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பாடசாைல மற்றும் சிறுவர்
பராமரிப்பகத்தில் COVID-19
ேசாதித்தறியும் முைறைம

பதிப்பு 5: ேம 31, 2021

மாணவர்கள் அல்லது பிள்ைளகள் பாடசாைல மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச்

ெசல்வதற்கு முன்னர் ஒவ்ெவாரு நாளும் COVID-19 ேசாதைன ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

ெபற்ேறார்/பாதுகாவலர்கள் ஒரு பிள்ைளயின் சார்பாக இைத நிரப்பலாம்.
திகதி (mm-dd-yyyy)

ேசாதித்தறிதலுக்கான ேகள்விகள்
1. கடந்த 14 நாட்களில், மாணவர்/பிள்ைள கனடாவுக்கு ெவளிேய
பயணம் ெசய்திருக்கின்றாரா?
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தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டிய ேதைவகளிலிருந்து
விலக்கு அளிக்கப்பட்டால், “இல்ைல” என்பைதத் ேதர்ந்ெதடுக்கவும்.
2. மாணவர்/பிள்ைள தற்ேபாது தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும்
(வட்டில்
ீ
தங்க ேவண்டும்) என்று ஒரு மருத்துவர், சுகாதார
வழங்குநர் அல்லது ெபாது சுகாதாரப் பிரிவு உங்களிடம் கூறியுள்ளதா?

ஒரு ேநாய்ப்பரம்பல் அல்லது ெதாடர்புத் தடமறிதல் இதற்கான
காரணமாக இருக்கலாம்.
3. COVID-19 ெதாற்ைறத் தற்ேபாது ெகாண்டுள்ள ஒருவரின் “ெநருங்கிய
ெதாடர்பாளர்” எனக் கடந்த 14 நாட்களில், மாணவர்/பிள்ைள
அைடயாளம் காணப்பட்டுள்ளாரா?
4. கடந்த 14 நாட்களில், தங்கள் ெசல்ேபானில் COVID
எச்சரிக்ைக அறிவிப்ைப மாணவர்/பிள்ைள ெபற்றுள்ளாரா?
5. இந்த அறிகுறிகளில் எைதயாவது மாணவர்/பிள்ைள தற்ேபாது
அனுபவிக்கின்றாரா?

புதிதான, ேமாசமைடந்து ெகாண்டிருக்கும் மற்றும் ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட
பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றதான
எதைனயும்/அைனத்ைதயும் ெதரிவு ெசய்யவும்.
காய்ச்சல் மற்றும்/அல்லது குளிருணர்ச்சி

