
பாடசாலைக்கு அலைது சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்துக்குச் சசலவதற்கு முனபாக தினமும் மாணவர்கள் 
மற்றும் சிறுவர்களில COVID-19 முனபரிசசாதலன சசயயப்படல அவசியமாகும். மாணவர் ஒருவரின சார்பபில 
சபற்சறார்/பாதுகாவைர்கள் இதலனப் பூர்த்திசசயயைாம்.

திகதி (mm-dd-yyyy)             

முனபரிசசாதிப்புக் சகள்வபிகள் (சபாருத்தமான நிரலில ஒரு “X” ஐப் சபாடுஙகள்)
1.	 பபினவரும் சநாயக்குறிகளில ஏதாவது அவருக்குத் தற்சபாது இருக்கிறதா?  
புதிய, ம�ோச�ோகியிருக்கும், �ற்றும் அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது �ருத்துவ நில்லல�களு்டன் ததோ்டர்பில்லோத 
அலைத்லதயும் தயவுதசய்து ததரிவுதசய்யுஙகள்.	

பாடசாலைக்கும் சிறுவர் பராமரிப்பு 
நிலையத்துக்கும் சசல்லும் மாணவர்்கள் 
மற்றும் சிறுவர்்களுக்்கான COVID-19 
முனபரிசசாதலனலயச் சசய்யும் முலை

காயச்சல மற்றும்/அலைது குளிர்நடுக்கம்  

உ்டலதவப்பநில்ல	37.8	்போலக	C	/100	்போலக F அல்லது அதற்கும் அதிகம்

 � ஆம்  � இலல்ல

இருமல அலைது குலரப்பதுசபானற சத்தமுள்ள இருமல (croup)

ததோ்டர்சசியோைது, வழல�லயவி்ட அதிக�ோக உள்்ளது, சுவோசிக்கும்ம்போது 
விசி்லடிப்பதும்போன்ற சத்தத்லத உருவோக்குகிறது, அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் 
அல்லது நில்லல�களு்டன் (அஸ�ோ, ததோற்றுக்குப ்பின்்போை எதிரவிலைலயக் கோடடும் 
கோற்றுவழிகள் ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது

 � ஆம்  � இலல்ல

மூச்சுத் திணறல  

மூ்சசு விடுவதில சிர�ம், ஆழ�ோக்ச சுவோசிக்க முடியோதிருத்தல, அறியப்பட்ட ்பிற 
கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (அஸ�ோ ம்போன்றவற்று்டன்)ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

சுலவ அலைது வாசலனலய உணரும் தனலம குலறவு அலைது இழப்பு  

அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (்பருவகோ்ல ஒவவோல�கள், 
நரம்்பியல ஒழுஙகீைஙகள் ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

2.	 பபினவரும் சநாயக்குறிகளில ஏதாவது அவருக்குத் தற்சபாது இருக்கிறதா? 
புதிய, ம�ோச�ோகியிருக்கும், �ற்றும் அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது �ருத்துவ நில்லல�களு்டன் ததோ்டர்பில்லோத 
அலைத்லதயும் ததரிவுதசய்யுஙகள்.	

சதாணலட சநா அலைது வபிழுஙகுவதில சிரமம் 

விழுஙகுவதில சிர�ம், அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் 
(்பருவகோ்ல ஒவவோல�, தநஞதசரிவு ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

தடிமன அலைது மூக்கலடப்பு 

அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (்பருவகோ்ல ஒவவோல�கள், 
கு்ளிருக்குள் தவ்ளியில நின்றல� ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

வழலமக்கு வபிசராதமான அலைது நீணட சநரம் நிலைத்திருக்கும் தலையபிடி

அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (்பதற்றம்-வலகத் தல்லவலி, 
நோள்்பட்ட ஒற்லறத் தல்லவலி ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

