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சுகாதார அமைச்சு | கல்வி அமைச்சு

பாடசாமை ைற்றும் சிறு்ர்  
பராைரிப்பு நிமையத்துககான  
COVID-19 முனபரிசசாதமன பதிப்பு 4: பபப்ர்ரி 24, 2021 

பாடசாமைககு  
அலைது சிறு்ர் பராைரிப்பு நிமையத்துககுச் பசல்தற்கு 
முனபாக தினமும் ைாண்ர்கள் ைற்றும் சிறு்ர்களில COVID-19 
முனபரிசசாதமன பசயயப்படல அ்சியைாகும். ைாண்ர் ஒரு்ரின 
சார்பவில பபற்சறார்/பாதுகா்ைர்கள் இதமனப் பூர்த்திபசயயைாம்.

திகதி (mm-dd-yyyy)           

முன்பரிச�ோதிப்புக்ோன ச்ள்வி்ள 

1. கடநத 14 நாடகளில, ைாண்ர்/சிறு்ர் அலைது அ்ரின வீடடில   ஆம்   இல்லை
இருப்ப்ர்களில எ்ரா்து கனடாவுககு ப்ளிசய பயணம்  
பசயதிருககினறாரா? 
ததொறதறொதுககத்துககொன தத்ைகளிலிருந்து  
ைிலைககளிககப்பட்டிருந்தொல (உதொரணத்துககு, ததொழிலுககொக  
கனடொ-அதெரிகக எல்லை்ைத் கடகக தைண்டிைிருககும் 
அத்திைொைசிை தை்லைதசய்யும் ஒரு ்பணிைொளர்), “இல்லை” என்ப்தத்  
ததரிவுதசய்ைவும். 

2. ைருத்து்ர், ஆசராககியப் பராைரிப்பு ்ழங்குநர் அலைது  ஆம்   இல்லை
பபாதுச் சுகாதாரப் பவிரி்வினர் ஒரு்ர் ைாண்ர்/சிறு்ர்  
தற்சபாது தனிமைப்படுத்தப்படடிருகக ச்ண்டும் (வீடடில  
இருககச்ண்டும்) என உங்களுககுச் பசாலலியவிருககினறாரா?  
ததொறறுப்பரைல அலலைது ததொடர்புத் தடெறிதல ஒனறு இதறகுக  
கொரணெொக இருககலைொம்.

3. தற்சபாது COVID-19 சநாய இருககும் ஒரு்ருடன “பநருங்கிய  ஆம்   இல்லை
பதாடர்பு” பகாண்டிருநத்ர் என ைாண்ர்/சிறு்ர் கடநத  
14 நாடகளுககுள் அமடயாளப்படுத்தப்படடிருககிறாரா?

4. COVIDககு ப்ளிப்படுத்தபடடது பதாடர்பான எச்சரிகமக  ஆம்   இல்லை
அறி்விப்பு ஒனறு கடநத 14 நாடகளில ைாண்ரின/சிறு்ரின  
மகயடககத் பதாமைசபசிககு (cell phone) ்நதிருநததா? 
 ஏறகனதை அைருககு தசய்ைப்பட்ட ்பரிதசொத்ன ஒனறில  
எதிர்ெ்றைொன முடி்ை அைர் த்பறறிருந்தொல, “இல்லை” என்ப்தத்  
ததரிவுதசய்ைவும்.

5. ைாண்ருககு/சிறு்ருககுப் பவின்ரும் சநாயககுறிகளில 
ஏதா்து ஒனறு தற்சபாது இருககிறதா? 
புதிை, தெொசெொகிைிருககும், ெறறும் அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள்  
அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை இருககும் ெருத்துை  
நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பிலலைொத அ்னத்்தயும் தைவுதசய்து  
ததரிவுதசய்யுஙகள். 

