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சுகாதார அைமச்சு | கலவி அைமச்சு

பாடசாைல மற்றும் சிறுவர் பராமரிபபகததில 
உளள மாணவர்கள மற்றும் பிளைளகளுககான 
COVID-19 ேசாதைன முைறைம பதிபபு 3: அகேடாபர் 18, 2021

ஒவெவாரு நாளும் மாணவர்கள அலலது பிளைளகள பாடசாைல மற்றும் சிறுவர் பராமரிபபகததுககுச் 

ெசலவதற்கு முனனர் COVID-19 ேசாதைன ெசயயபபட ேவண்டும். ஒரு பிளைளயின சார்பாகப ெபற்ேறார்/

பாதுகாவலர்கள இைத நிரபபலாம்.

திகதி (mm-dd-yyyy)

ேசாதிததறிதலுககான ேகளவிகள

1. இநத அறிகுறிகளில எதைனயாவது மாணவர்/பிளைள தற்ேபாது அனுபவிககினறாரா?
இங்கு குறிபபபிடபபட்டுள்ள அறிகுறிகள ெபாதுவாக COVID-19 உடன் ெதாடர்புைடய அறிகுறிக்ளாகும். உங்களுக்கு
இநத அறிகுறிகள இருநதால், நங்கள தனிைமபபடுததபபட்டு அதற்குரிய ேசாதைனைய நாட ேவண்டும்.
COVID-19 அறிகுறிகள உள்ளவர்களுக்கு அல்்லது COVID-19 உள்ளதாக அறியபபட்டவர்களுடன் ெதாடர்பபில்
இருபபவர்களுக்கு, வபிைரவான ஆன்டிெஜன் ேசாதைன பயன்படுததபபடக் கூடாது என்பைதத தயவுெசய்து
கவனிக்கவும்.

ேநாயுற்ற அல்்லது கேழ குறிபபபிடபபடாதைவ உள்ளிட்ட, ேநாயபின் அறிகுறிகை்ளக் ெகாண்ட எவரும் வட்டிே்லேய
இருக்க ேவண்டும் மற்றும் ேதைவபபட்டால் அவர்க்ளின் சுகாதார வழங்குநரிடம் மதிபபட்ைடப ெபற ேவண்டும்.

புதிதான, ேமாசமைடநது ெகாண்டிருக்கும் மற்றும் ஏற்கனேவ அறியபபட்ட பபிற காரணங்கள அல்்லது
நிை்லைமகளுடன் ெதாடர்பற்ற எதைனயும்/அைனதைதயும் ெதரிவு ெசய்யவும்.

காயச்சல மற்றும்/அலலது குளிருணர்ச்சி 
ெவபபநிை்ல 37.8 டிகிரி ெசல்சியஸ்/100 டிகிரி பாரன்ஹட் அல்்லது அதிலும் 
அதிகமாக இருததல் மற்றும்/அல்்லது கு்ளிருணர்்சசி 

ஆம் இல்ை்ல

இருமல அலலது குைரபபது ேபானற இருமல (croup)
ெதாடர்்சசியாக, வழக்கதைத வபிட அதிகமாக ஏற்படும், சுவாசிக்கும்ேபாது ஒரு வபிசில் 
சததம் ேபாடுவது ேபான்ற இருமல் (ஆஸ்துமா, ெதாற்றுேநாய்க்குப-பபின்னர்  
எதிரிைடயாகத ெதாழிற்படும் சுவாசபபாைதகள அல்்லது ஏற்கனேவ அறியபபட்ட  
பபிற காரணங்கள அல்்லது நிை்லைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது) 

ஆம் இல்ை்ல

மூச்சுத திணறல 
மூ்செசடுபபதில் சிரமம், ஆழமாக்ச சுவாசிக்க முடியாதிருபபது (ஆஸ்துமா 
அல்்லது அவர்களுக்கு ஏற்கனேவ உள்ள பபிற காரணங்கள அல்்லது  
நிை்லைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது) 

ஆம் இல்ை்ல

சுைவ அலலது வாசைன உணர்வு குைறதல அலலது இழபபு
பருவகா்ல ஒவவாைமகள, நரம்பபியல் ேகா்ளாறுகள அல்்லது ஏற்கனேவ இருபபதாக  
அறியபபட்ட பபிற காரணங்கள அல்்லது நிை்லைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது 

ஆம் இல்ை்ல

குமடடல, வாநதி மற்றும்/அலலது வயிற்றுபேபாககு
வயபிற்ெறரிவுடன் கூடிய குடல் ேநாய், பதட்டம், மாதவபிடாய் காரணமாக ஏற்படும் 
வயபிற்றுவ்லிகள அல்்லது அவர்களுக்கு இருபபதாக ஏற்கனேவ அறியபபட்ட பபிற  
காரணங்கள அல்்லது நிை்லைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது 

ஆம் இல்ை்ல

2. மாணவர்/பிளைளககுப பினவருவனவற்றில ஏதாவது ஒனறு ெபாருநதுகினறதா?