குமடடல, வாநதி மற்றும்/அலைது வயபிற்சறாடடம் 

அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (irritable bowel syndrome 
-கு்டலு்டன் ததோ்டர்போை மநோய்க் குறிக்ளின் ததோகுதி, ்பிள்ல்ளக்ளில ்பதற்றம், �ோதவி்டோய் 
கோ்லத் தலசப்பிடிபபு ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது

 � ஆம்  � இலல்ல

வழலமக்கு வபிசராதமான அதீத கலளப்பு அலைது தலச வலிகள்

மசோரவு, உற்சோக�ின்ல�, சிசுக்கள் ்போலகுடிப்பதில ஆரவ�ில்லோது இருத்தல, 
அறியப்பட்ட ்பிற கோரணஙகள் அல்லது நில்லல�களு்டன் (�ை்சமசோரவு, தூக்க�ின்ல�, 
லததரோயிட தசயலிழபபு, திடீதரை ஏற்்பட்ட கோயம்/வலி ம்போன்றவற்று்டன்) ததோ்டர்பற்றது 

 � ஆம்  � இலல்ல

3.	 க்டநத	14	நோடக்ளில, கை்டோவுக்கு தவ்ளிமய அவர ்பயணம் தசய்திருக்கிறோரோ? 
 ஆம்  இலல்ல
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4.	 தற்ம்போது	COVID-19	இருக்கும் உள்்ள ஒருவரு்டன் தநருஙகிய ததோ்டரபு தகோண்டிருநதவர எை அவலர த்போது்ச 
சுகோதரத்திைர க்டநத	14	நோடகளுக்குள் அல்டயோ்ளப்படுத்தியிருக்கின்றைரோ?  
 ஆம்  இலல்ல

5.	 அவர தற்ம்போது தைில�ப்படுத்தப்படடிருக்க மவண்டும் (வீடடில இருக்கமவண்டும்) எை �ருத்துவர, ஆமரோக்கியப 
்பரோ�ரிபபு வழஙகுநர அல்லது த்போது்ச சுகோதோர ்பிரிவிைர ஒருவர அவருக்கு/உஙகளுக்கு்ச தசோலலியிருக்கின்றைரோ?  
 ஆம்  இலல்ல

6.	 COVID	க்கு தவ்ளிப்படுத்த்பட்டது ததோ்டர்போை எ்சசரிக்லக அறிவிபபு க்டநத	14	நோடக்ளில, அவரின் லகய்டக்கத் 
ததோல்லம்பசிக்கு (cell phone) வநதிருநததோ?  
 ஆம்  இலல்ல

முனபரிசசாதிப்புக் சகள்வபிகளின சபறுசபறுகள் 

மகள்வி	1	இன் கீழுள்்ள ஏதோவது மநோய்க்குறிகளுக்கு “ஆம்” எை நீஙகள் ்பதி்ல்ளித்திருநதோல: 

• இநதப த்பறும்பற்றிலை அவரகளுக்குத் ததரிவிப்பதற்கோக அநத ்போ்டசோல்லலய/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு 
நில்லயத்லதத் ததோ்டரபுதகோள்ளுஙகள்

• 14	நோடகளுக்கு அவலரத் தைில�ப்படுத்த மவண்டும் (வீடடில லவத்திருத்தல) அத்து்டன் ்பரிமசோதிக்கப்ப்டல 
அல்லது �ருத்துவ அவசரகோ்ல நில்ல தவிரநத ஏலையவற்றுக்கு அவர தவ்ளிமய தசல்லக்கூ்டோது.	