 காயச்சல ைற்றும்/அலைது குளிர்நடுககம்   ஆம்   இல்லை
 உடலதைப்பநி்லை 37.8 ்பொ்க C/100 ்பொ்க F அலலைது அதறகும் அதிகம் 
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இருைல அலைது குமரப்பதுசபானற சத்தமுள்ள இருைல (croup)  ஆம்   இல்லை
ததொடர்்சசிைொனது, ைழ்ெ்ைைிட அதிகெொக உள்ளது,  
சுைொசிககும்த்பொது ைிசிலைடிப்பதுத்பொனற சத்தத்்த உருைொககுகிறது  
(அஸெொ, ததொறறுககுப ்பின்பொன எதிர்ைி்ன்ைக கொட்டும் கொறறுைழிகள்  
அலலைது அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது)

 மூச்சுத் திணறல   ஆம்   இல்லை
 மூ்சசு ைிடுைதில சிரெம், ஆழெொக்ச சுைொசிகக முடிைொதிருத்தல  
(அஸெொ அலலைது அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு  
ஏறகனதை இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது)

 சும் அலைது ்ாசமனமய உணரும் தனமை குமறவு   ஆம்   இல்லை
அலைது இழப்பு  
்பருைகொலை ஒவைொ்ெகள், நரம்்பிைல ஒழுஙகீனஙகள், அலலைது  
அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது

 பதாண்மட சநா அலைது ்விழுங்கு்தில சிரைம்   ஆம்   இல்லை
 ைிழுஙகுைதில சிரெம் (்பருைகொலை ஒவைொ்ெ, தநஞதசரிவு, அலலைது  
அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது)

 தடிைன அலைது மூககமடப்பு  ஆம்   இல்லை
 ்பருைகொலை ஒவைொ்ெகள், குளிருககுள் தைளிைில நினற்ெ, அலலைது 
 அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது

 தமையவிடி  ஆம்   இல்லை
 ைழ்ெககு ைிதரொதெொனது அலலைது நீண்ட தநரம் நி்லைத்திருப்பது  
(்பதறறம்-ை்கத் த்லைைலி, நொள்்பட்ட ஒற்றத் த்லைைலி, அலலைது  
அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது)

குைடடல, ்ாநதி ைற்றும்/அலைது ்யவிற்சறாடடம்  ஆம்   இல்லை
irritable bowel syndrome - குடலுடன ததொடர்்பொன தநொய்ககுறிகளின  
ததொகுதி, ்பதறறம், ெொதைிடொய் கொலைத் த்சப்பிடிபபு, அலலைது அறிைப்பட்ட 
 ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை இருககும் ெருத்துை  
நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது

 அதீத கமளப்பு அலைது தமசகளில ்லி   ஆம்   இல்லை
 ைழ்ெககு ைிதரொதெொன தசொர்வு, உறசொகெின்ெ, சிசுககள்  
்பொலகுடிப்பதில ஆர்ைெிலலைொது இருத்தல (ென்சதசொர்வு, தூககெின்ெ,  
்ததரொைிட் தசைலிழபபு, திடீதரன ஏற்பட்ட கொைம்/ைலி, அலலைது  
அறிைப்பட்ட ்பிற கொரணஙகள் அலலைது அைர்களுககு ஏறகனதை  
இருககும் ெருத்துை நி்லை்ெகளுடன ததொடர்்பறறது)

6. ைாண்ரின/சிறு்ரின வீடடிலிருககும் எ்ருககா்து தற்சபாது  ஆம்   இல்லை
COVID-19 பதாடர்பான புதிய சநாயககுறிகள் இருககினறதா  
ைற்றது/அலைது சநாயககுறிகள் இருப்பதால பரிசசாதமன  
முடிவுகளுககாக அ்ர் காத்திருககிறாரா? 

முன்பரிச�ோதிப்புக ச்ள்வி்ளுக்ோன ப்பறுச்பறு்ள

சகள்்வி 1ககு அலைது 3ககு “ஆம்” என நீங்கள் பதிைளித்திருநதால பாடசாமைககு 
அலைது சிறு்ர் பராைரிப்பு நிமையத்துககுச் பசலைாதீர்கள்.