• அவர்கள COVID-19 க்கு எதிராக முழுைமயாகத தடுபபூசி ேபாட்டுக் ெகாண்டுள்ளார்கள (ஒரு ேடாஸ் அல்்லது
இரண்டு ேடாஸ் தடுபபூசித ெதாடரின் இறுதி ேடாஸி்லிருநது 14 நாட்கள அல்்லது அதற்கு ேமல் ஆகிவபிட்டது)

• அவர்கள கடநத 90 நாட்க்ளில் COVID-19 க்கு ேநர்மைறயாக்ச ேசாதிக்கபபட்டுள்ளனர் (பபின்னர் குணமைடநது
வபிட்டார்கள)

ஆம் எனில், 3, 4, 5 வது ேகளவபிகை்ளத தவபிர்க்கவும்

இநத ேசாதைன முைறைமைய நங்கள பூர்ததி ெசய்யும்ேபாது தனிபபட்ட சுகாதாரத தகவல்கள 
ேசகரிக்கபபடுவதில்ை்ல. தடுபபூசி நிை்ல மற்றும் முன்ைனய ெதாற்று வர்லாற்ைற அடிபபைடயாகக் ெகாண்ட 
துல்்லியமான தனிைமபபடுததல் வழிமுைறகை்ள வழங்குவேத இநதக் ேகளவபியபின் ேநாக்கமாகும்.
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3. மாணவர்/பிளைளயுடன ஒருமிதது வசிககும் எவருககாவது புதிதாக COVID-19  
அறிகுறிகளில ஏதாவது தற்ேபாது இருககினறதா மற்றும்/அலலது அறிகுறிகள  
ஏற்படட பினனர் ேசாதைன முடிவுகளுககாகக காததிருககினறாரா? 

பிளைளகள (<18 வயது): காய்்சசல் மற்றும்/அல்்லது கு்ளிருணர்்சசி, இருமல் அல்்லது  
குைரபபது ேபான்ற இருமல், மூ்சசுத திணறல், சுைவ அல்்லது வாசைன குைறதல் அல்்லது  
இழபபு, குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது வயபிற்றுபேபாக்கு:

வளர்நேதார் (≥18 வயது): காய்்சசல் மற்றும்/அல்்லது கு்ளிருணர்்சசி, இருமல் அல்்லது  
குைரபபது ேபான்ற இருமல், மூ்சசுத திணறல், சுைவ அல்்லது வாசைன குைறதல் அல்்லது  
இழபபு, ேசார்வு, தைச வ்லி

அறிகுறிகை்ள அனுபவபிபபவர் கடநத 48 மணபி ேநரததில் COVID-19 தடுபபூசிையப ெபற்று,  
அதன் பபின்னர் மட்டுேம ே்லசான ேசார்வு, தைச வ்லி மற்றும்/அல்்லது மூட்டு வ்லி ஆகியன 
ெதாடங்கியபிருநதால், “இல்ை்ல“ என்பைதத ேதர்நெதடுக்கவும். 

ஆம் இல்ை்ல

4. COVID-19 ெதாற்ைறத தற்ேபாது ெகாண்டுளள ஒருவரின “ெநருஙகிய ெதாடர்பாளர்”  
எனக கடநத 10 நாடகளில, மாணவர்/பிளைள அைடயாளம் காணபபடடுளளாரா? 
நங்கள தனிைமபபடுததபபடத ேதைவயபில்ை்ல என்று ெபாது சுகாதாரப பபிரிவு உங்களுக்கு  
அறிவுறுததியபிருநதால், “இல்ை்ல“ என்பைதத ேதர்நெதடுக்கவும். 

ஆம் இல்ை்ல

5. கடநத 10 நாடகளில, தஙகள ெசலேபானில COVID எச்சரிகைக அறிவிபைப  
மாணவர்/பிளைள ெபற்றுளளாரா? 
ஆய்வக அடிபபைடயபி்லான PCR ேசாதைனயபில் மாணவர்/பபிளை்ள எதிர்மைறயாக்ச  
ேசாதைன ெசய்திருநதால், “இல்ை்ல“ என்பைதத ேதர்நெதடுக்கவும். 