• COVID-19	்பரிமசோதலை ஒன்று அவருக்குத் மதலவயோ என்்பது உள்்ள்டஙக்லோை அறிவுலர அல்லது �திபபீடு 
ஒன்லறப த்பறுவதற்கு, �ருத்துவர/ஆமரோக்கியப ்பரோ�ரிபபு வழஙகுநர ஒருவரு்டன் ம்பசுஙகள் 

• மநோய்க்குறிகள் அற்ற வீடடு அஙகத்தவரகள் ்போ்டசோல்லக்கு/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு நில்லயத்துக்கு/ மவல்லக்கு்ச 
தசல்லக்கூடியதோக இருக்க்லோம்.	உஙக்ளின் உள்ளூரப த்போது்ச சுகோதோர ்பிரிவிைரின் வல்லத்த்ளத்லதப 
்போரலவயிடுஙகள் அல்லது உள்ளூரில இருக்கும் ஆ்பத்தின் அடிப்பல்டயில அவரகளுக்கு மவறு்பட்ட 
விதிமுலறகள் இருக்கிறதோ என்று அறிவதற்கோக அலழயுஙகள்

மகள்வி	2	இன் கீழுள்்ள ஒமர ஒரு மநோய்க்குறிக்கு �டடும் “ஆம்” எை நீஙகள் ்பதி்ல்ளித்திருநதோல: 

• இநதப த்பறும்பற்றிலை அவரகளுக்குத் ததரிவிப்பதற்கோக அநத ்போ்டசோல்லலய/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு 
நில்லயத்லதத் ததோ்டரபுதகோள்ளுஙகள்

• 24	�ணித்தியோ்லஙகளுக்கு அவலரத் தைில�ப்படுத்த மவண்டும் (வீடடில லவத்திருத்தல) அத்து்டன் 
்பரிமசோதிக்கப்ப்டல அல்லது �ருத்துவ அவசரகோ்ல நில்ல தவிரநத ஏலையவற்றுக்கு அவர தவ்ளிமய 
தசல்லக்கூ்டோது.

• COVID-19	்பரிமசோதலை ஒன்று அவருக்குத் மதலவயோ என்்பது உள்்ள்டஙக்லோை அறிவுலர அல்லது �திபபீடு 
ஒன்லறப த்பறுவதற்கு, �ருத்துவர/ஆமரோக்கியப ்பரோ�ரிபபு வழஙகுநர ஒருவரு்டன் ம்பசுஙகள்.

• 24	�ணி மநரத்தின் ்பின்ைர, அவரின் மநோய்க்குறி குலறநதிருநதோல, ்போ்டசோல்லக்கு/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு 
நில்லயத்துக்கு தசல்லக்கூடிய்ளவுக்கு ந்ல�ோக இருக்கிறோர எை அவர உணரும்ம்போது அவர தசல்லமுடியும்.	
அவலரப ்பரிமசோதலை தசய்யமவண்டிய மதலவயிலல்ல.

• மநோய்க்குறிகள் அற்ற வீடடு அஙகத்தவரகள் ்போ்டசோல்லக்கு/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு நில்லயத்துக்கு/ மவல்லக்கு்ச 
தசல்லக்கூடியதோக இருக்க்லோம்.	உஙக்ளின் உள்ளூரப த்போது்ச சுகோதோர ்பிரிவிைரின் வல்லத்த்ளத்லதப 
்போரலவயிடுஙகள் அல்லது உள்ளூரில இருக்கும் ஆ்பத்தின் அடிப்பல்டயில அவரகளுக்கு மவறு்பட்ட 
விதிமுலறகள் இருக்கிறதோ என்று அறிவதற்கோக அலழயுஙகள்

மகள்வி	2	இன் கீழுள்்ள இரண்டு அல்லது அதற்கு ம�ற்்பட்ட மநோய்க்குறிகளுக்கு “ஆம்” எை நீஙகள் ்பதி்ல்ளித்திருநதோல:

• இநதப த்பறும்பற்றிலை அவரகளுக்குத் ததரிவிப்பதற்கோக அநத ்போ்டசோல்லலய / சிறுவர ்பரோ�ரிபபு 
நில்லயத்லதத் ததோ்டரபுதகோள்ளுஙகள்

• 14	நோடகளுக்கு அவலரத் தைில�ப்படுத்த மவண்டும் (வீடடில லவத்திருத்தல) அத்து்டன் ்பரிமசோதிக்கப்ப்டல 
அல்லது �ருத்துவ அவசரகோ்ல நில்ல தவிரநத ஏலையவற்றுக்கு அவர தவ்ளிமய தசல்லக்கூ்டோது.

