படுததியப் 
பிைகு 
்கழிப்பகைகய
பைிக்கவும்.

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

சுததமான 
நீரில் 
க்க்ககள 
நகனக்கவும்.

செரக்காரதகதப் 
பயன்படுததி 
க்க்ககள ்கழுெவும். 
நமது சூப்பரஸ்்ார 
ரஜெினியின் 
“ஒருென் ஒருென் 
முதலாளி" பா்கலப் 
பாடிகவ்காணய் 
இருப்பது 
வநாடி்களுககு 
க்க்ககள ்கழுெவும்.



உங்கள ஆயராக்கியம், 
எங்கள முன்னுரிகம

ஹல்தசரவ உங்கள ்ககதகயக 
ய்கட்்க ெிரும்பு்கிைது. தயவுவசய்து 
உங்கள பயணதகதப் ப்கிரந்து 
வ்காளளுங்கள அல்லது ய்களெி 
ய்கட்்கவும்

ஹல்தசரெின் ெ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 ்கிருமிதவதாறறு 
பறைிய வசய்தி்கள
http://covid19.healthserve.org.sg

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

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.
நாங்கள உங்ககள 
்கெனிததுகவ்காளயொம்!



மருததுெ குைிப்பு்கள:

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?



நீங்கள இல்லாமல் சிங்கப்பூர இல்கல.

எங்கள யதசதகத எங்களு்ன்
 ்கட்டியகமதததறகு நன்ைி.

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