37.8 டிகிரி ெசல்சியஸ்/100 டிகிரி பரைனட் அல்லது அதற்கு
ேமற்பட்ட ெவப்பநிைல
இருமல் அல்லது குைரப்பது ேபான்ற இருமல் (croup)
ெதாடர்ச்சியான, வழக்கத்ைத விட அதிகமாக ஏற்படும், சுவாசிக்கும்ேபாது ஒரு விசில்
சத்தம் ேபாடுவது ேபான்ற இருமல் (ஆஸ்துமா, ெதாற்றுேநாய்க்குப்-பின்னர் எதிர்மாறாகத்
ெதாழிற்படும் சுவாசப்பாைதகள் அல்லது ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்லது
நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது)
மூச்சுத் திணறல்
மூச்ெசடுப்பதில் சிரமம்,ஆழமாக சுவாசிக்க முடியாதிருப்பது (ஆஸ்துமா அல்லது
அவர்களுக்கு ஏற்கனேவ உள்ள பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன்
ெதாடர்பற்றது)
சுைவ அல்லது வாசைனயில் குைறவு அல்லது இழப்பு
பருவகால ஒவ்வாைமகள், நரம்பியல் ேகாளாறுகள் அல்லது ஏற்கனேவ உள்ளதாக
அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது
ெதாண்ைடயில் புண் அல்லது விழுங்குவதில் சிரமம்
விழுங்கும்ேபாது வலித்தல் (பருவகால ஒவ்வாைமகள், அமிலம் காரணமாக
ெநஞ்ெசரிவு அல்லது ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்லது
நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது)
மூக்கால் ஒழுகுதல் அல்லது மூக்கைடப்பு
பருவகால ஒவ்வாைமகள், குளிர்ந்த காலநிைலயில் ெவளியில் இருப்பது
அல்லது அவர்களுக்கு இருப்பதாக ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட பிற
காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது
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அசாதாரணமானது, நீண்ட காலம்- நீடிப்பது (பதற்றம்-காரணமாக ஏற்படும் தைலவலி,
நாட்பட்டஒற்ைறத் தைலவலி, அல்லது அவர்களுக்கு இருப்பதாக ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட
பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது)
மாணவர்/பிள்ைள கடந்த 48 மணி ேநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசி
ெபற்றிருந்து, தடுப்பூசிக்குப் பின்னர் ெதாடங்கிய ேலசான தைலவலி
எனில், “இல்ைல” என்பைதத் ெதரிந்ெதடுக்கவும்
குமட்டல், வாந்தி மற்றும் / அல்லது வயிற்றுப்ேபாக்கு
வயிற்ெறரிவுடன் குடல் ேநாய், பதட்டம், மாதவிடாய் காரணமாக
ஏற்படும் வயிற்றுவலிகள் அல்லது அவர்களுக்கு இருப்பதாக ஏற்கனேவ
அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது
அதிக ேசார்வு அல்லது தைச வலிகள்
அசாதாரண, ேசார்வு, ஆற்றல் இல்லாைம, சிசுக்களுக்குப் ேபாஷாக்கின்ைம (மனச்ேசார்வு,
தூக்கமின்ைம, ைதராய்டு ெசயலிழப்பு, திடீெரன ஏற்பட்ட காயம் அல்லது அவர்களுக்கு
இருப்பதாக ஏற்கனேவ அறியப்பட்ட பிற காரணங்கள் அல்லது நிைலைமகளுடன் ெதாடர்பற்றது)
மாணவர்/பிள்ைள கடந்த 48 மணி ேநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசி
ெபற்றிருந்து, தடுப்பூசிக்குப் பின்னர் ெதாடங்கிய ேலசான ேசார்வு
மற்றும்/அல்லது ேலசான தைச வலி/மூட்டு வலி எனில், “இல்ைல”
என்பைதத் ெதரிந்ெதடுக்கவும்.

6. மாணவர்/பிள்ைளயுடன் ஒருமித்து வசிக்கும் எவராவது புதிதாக ஏதாவது COVID-19
அறிகுறிகைளத் தற்ேபாது அனுபவிக்கின்றாரா மற்றும்/அல்லது அறிகுறிகைள
அனுபவித்த பின்னர் ேசாதைன முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கின்றாரா?
அறிகுறிகைள அனுபவிக்கும் நபர் கடந்த 48 மணி ேநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசிையப்
ெபற்றிருந்து, தடுப்பூசிக்குப் பின்னர் ேலசான தைலவலி, ேசார்வு, தைச வலிகள் மற்றும்/
அல்லது மூட்டு வலி ஆகியன ெதாடங்கியிருந்தால், “இல்ைல” என்பைதத் ெதரிந்ெதடுக்கவும்

ேசாதித்தறியும் ேகள்விகளின் முடிவுகள்
1 இலிருந்து 3 வைரயுள்ள ேகள்விகளுக்கு “ஆம்” என்று நீ ங்கள் பதிலளித்திருந்தால் பாடசாைல அல்லது சிறுவர்
பராமரிப்பகத்துக்குச் ெசல்ல ேவண்டாம்.