• COVID-19	்பரிமசோதலை ஒன்று அவருக்குத் மதலவயோ என்்பது உள்்ள்டஙக்லோை அறிவுலர அல்லது �திபபீடு 
ஒன்லறப த்பறுவதற்கு, �ருத்துவர/ஆமரோக்கியப ்பரோ�ரிபபு வழஙகுநர ஒருவரு்டன் ம்பசுஙகள்

• மநோய்க்குறிகள் அற்ற வீடடு அஙகத்தவரகள் ்போ்டசோல்லக்கு/சிறுவர ்பரோ�ரிபபு நில்லயத்துக்கு/ மவல்லக்கு்ச 
தசல்லக்கூடியதோக இருக்க்லோம்.	உஙக்ளின் உள்ளூரப த்போது்ச சுகோதோர ்பிரிவிைரின் வல்லத்த்ளத்லதப 
்போரலவயிடுஙகள் அல்லது உள்ளூரில இருக்கும் ஆ்பத்தின் அடிப்பல்டயில அவரகளுக்கு மவறு்பட்ட 
விதிமுலறகள் இருக்கிறதோ என்று அறிவதற்கோக அலழயுஙகள் 

மகள்விகள்	3,	4,	5	அல்லது	6க்கு “ஆம்” எை நீஙகள் ்பதி்ல்ளித்திருநதோல:

• இநதப த்பறும்பற்றிலை அவரகளுக்குத் ததரிவிப்பதற்கோக அநத ்போ்டசோல்லலய / சிறுவர ்பரோ�ரிபபு 
நில்லயத்லதத் ததோ்டரபுதகோள்ளுஙகள்

• 14	நோடகளுக்கு அவலரத் தைில�ப்படுத்த மவண்டும் (வீடடில லவத்திருத்தல) அத்து்டன் ்பரிமசோதிக்கப்ப்டல 
அல்லது �ருத்துவ அவசரகோ்ல நில்ல தவிரநத ஏலையவற்றுக்கு அவர தவ்ளிமய தசல்லக்கூ்டோது.

• COVID-19	்பரிமசோதலை ஒன்று அவருக்குத் மதலவயோ என்்பது உள்்ள்டஙக்லோை அறிவுலர அல்லது �திபபீடு 
ஒன்லறப த்பறுவதற்கு, �ருத்துவர/ஆமரோக்கியப ்பரோ�ரிபபு வழஙகுநர ஒருவரு்டன் ம்பசுஙகள் 

அலைத்துக் மகள்விகளுக்கும் “இலல்ல” எை நீஙகள் ்பதி்ல்ளித்திருநதோல உஙக்ளின் ்பிள்ல்ள ்போ்டசோல்லக்கு/
சிறுவர ்பரோ�ரிபபு நில்லயத்துக்கு்ச தசல்ல்லோம்.	

ஒனராறிசயா சபாதுச் சுகாதாரம் - சதாடர்புத் தடமறிதல 
கீழவரும் சகள்வபிகளுக்குப் பதிைளிப்பது சதரிவுக்குரியது.	ததோ்டரபுத் த்ட�றிதலுக்கோக த்போது்ச சுகோதோர 
அதிகோரிகள் �டடும் இநதத் தகவலகல்ளப ்பயன்்படுத்துவோரகள்.	தகவலகள் யோவும்	28	நோடக்ளின் ்பின்ைர அழிக்கப்படும்.

திகதி: 

த்பயர: 

ததோல்லம்பசி அல்லது �ின்ைஞசல: 