• 14 நொட்களுககு ெொணை்ர/சிறுை்ரத் தனி்ெப்படுத்த (வீட்டில இருத்தல) தைண்டும், 
அத்துடன ்பரிதசொதிககப்படல அலலைது ெருத்துை அைசரகொலை நி்லை தைிர்ந்த 
ஏ்னைைறறுககு அைர் தைளிதை தசலலைககூடொது.
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• “ஆம்” எனக சகள்்வி 1ககு , நீஙகள் ்பதிலைளித்திருந்தொல த்பொது்ச சுகொதொரப 
்பிரிைினரின ஆதலைொச்னக்ளப ்பின்பறறுஙகள். த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் 
தசலலைமுடியுதெனக கூறினொல ெொணைர்/சிறுைர் ்பொடசொ்லைககு/சிறுைர் ்பரொெரிபபு 
நி்லைைத்துககு்ச தசலலை முடியும். 

 ∙ உடன்பிறபபுகள் அலலைது உஙகளின வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்கள் ைொைரும் 14 
நொட்களுககுத் தனி்ெப்படுத்தப்பட்டிருகக (வீட்டில இருத்தல) தைண்டும்.

• “ஆம்” எனக சகள்்வி 3ககு நீஙகள் ்பதிலைளித்திருந்தொல, COVID-19 ்பரிதசொத்ன ஒனறு 
அைருககுத் தத்ைைொ என்பது உள்ளடஙகலைொன அறிவு்ர அலலைது ெதிபபீடு ஒன்றப 
த்பறுைதறகொக ெருத்துைர்/ஆதரொககிைப ்பரொெரிபபு ைழஙகுநர் ஒருைருடன த்பசுஙகள் 
எதிர்ெ்றைொன ்பரிதசொத்ன முடிவு கி்டத்திருந்தொல, 14 நொட்களுககுப ்பிறகு 
்பொடசொ்லைககு/சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்துககு ெொணைர்/சிறுைர் தசலலைமுடியும்.

 ∙ தரொறனதரொ த்பொனற இந்த ெொகொணத்தின சிலை ்பகுதிகளில நீஙகள் ைசித்தொல, 
உடன்பிறபபுகளும் உஙகளின வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்களும் 14 நொட்கள் வீட்டில 
இருககதைண்டும். உள்ளூரில இருககும் ஆ்பத்துக கொரணிகதள இதறகொன கொரணம் 
ஆகும். 

 ∙ ஒனரொறிதைொைின ஏ்னை ்பகுதிகளில நீஙகள் ைசிககிறீர்கள் எனில, உடன்பிறபபுகள் 
ெறறும் உஙகள் வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்கள் ்பொடசொ்லைககு, சிறுைர் ்பரொெரிபபு 
நி்லைைத்துககு அலலைது தை்லைககு்ச தசலலைலைொம், ஆனொல தைறு அத்திைொைசிைெறற 
கொரணஙகளுககொக வீட்்ட ைிட்டு தைளிதைறககூடொது. தெலைதிக ைி்பரஙகள் ்பறறி 
உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்்தக தகளுஙகள். 

• அைருககு தநொய்ககுறிகள் ஏற்பட்டொல அலலைது ்பரிதசொத்னைில அைர் தநர்ெ்றைொக 
இருந்தொல, தெலைதிக ஆதலைொச்னககு உஙகளின உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப 
்பிரிைின்ர அலலைது ெருத்துை்ர/ஆதரொககிைப ்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் 
ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

• இந்தப த்பறுத்ப்ற அைர்களுககுத் ததரிைிப்பதறகொக உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/
சிறுைர் ்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள். 

“ஆம்” எனக சகள்்வி 2ககு நீங்கள் பதிைளித்திருநதால பாடசாமைககு அலைது 
சிறு்ர் பராைரிப்பு நிமையத்துககுச் பசலைாதீர்கள். 

• ெொணைர்/சிறுைர் தனி்ெப்படுத்தப்பட (வீட்டில இருத்தல) தைண்டும் அத்துடன ெருத்துை 
அைசரகொலை நி்லை தைிர்ந்த ஏ்னைைறறுககு அைர் தைளிதை தசலலைககூடொது.

• த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினரின ஆதலைொச்னக்ளப ்பின்பறறுஙகள். உஙகளின 
உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் தசலலைமுடியுதெனக கூறினொல ெொணைர்/
சிறுைர் ்பொடசொ்லைககு/சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்துககு்ச தசலலைமுடியும். 