•
•
•

மாணவர்/பிள்ைள 14 நாட்கள் சுயமாகத்-தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும் (வட்டிேலேய
ீ
இருக்க ேவண்டும்) மற்றும்
ேசாதைன ெசய்யப்படுவதற்கு அல்லது மருத்துவ அவசரநிைலைம தவிர்ந்த ேவறு எந்தக் காரணத்துக்காகவும்
ெவளியில் ெசல்லக்கூடாது.
1 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீங்கள் பதிலளித்திருந்தால், ெபாது சுகாதாரப் பகுதியின் ஆேலாசைனையப்
பின்பற்றவும். உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவால் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் பாடசாைல/சிறுவர்
பராமரிப்பகத்துக்கு மாணவர்/பிள்ைள திரும்பச் ெசல்லலாம்.
3 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீங்கள் பதிலளித்திருந்தால், மாணவர்/பிள்ைளக்கு COVID-19 ேசாதைன ெசய்யப்பட
ேவண்டுமா என்பைதயும் உள்ளடக்கிய ஆேலாசைனகைள அல்லது ஒரு மதிப்பட்ைடப்
பீ
ெபறுவதற்காக மருத்துவர்/
சுகாதாரப் பராமரிப்பாளர் ஒருவருடன் ேபசவும். எதிர்மைறயான ேசாதைன முடிவு கிைடத்தாலும் கூட, 14 நாட்களின்
பின்னேர பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்கு மாணவர்/பிள்ைள திரும்பச் ெசல்ல முடியும்.

∙
∙

ெராறன்ேரா அல்லது பபீல் ேபான்ற மாகாணத்தின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் நீங்கள் வசிப்பதாயின், சேகாதரர்களும்
மற்றும் உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள மற்றவர்களும் 14 நாட்களுக்கு வட்டிேலேய
ீ
தங்கியிருக்க ேவண்டும். உள்ளூர்ப்
பகுதியிலுள்ள அபாய காரணிகேள இதற்கான காரணமாகும்.
ஒன்ராறிேயாவின் பிற பகுதிகளில் நீங்கள் வசிப்பதானால், உடன்பிறப்புகள் மற்றும் உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ
ஏைனேயார் பாடசாைல, சிறுவர் பராமரிப்பகம் அல்லது ேவைலக்குச் ெசல்லலாம், ஆனால் அத்தியாவசியம்-அற்ற
பிற காரணங்களுக்காக வட்ைட
ீ
விட்டு ெவளிேயறக்கூடாது.

•
•

ேமலதிகத் தகவல்களுக்குப் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் அல்லது ெதாற்று இருப்பதாகச் ேசாதித்தறியப்பட்டால், ேமலதிகமான
ஆேலாசைனகளுக்கு உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவு அல்லது மருத்துவர்/சுகாதாரப் பராமரிப்பாளைரத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
உங்கள் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாண்டு. இந்த முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

2 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீ ங்கள் பதிலளித்திருந்தால் பாடசாைல அல்லது சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச்
ெசல்ல ேவண்டாம்.

சுயமாகத்-தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும் (வட்டிேலேய
ீ
இருக்க ேவண்டும்) மருத்துவ அவசர
• மாணவர்/பிள்ைள
நிைலைம தவிர்ந்த ேவறு எந்தக் காரணத்துக்காகவும் ெவளியில் ெசல்லக்கூடாது.
சுகாதார ஆேலாசைனையப் பின்பற்றவும். உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவால் அனுமதிக்கப்பட்ட
• ெபாது
பின்னர் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்கு மாணவர்/பிள்ைள திரும்பச் ெசல்லலாம்.
அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், ேமலதிக ஆேலாசைனகளுக்கு உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவு
• அவர்களுக்கு
அல்லது மருத்துவர்/சுகாதாரப் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
அல்லது பபீல் ேபான்ற மாகாணத்தின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் நீங்கள் வசிப்பதாயின், சேகாதரர்களும்
• ெராறன்ேரா
மற்றும் உங்கள் வட்டில்
ீ
உள்ள மற்றவர்களும் வட்டிேலேய
ீ
தங்கியிருக்க ேவண்டும். உள்ளூர்ப் பகுதியிலுள்ள அபாய
காரணிகேள இதற்கான காரணமாகும்.