ஆம் இல்ை்ல

6. பினவருவனவற்றில ஏதாவது ெபாருநதுகினறதா?

• கடநத 14 நாடகளில, மாணவர்/பிளைள கனடாவுககு ெவளியில பயணம்  
ெசயதுளளார் அததுடன தனிைமபபடுததி இருககுமாறு அவருககுக கூறபபடடுளளது

• கடநத 14 நாடகளில, மாணவர்/பிளைள கனடாவுககு ெவளியில பயணம்  
ெசயதுளளளார் அததுடன பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிபபகததுககுச்  
ெசலலககூடாது என அவருககுக கூறபபடடுளளது 

இநதப பபிளை்ள/மாணவருக்கு முழுைமயாகத தடுபபூசி ேபாடபபடவிலைல ஆனால்  
அவர் தடுபபூசி ேபாடபபடட ஒருவருடன ேசர்நது பயணம் ெசயதிருநத படியால் மததிய  
அரசின் தனிைமபபடுதத்லில் இருநது வபி்லக்குப ெபற்றிருநதார்,  எனினும் 14 நாட்களுக்குப  
பாடசாை்ல அல்்லது சிறுவர் பராமரிபபகததுக்கு அவர் ெசல்்லக்கூடாது. மாணவர்/பபிளை்ளக்கு  
இது ெபாருநதுமானால் “ஆம்“ என்பைதத ேதர்நெதடுக்கவும்.

ஆம் இல்ை்ல

7. மாணவர்/பிளைள தற்ேபாது தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வடடில தஙக ேவண்டும்)  
எனறு ஒரு மருததுவர், சுகாதார வழஙகுநர் அலலது ெபாது சுகாதாரப பிரிவு உஙகளிடம்  
கூறியுளளதா? 

ீ

ஒரு ேநாய்பபரவல் அல்்லது ெதாடர்புத தடமறிதல் இதற்கான காரணமாக இருக்க்லாம். 

ஆம் இல்ை்ல

8. கடநத 10 நாடகளில, மாணவர்/பிளைள விைரவான ஆனடிெஜன ேசாதைன அலலது  
வடடு அடிபபைடயிலான சுய-பரிேசாதைனக கருவி மூலம் ேநர்மைறயாகச் ேசாதைன 
ெசயயபபடடிருககினறாரா? 

ீ

ஆய்வக அடிபபைடயபி்லான PCR ேசாதைனயபில் மாணவர்/பபிளை்ள எதிர்மைறயாக்ச  
ேசாதைன ெசய்திருநதால், “இல்ை்ல“ என்பைதத ேதர்நெதடுக்கவும். 

ஆம் இல்ை்ல

ேசாதிததறியும் ேகளவிகளின முடிவுகள

1 வது ேகளவியின கழ்க குறிபபிடபபடட அறிகுறிகளில எவற்றுககாவது “ஆம்” எனறு நஙகள 
பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம்.

• மாணவர்/பபிளை்ள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன 
ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசர நிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் 
ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.

• மாணவர்/பபிளை்ளக்கு COVID-19 ேசாதைன ெசய்யபபட ேவண்டுமா என்பைத உள்ளடக்கிய 
ஆே்லாசைனகை்ள அல்்லது ஒரு மதிபபட்ைடப ெபறுவதற்காக மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளர் 
ஒருவருடன் ேபசவும்.

மாணவர்/பிளைளககு ஏற்படட அறிகுறிகள ேசாதைனகளில எதிர்மைறயாகக காடடும் வைர 
அலலது உஙகள ெபாது சுகாதாரப பிரிவினால அனுமதிககபபடும் வைர அலலது அது ேவெறாரு 
ேநாய எனக கண்டறியபபடும் வைர, உஙகள வடடிலுளள உடனபிறபபுகள அலலது பிற நபர்கள 
வடடிேலேய தஙகியிருகக ேவண்டும். தடுபபூசி முழுைமயாகப ேபாடபபடட அலலது கடநத 90 
நாடகளில COVID-19 ககு ேநர்மைறயாக இருநது பினனர் குணமைடநத வடடு உறுபபினர்கள 
வடடில தஙகியிருககத ேதைவயிலைல.

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு.இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும்.

3 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம்.

• மாணவர்/பபிளை்ள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன 
ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசர நிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் 
ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.
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. 