• அைருககு தநொய்ககுறிகள் ஏற்பட்டொல தெலைதிக ஆதலைொச்னகளுககு உஙகளின 
உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைின்ர அலலைது ெருத்துை்ர/ஆதரொககிைப 
்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

• தரொறனதரொ த்பொனற இந்த ெொகொணத்தின சிலை ்பகுதிகளில நீஙகள் ைசித்தொல, 
உடன்பிறபபுகளும் உஙகளின வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்களும் வீட்டில இருககதைண்டும். 
உள்ளூரில இருககும் ஆ்பத்துக கொரணிகதள இதறகொன கொரணம் ஆகும். 

• ஒனரொறிதைொைின ஏ்னை ்பகுதிகளில நீஙகள் ைசிககிறீர்கள் எனில, உடன்பிறபபுகள் 
ெறறும் உஙகள் வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்கள் ்பொடசொ்லைககு, சிறுைர் ்பரொெரிபபு 
நி்லைைத்துககு அலலைது தை்லைககு்ச தசலலைலைொம், ஆனொல தைறு அத்திைொைசிைெறற 
கொரணஙகளுககொக வீட்்ட ைிட்டு தைளிதைறககூடொது. தெலைதிக ைி்பரஙகள் ்பறறி 
உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்்தக தகளுஙகள். 

• இந்தப த்பறுத்ப்ற அைர்களுககுத் ததரிைிப்பதறகொக உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/
சிறுைர் ்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

“ஆம்” எனக சகள்்வி 4ககு நீங்கள் பதிைளித்திருநதால பாடசாமைககு அலைது 
சிறு்ர் பராைரிப்பு நிமையத்துககுச் பசலைாதீர்கள்

• ெொணைர்/சிறுைர் தனி்ெப்படுத்தப்பட (வீட்டில இருத்தல) தைண்டும், அத்துடன ெருத்துை 
அைசரகொலை நி்லை தைிர்ந்த ஏ்னைைறறுககு அைர் தைளிதை தசலலைககூடொது.

• COVID-19 ்பரிதசொத்ன ஒன்ற அைர் த்பறறுகதகொள்ைதறகொக ெதிபபீட்டு ்ெைம் 
ஒனறுககு்ச தசலலைவும். 

 ∙ ்பரிதசொத்னைில அைர் எதிர்ெ்றைொக இருந்தொல (அைருககு ்ைரஸ ததொறறில்லை), 
்பொடசொ்லைககு அலலைது சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்துககு அைர் தசலலைமுடியும்.
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 ∙ ்பரிதசொத்னைில அைர் தநர்ெ்றைொக இருந்தொல (அைருககு ்ைரஸ 
ததொறறுள்ளது), உஙகளின உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் 
தசலலைமுடியுதெனக கூறினொல ெட்டுதெ ்பொடசொ்லைககு அலலைது சிறுைர் ்பரொெரிபபு 
நி்லைைத்துககு அைர் திரும்்பி்ச தசலலைமுடியும்.

• அைருககு தநொய்ககுறிகள் ஏற்பட்டொல தெலைதிக ஆதலைொச்னகளுககு உஙகளின 
உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைின்ர அலலைது ெருத்துை்ர/ஆதரொககிைப 
்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

• உடன்பிறபபுகள் ெறறும் உஙகளின வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்கள் ்பொடசொ்லைககு, 
சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்துககு அலலைது தை்லைககு்ச தசலலைலைொம், ஆனொல COVID 
எ்சசரிக்க்ைப த்பறறைர் ்பரிதசொத்னைில எதிர்ெ்ற முடி்ைப த்பறும் ை்ரககும் 
அலலைது உஙகளின உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் தசலலைமுடியுதெனக 
கூறும்ை்ரககும் தைறு அத்திைொைசிைெறற கொரணஙகளுககொக அைர்கள் வீட்்ட ைிட்டு 
தைளிதைறககூடொது. 

• இந்தப த்பறுத்ப்ற அைர்களுககுத் ததரிைிப்பதறகொக உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/
சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்்தத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

சகள்்வி 5 அலைது சகள்்வி 6 இன கீழிருககும் சநாயககுறிகள் ஏதற்காக்து “ஆம்” 
என நீங்கள் பதிைளித்திருநதால, பாடசாமைககு அலைது சிறு்ர் பராைரிப்பு 
நிமையத்துககுச் பசலைாதீர்கள்.