2

•
•

நீங்கள் ஒன்ராறிேயாவின் பிற பகுதிகளில் வசிப்பதானால், உடன்பிறப்புகள் மற்றும் உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ
ஏைனேயார் பாடசாைல, சிறுவர் பராமரிப்பகம் அல்லது ேவைலக்குச் ெசல்லலாம், ஆனாலும் அத்தியாவசியம்அற்ற பிற காரணங்களுக்காக வட்ைட
ீ
விட்டு ெவளிேயறக்கூடாது. ேமலதிகத் தகவல்களுக்குப் பாடசாைல/சிறுவர்
பராமரிப்பகத்துடன் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
உங்கள் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாண்டு. இந்த முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

4 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீ ங்கள் பதிலளித்திருந்தால் பாடசாைல அல்லது சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச்
ெசல்ல ேவண்டாம்.

சுயமாகத்-தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும் (வட்டிேலேய
ீ
இருக்க ேவண்டும்) அத்துடன் மருத்துவ
• மாணவர்/பிள்ைள
அவசர நிைலைம தவிர்ந்த ேவறு எந்தக் காரணத்துக்காகவும் ெவளியில் ெசல்லக்கூடாது.
• COVID-19 க்குச் ேசாதிக்கப்படுவதற்கு மதிப்பபீட்டு ைமயம் ஒன்றுக்குச் ெசல்லவும்.

∙
∙

•
•
•

ேசாதைனயின் ேபாது அவர்களுக்கு எதிர்மைறயாகக் காட்டினால் (அவர்களுக்கு ைவரஸ் இல்ைல), அவர்கள்
பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குத் திரும்பச் ெசல்லலாம்.

ேசாதைனயின் ேபாது அவர்களுக்கு ேநர்மைறயாகக் காட்டினால் (அவர்களுக்கு ைவரஸ் உள்ளது), உங்கள்
உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவால் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னேர அவர்கள் திரும்பிச் ெசல்ல முடியும்.

அவர்களுக்கு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், ேமலதிக ஆேலாசைனகளுக்கு உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவு
அல்லது மருத்துவர்/சுகாதாரப் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
உடன்பிறப்புகள் மற்றும் உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ
ஏைனேயார் பாடசாைல, சிறுவர் பராமரிப்பகம் அல்லது ேவைலக்குச்
ெசல்லலாம், ஆனாலும் COVID எச்சரிக்ைகச் ேசாதைன முடிவு எதிர்மைறயாகக் காட்டும் வைர அல்லது உங்கள்
உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவால் அனுமதிக்கப்படும் வைர, அத்தியாவசியம்-அற்ற ேவறு காரணங்களுக்காக
வட்ைட
ீ
விட்டு ெவளிேயறக்கூடாது.
உங்கள் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாண்டு.இந்த முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

5 அல்லது 6 வது ேகள்விகளின் கீ ழ்க் குறிப்பிடப்பட்ட அறிகுறிகளில் எவற்றுக்காவது “ஆம்” என்று நீ ங்கள்
பதிலளித்திருந்தால் பாடசாைல அல்லது சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் ெசல்ல ேவண்டாம்.

மாணவர்/பிள்ைள தனிைமப்படுத்தப்பட ேவண்டும் (வட்டிேலேய
ீ
இருக்க ேவண்டும்) மற்றும் ேசாதைன
• ெசய்யப்படுவதற்கு
அல்லது மருத்துவ அவசர நிைலைம தவிர்ந்த ேவறு எந்தக் காரணத்துக்காகவும் ெவளியில்

•
•
•
•

ெசல்லக்கூடாது.