• உங்கள உளளூர் ெபாது சுகாதாரப பபிரிவபினால், அறிகுறிகளுக்கான ேசாதைனக்ளில் எதிர்மைறயாகத 
ெத்ளிவாக்கபபட்ட பபின்னர், அல்்லது மற்ெறாரு ேநாய் எனக் கண்டறியபபட்ட பபின்னர், பாடசாை்ல 
அல்்லது சிறுவர் பராமரிபபகததுக்கு மாணவர்/பபிளை்ள மண்டும் ெசல்்ல்லாம்.

• 
ீ

உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு.இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும்.

4 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம். 

• மாணவர்/பபிளை்ள 10 நாட்கள சுயமாகத-தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) 
மற்றும் ேசாதைன ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசரநிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் 
காரணததுக்காகவும் ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.

• எநத அறிகுறிகை்ளக் கண்காணபிக்க ேவண்டும், COVID-19 க்கான PCR பரிேசாதைனைய எபேபாது ெசய்ய 
ேவண்டும் உள்ளிட்ட வபிடயங்களுக்கு, உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப பபிரிவு அல்்லது சுகாதாரப 
பாதுகாபபு வழங்குநரின் ஆே்லாசைனையப பபின்பற்றவும். COVID-19 உள்ளதாக அறியபபட்டவர்களுடன் 
ெதாடர்பபில் இருபபவர்களுக்கு, வபிைரவான ஆன்டிெஜன் ேசாதைன பயன்படுததபபடக் கூடாது என்பைதத 
தயவுெசய்து கவனிக்கவும். 

• மாணவர்/பபிளை்ளக்கு எநத அறிகுறிகளும் இல்்லாதவைர அவர் எதிர்மைற ேசாதைன முடிைவப 
ெபற்றாலும் கூட, பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபகததுக்கு 10 நாட்களுக்குப பபின்னேர மீண்டும் ெசல்்ல 
முடியும். 

உடனபிறபபுகள மற்றும் உஙகள வடடிலுளள ஏைனேயார் பாடசாைல, சிறுவர் பராமரிபபகம் 
அலலது ேவைலககுச் ெசலலலாம், ஆனால அததியாவசியம்-அற்ற பிற காரணஙகளுககாக 
வடைட விடடு ெவளிேயறககூடாது. தடுபபூசி முழுைமயாகப ேபாடபபடட அலலது கடநத 90 
நாடகளில COVID-19 ககு ேநர்மைறயாக இருநது பினனர் குணமைடநத வடடு உறுபபினர்கள 
வடடில தஙகியிருககத ேதைவயிலைல.

• மாணவர்/பபிளை்ளக்கு ேமே்ல குறிபபபிடபபட்ட அறிகுறிக்ளில் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டால் அல்்லது 
ெதாற்று இருபபதாக்ச ேசாதிததறியபபட்டால், ேம்லதிகமான ஆே்லாசைனகளுக்கு உங்கள உளளூர்ப 
ெபாது சுகாதாரப பபிரிவு அல்்லது மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். 

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும். 

5 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம். 

• மாணவர்/பபிளை்ள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன 
ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசர நிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் 
ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.

• COVID-19 க்கு்ச ேசாதிக்கபபடுவதற்காக மதிபபட்டு ைமயம் ஒன்றுக்கு்ச ெசல்்லவும். 

PCR ேசாதைனயின ேபாது அவர்களுககு எதிர்மைறயாகக காடடினால (அவர்களுககு ைவரஸ் 
இலைல), அவர்கள பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிபபகததுககுத திரும்பச் ெசலலலாம். 

PCR ேசாதைனயின ேபாது அவர்களுககு ேநர்மைறயாகக காடடினால (அவர்களுககு ைவரஸ் 
உளளது), அவர்கள ெதாடர்நது தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும். உஙகள உளளூர்ப ெபாது 
சுகாதாரப பிரிவால அனுமதிககபபடட பினனேர அவர்கள திரும்பிச் ெசலல முடியும்.

• அவர்களுக்கு அறிகுறிகள ஏற்பட்டால், ேம்லதிக ஆே்லாசைனகளுக்கு உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப 
பபிரிவு அல்்லது மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.