• ெொணைர்/சிறுைர்தனி்ெப்படுத்தப்பட (வீட்டில இருத்தல) தைண்டும், அத்துடன 
்பரிதசொதிககப்படல அலலைது ெருத்துை அைசரகொலை நி்லை தைிர்ந்த தைறு 
கொரணஙகளுககொக வீட்்ட ைிட்டு தைளிதைறககூடொது. 

• “ஆம்” எனக சகள்்வி 5ககு, நீஙகள் ்பதிலைளித்திருந்தொல, COVID-19 ்பரிதசொத்ன ஒனறு 
ெொணைருககு/சிறுைருககுத் தத்ைைொ என்பது உள்ளடஙகலைொன அறிவு்ர அலலைது 
ெதிபபீடு ஒன்றப த்பறுைதறகொக ெருத்துைர்/ஆதரொககிைப ்பரொெரிபபு ைழஙகுநர் 
ஒருைருடன த்பசுஙகள் 

• “ஆம்” எனக சகள்்வி 6ககு நீஙகள் ்பதிலைளித்திருந்தொல, ெொணைருககு/சிறுைருககு 
COVID-19 ்பரிதசொத்னைில எதிர்ெ்ற முடிவு ைந்த்பின அலலைது உஙகளின உள்ளூர்ப 
த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் தசலலைமுடியுதெனக கூறிை்பின அலலைது அைருககு தைறு 
தநொய் இருப்பதொக தநொய்கண்டறிதல தசய்ைப்பட்ட்பினதொன அைர் ்பொடசொ்லைககு/
சிறுைர் ்பரொெரிபபு நி்லைைத்துககு்ச தசலலைமுடியும். 

• தநொய்ககுறிகள் இருந்த ெொணைருககு/சிறுைருககுப ்பரிதசொத்னைில எதிர்ெ்ற 
முடிவு ைரும்ை்ரககும் அலலைது உஙகளின உள்ளூர்ப த்பொது்ச சுகொதொரப ்பிரிைினர் 
தசலலைமுடியுதெனக கூறும்ை்ரககும் அலலைது அைருககு தைறு தநொய் இருப்பதொக 
தநொய்கண்டறிதல தசய்ைப்படும்ை்ரககும் உடன்பிறபபுகள் ெறறும் உஙகள் 
வீட்டிலுள்ள ஏ்னை ந்பர்கள் வீட்டில இருககதைண்டும். 

• இந்தப த்பறுத்ப்ற அைர்களுககுத் ததரிைிப்பதறகொக உஙகளின ்பொடசொ்லை்ை/
சிறுைர் ்பரொெரிபபு ைழஙகுந்ரத் ததொடர்புதகொள்ளுஙகள்.

 அமனத்துக சகள்்விகளுககும் “இலமை” என நீங்கள் பதிைளித்திருநதால, 
உங்களின பவிள்மள ஆசராககியைாக இருககிறார் எனைாம், சைலும் அ்ருககு 
COVID-19 பதாற்றுதல ஏற்பட்விலமை எனபது பதரிகிறது, எனச் அ்ர் 
பாடசாமைககு/சிறு்ர் பராைரிப்பு நிமையத்துககுச் பசலை முடியும். இநதப் 
பபறுசபமறப் பற்றிப் பணியாளர்களுககுத் பதரி்விப்பதற்கு உங்களின 
பாடசாமையால/சிறு்ர் பராைரிப்பு ்ழங்குநரால ஸதாபவிககப்படட 
நமடமுமறமயப் பவினபற்றவும் (பபாருத்தைாயவின).

ஒனராறிசயா பபாதுச் சுகாதாரம் - பதாடர்புத் தடைறிதல 
கீழ்ரும் சகள்்விகளுககுப் பதிைளிப்பது பதரிவுககுரியது . ததொடர்புத் 
தடெறிதலுககொக த்பொது்ச சுகொதொர அதிகொரிகள் ெட்டும் இந்தத் தகைலக்ளப 
்பைன்படுத்துைொர்கள். தகைலகள் ைொவும் 28 நொட்களின ்பினனர் அழிககப்படும்.

திகதி:  

பெயர்:  

பதொலைபெசி அலைது மின்னஞசல:  