5 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீங்கள் பதிலளித்திருந்தால், மாணவர்/பிள்ைளக்கு COVID-19 ேசாதைன ெசய்யப்பட
ேவண்டுமா என்பைதயும் உள்ளடக்கிய ஆேலாசைனகள் அல்லது ஒரு மதிப்பபீட்ைடப் ெபறுவதற்காக மருத்துவர்/
சுகாதாரப் பராமரிப்பாளர் ஒருவருடன் ேபசவும்.
6 வது ேகள்விக்கு “ஆம்” என்று நீங்கள் பதிலளித்திருந்தால், அந்த நபர் எதிர்மைறயான COVID-19 ேசாதைன முடிைவப்
ெபற்ற பின்னர், அல்லது உங்கள் உள்ளூர்ப் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவினால் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் அல்லது அது
ேவெறாரு ேநாய் எனக் கண்டறியப்பட்ட பின்னேர, பாடசாைல அல்லது சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்கு மாணவர்/பிள்ைள
திரும்பிச் ெசல்ல முடியும்.
மாணவர்/பிள்ைளக்கு அறிகுறிகள் ேதான்றும் வைர அல்லது அவரவருக்குரிய தனிப்பட்ட ேசாதைனகள்
எதிர்மைறயாகக் காட்டும் வைர அல்லது உங்கள் ெபாது சுகாதாரப் பிரிவினால் அனுமதிக்கப்படும் வைர அல்லது
அது ேவெறாரு ேநாய் எனக் கண்டறியப்படும் வைர, உங்கள் வட்டிலுள்ள
ீ
உடன்பிறப்புகள் அல்லது பிற நபர்கள்
வட்டிேலேய
ீ
தங்கியிருக்க ேவண்டும்.
உங்கள் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பாளைரத் ெதாடர்பு ெகாண்டு.இந்த முடிவு பற்றி அவர்களுக்குத் ெதரிவிக்கவும்.

ேகள்விகள் அைனத்துக்கும் “இல்ைல” என்று நீ ங்கள் பதிலளித்திருந்தால், உங்கள் பிள்ைள பாடசாைல/சிறுவர்
பராமரிப்பகத்துக்குச் ெசல்லக்கூடும், ஏெனனில் அவர்கள் COVID-19 ெதாற்றுக்கு உள்ளாகாமல் ஆேராக்கியமாக
இருப்பதாகத் ெதரிகின்றது. இந்த முடிைவப் பற்றி ஆசிரியர்களுக்குத் ெதரியப்படுத்துவதற்கு உங்கள் பாடசாைல/
சிறுவர் பராமரிப்பு வழங்குநரினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நைடமுைறையப் பின்பற்றவும் (ெபாருந்துமாயின்).
மாணவர்/பிள்ைள கடந்த 48 மணி ேநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசிையப் ெபற்றிருந்து, தடுப்பூசிக்குப் பின்னர் ேலசான
தைலவலி, ேசார்வு, தைச வலிகள் மற்றும்/அல்லது மூட்டு வலி ஆகியன ெதாடங்கியிருந்தால், அத்துடன்
ேவறு அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாவிட்டால், அவர்களுக்குச் சரியாகப் ெபாருந்தக்கூடிய முகக்கவசம் ஒன்ைறப்
பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்தில் இருக்கும் முழுேநரமும் அவர்கள் அணிந்திருக்க ேவண்டும். உணவு அல்லது
பானத்ைத உட்ெகாள்வதற்கு மட்டுேம அவர்களின் முகக்கவசம் அகற்றப்படலாம், ேமலும் அவர்களின் முகக்கவசம்
அகற்றப்படும்ேபாது, அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து குைறந்தது இரண்டு மீ ற்றர் தூரத்தில் இருக்க ேவண்டும்.
அறிகுறிகள் ேமாசமைடந்து, 48 மணிேநரங்கைளத் கடந்த பின்னரும் ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்தால், அல்லது அவர்களுக்கு
ேவறு அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், அவர்கள் உடனடியாகப் பாடசாைல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்ைத விட்டு ெவளிேயறிச்
சுய-தனிைமப்படுத்தப்பட்டு COVID-19 ேசாதைன ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

ஒன்ராறிேயா ெபாது சுகாதார நிறுவனம் - ெதாடர்புத் தடமறிதல்
சுயவிருப்பத்தின் அடிப்பைடயிேலேய இந்தக் ேகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கப்படுகின்றது. இந்தத்
தகவல்கள் ெதாடர்புத் தடமறிதலுக்காக மட்டுேம ெபாது சுகாதார அதிகாரிகளால் பயன்படுத்தப்படும்.
தகவல்கள் அைனத்தும் 28 நாட்களில் நீக்கப்படும்.
திகதி:
ெபயர்:
ெதாைலேபசி அல்லது மின்னஞ்சல்:
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