உடனபிறபபுகள மற்றும் உஙகள வடடிலுளள ஏைனேயார் பாடசாைல, சிறுவர் பராமரிபபகம் 
அலலது ேவைலககுச் ெசலலலாம், ஆனாலும் PCR பரிேசாதைனயில COVID எச்சரிகைகச் 
ேசாதைன முடிவுகள எதிர்மைறயாகக காடடும் வைர அலலது உஙகள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப 
பிரிவால அனுமதிககபபடும் வைர, அததியாவசியம்-அற்ற ேவறு காரணஙகளுககாக வடைட 
விடடு ெவளிேயறககூடாது. தடுபபூசி முழுைமயாகப ேபாடபபடட அலலது கடநத 90 நாடகளில 
COVID-19 ககு ேநர்மைறயாக இருநது பினனர் குணமைடநத வடடு உறுபபினர்கள வடடில 
தஙகியிருககத ேதைவயிலைல.

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு.இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும்.

6 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம்.

• சர்வேதசப பயணம் ெசய்த தனிநபர்களுக்கான அரசின் வழிகாட்டுதல்கை்ள மாணவர்/பபிளை்ள பபின்பற்ற 
ேவண்டும், அவர்கள வநதுேசர்நத பபின்னர்் 14 நாட்களுக்குப பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபகததுக்கு்ச 
ெசல்்லக்கூடாது மற்றும் அரசின் நிபநதைனக்ளின்படி ேசாதிக்கபபட ேவண்டும். 

• மாணவர்/பபிளை்ள சுயமாகத-தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் என அறிவுறுததபபட்டால், 14 
நாட்களுக்கு வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும் மற்றும் ேசாதைன ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது 
மருததுவ அவசரநிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது. 
பயணபிகளுக்கான அரசின் நிபநதைனகள பற்றிய ேம்லதிகமான தகவல்களுக்குத தயவுெசய்து பார்க்கவும் 
Government of Canada’s website

• மாணவர்/பபிளை்ளக்கு அறிகுறிகள ஏற்பட்டால் மற்றும்/அல்்லது ெதாற்று இருபபதாக்ச 
ேசாதிததறியபபட்டால், ேம்லதிகமான ஆே்லாசைனகளுக்கு உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப பபிரிவு 
அல்்லது மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும். 

ீ

ீ

பீ

. 

ீ

. 

ீ

ீ

ீ

ீ ீ

ீ

ீ

ீ

ீ

ீ
ீ

. 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation


4

7 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம்.

• மாணவர்/பபிளை்ள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன 
ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசர நிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் 
ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.

• ெபாது சுகாதார ஆே்லாசைனையப பபின்பற்றவும். உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப பபிரிவால் 
அனுமதிக்கபபட்ட பபின்னர் பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபகததுக்கு மாணவர்/பபிளை்ள திரும்ப்ச 
ெசல்்ல்லாம். 

• அவர்களுக்கு அறிகுறிகள ஏற்பட்டால், ேம்லதிக ஆே்லாசைனகளுக்கு உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப 
பபிரிவு அல்்லது மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.

மாணவர்/பிளைளககு ஏற்படட அறிகுறிகள ேசாதைனகளில எதிர்மைறயாகக காடடும் வைர 
அலலது உஙகள ெபாது சுகாதாரப பிரிவினால அனுமதிககபபடும் வைர அலலது அது ேவெறாரு 
ேநாய எனக கண்டறியபபடும் வைர, உஙகள வடடிலுளள உடனபிறபபுகள அலலது பிற நபர்கள 
வடடிேலேய தஙகியிருகக ேவண்டும். தடுபபூசி முழுைமயாகப ேபாடபபடட அலலது கடநத 90 
நாடகளில COVID-19 ககு ேநர்மைறயாக இருநது பினனர் குணமைடநத வடடு உறுபபினர்கள 
வடடில தஙகியிருககத ேதைவயிலைல.

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும்.

8 வது ேகளவிககு “ஆம்” எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால பாடசாைல அலலது சிறுவர் 
பராமரிபபகததுககுச் ெசலல ேவண்டாம்.

• மாணவர்/பபிளை்ள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும் (வட்டிே்லேய இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன 
ெசய்யபபடுவதற்கு அல்்லது மருததுவ அவசர நிை்லைம தவபிர்நத ேவறு எநதக் காரணததுக்காகவும் 
ெவ்ளியபில் ெசல்்லக்கூடாது.

• COVID-19 க்கு்ச ேசாதிக்கபபடுவதற்காக மதிபபட்டு ைமயம் ஒன்றுக்கு்ச ெசல்்லவும். 

PCR ேசாதைனயின ேபாது அவர்களுககு எதிர்மைறயாகக காடடினால (அவர்களுககு ைவரஸ் 
இலைல), அவர்கள பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிபபகததுககுத திரும்பச் ெசலலலாம். 

PCR ேசாதைனயின ேபாது அவர்களுககு ேநர்மைறயாகக காடடினால (அவர்களுககு ைவரஸ் 
உளளது), அவர்கள ெதாடர்நது தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும். உஙகள உளளூர்ப ெபாது 
சுகாதாரப பிரிவால அனுமதிககபபடட பினனேர அவர்கள திரும்பிச் ெசலல முடியும்.

• அவர்களுக்கு அறிகுறிகள ஏற்பட்டால், ேம்லதிக ஆே்லாசைனகளுக்கு உங்கள உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப 
பபிரிவு அல்்லது மருததுவர்/சுகாதாரப பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.

• வபிைரவான ஆன்டிெஜன் ேசாதைன அல்்லது வட்டு-அடிபபைடயபி்லான சுய-ேசாதைனக்ளின் ேபாது, 
ேநர்மைறயாகக் கண்டறியபபட்ட நபர் PCR ேசாதைனயபில் எதிர்மைறயாகக் காட்டும் வைர அல்்லது 
உளளூர்ப ெபாது சுகாதாரப பபிரிவால் அனுமதிக்கபபடும் வைர, உங்கள வட்டிலுள்ள உடன்பபிறபபுகள 
அல்்லது மற்றவர்கள தனிைமபபடுததபபட ேவண்டும். தடுபபூசி முழுைமயாகப ேபாடபபட்ட அல்்லது 
கடநத 90 நாட்க்ளில் COVID-19 க்கு ேநர்மைறயாக இருநது பபின்னர் குணமைடநத வட்டு உறுபபபினர்கள 
வட்டில் தங்கியபிருக்கத ேதைவயபில்ை்ல.

• உங்கள பாடசாை்ல/சிறுவர் பராமரிபபா்ளைரத ெதாடர்பு ெகாண்டு. இநத முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத 
ெதரிவபிக்கவும்.

ேகளவிகள அைனததுககும் "இலைல" எனறு நஙகள பதிலளிததிருநதால, உஙகள பிளைள 
பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிபபகததுககுச் ெசலலலாம். இநத முடிைவப பற்றி ஆசிரியர்களுககுத 
ெதரியபபடுததுவதற்கு உஙகள பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிபபு வழஙகுநரினால உருவாககபபடடுளள 
நைடமுைறையப பினபற்றவும்.

• வழக்கமான ெநறிமுைறக்ளின்படி, இநேநாயபின் அறிகுறிக்ளில் ஏதாவது இருக்கும் ேநாயுற்ற நபர்கள 
அைனவரும் வட்டிே்லேய தங்கியபிருக்க ேவண்டும், ேதைவபபட்டால் அவர்க்ளின் வழக்கமான சுகாதார 
வழங்குநரிடம் மதிபபடு ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். 

• தவபிரமான அறிகுறிகை்ளக் ெகாண்ட அவசர சிகி்சைச ேதைவபபடும் நபர்கள அருகில் உள்ள அவசர 
சிகி்சைசப பபிரிவுக்கு்ச ெசல்்ல ேவண்டும். 

• ேமே்ல குறிபபபிடபபட்டுள்ளவற்றுக்குப புறம்பான அறிகுறிகள நபர் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால், அநத நபரின் 
அறிகுறிகள மற்றும் ெதாற்று்ச சூழ்லில் அவர் இருநத வர்லாற்று மதிபபட்டின் அடிபபைடயபில் ேசாதைன 
உள்ளிட்ட ஏைனய நடவடிக்ைககை்ளப ெபாது சுகாதாரப பபிரிவு பரிநதுைரக்க்லாம். 

ஒனராறிேயா ெபாது சுகாதார நிறுவனம் - ெதாடர்புத தடமறிதல 
சுயவிருபபததின அடிபபைடயிேலேய இநதக ேகளவிகளுககுப பதிலளிககபபடுகினறது இநதத தகவல்கள 

ெதாடர்புத தடமறிதலுக்காக மட்டுேம ெபாது சுகாதார அதிகாரிக்ளால் பயன்படுததபபடும். தகவல்கள 

அைனததும் 28 நாட்க்ளில் நீக்கபபடும்.

திகதி:

ெபயர்:  

ெதாைலேபசி அலலது மினனஞசல:
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