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சுகாதார அமைச்சு | கல்வி அமைச்சு

பாடசாமை ைற்றும் சிறு்ர் பராைரிபபகததில 
உள்ள ைாண்ர்கள ைற்றும் பவிளம்ளகளுககான 
COVID-19 சசாதமன முமைமை கமடசியாகப புதுபபவிககபபடடது: ஜன்ரி 6, 2022 

ஒவ்்ாரு நாளும் ைாண்ர்கள அலைது பவிளம்ளகள பாடசாமை ைற்றும் சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் ்சல்தற்கு முனனர் COVID-19 ககுரிய சசாதமன ்சயயபபட ச்ண்டும். 
பவிளம்ளயவின சார்பாகப ்பற்சைார்(கள)/பாதுகா்ைர்(கள) இமத நிரபப முடியும்.

திகதி (mm-dd-yyyy)

சசாதிததைிதலுககான சகள்விகள

1. கடநத [5, 10] நாடக்ளில ைாண்ர்/பவிளம்ள இநத அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனமை அனுப்விததிருககினைாரா? 

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதால் அல்்லது 11 வயது அல்்லது அதற்குக் 

• 
கு்ைவான வயது்டயவர் எனில், 5 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 
மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்டவராக இருநது முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடவில்்்ல 
எனைால் அல்்லது பநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி கு்ைவாக இருநதால், 10 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 

கீபே குைிப்பிடப்படாத்வ உட்பட, பநாய்க்குட்பட்டுளளை அல்்லது புதிதாக ஏற்பட்ட அல்்லது பமாசம்டநது சசல்லும் 
பநாய் அைிகுைிக்ளைக் சகாணட எவரும், அவர்களைின அைிகுைிகள பமம்படும் வ்ர 24 மணிபநரத்திற்கு வட்டிப்லபய 
இருக்க பவணடும். அத்துடன பத்வப்பட்டால் அவர்களைின சுகாதார வேங்குநரிடமிருநது மதிப்பட்்டப் சபை 
பவணடும். தடுப்பூசி சபற்றுளளை நி்்ல்யக் கருத்திற் சகாளளைாமல், கீபே உளளை ஏதாவது அைிகுைிக்ளைக் சகாணட 
தனிநபர்களைின குடும்ப உறுப்பினர்களும் பநாயுற்ை நபர் தனி்மப்படுத்தி இருக்கும் அபத பநரத்தில் வட்டிப்லபய 
தங்கியிருக்க பவணடும். 

மாணவர்/பிள்ளைக்கு அைிகுைிகள இருநதாலும், ஒபர தட்வயில் சசய்யும் PCR பசாத்னயில் அல்்லது 24 மணிபநர 
இ்டசவளைியில் எடுக்கப்படும் இரணடு வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்னகளைில் (RAT) COVID-19 க்கு எதிர்ம்ையாகச் 
பசாதிக்கப்பட்டிருநதால், மற்றும் 24 மணிபநரத்திற்கு அைிகுைிகள பமம்பட்டு இருநதால், அைிகுைிகள அ்னத்துக்கும் 
“இல்்்ல“ எனறு நங்கள பதி்லளைிக்க்லாம்.

புதிதான, பமாசம்டநது சகாணடிருக்கும் மற்றும் ஏற்கனபவ அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது 
நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ை எத்னயும்/அ்னத்்தயும் சதரிவு சசய்யவும்.

காயச்சல ைற்றும்/அலைது கு்ளிருணர்ச்சி 
சவப்பநி்்ல 37.8 டிகிரி சசல்சியஸ்/100 டிகிரி பாரன்ட் அல்்லது அதிலும்  
அதிகமாக இருத்தல் மற்றும்/அல்்லது குளைிருணர்ச்சி	

ஆம் இல்்்ல

இருைல அலைது குமரபபது சபானை இருைல (croup)
சதாடர்ச்சியாக, வேக்கத்்த விட அதிகமாக ஏற்படுவது, சுவாசிக்கும்பபாது  
ஒரு விசில் சத்தம் பபாடுவது பபானை இருமல் (ஆஸ்துமா, சதாற்றுபநாய்க்குப்- 
பினனர் எதிரி்டயாகத் சதாேிற்படும் சுவாசப்பா்தகள அல்்லது ஏற்கனபவ  
அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது) 

ஆம்	 இல்்்ல

மூச்சுத திணைல 
மூச்சசடுப்பதில் சிரமம், ஆேமாகச் சுவாசிக்க முடியாதிருப்பது (ஆஸ்துமா அல்்லது  
அவர்களுக்கு ஏற்கனபவ உளளை பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது) 

ஆம்	 இல்்்ல

சும் அலைது ்ாசமன உணர்வு குமைதல அலைது இழபபு
பருவகா்ல ஒவவா்மகள, நரம்பியல் பகாளைாறுகள அல்்லது ஏற்கனபவ இருப்பதாக  
அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது 

ஆம்	 இல்்்ல
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2. கடநத [5, 10] நாடக்ளில ைாண்ர்/பவிளம்ள இநத அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனமை அனுப்விததிருககினைாரா?

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதால் அல்்லது 11 வயது அல்்லது அதற்குக் 

• 
கு்ைவான வயது்டயவர் எனில், 5 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 
மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்டவராக இருநது முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடவில்்்ல 
எனைால் அல்்லது பநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி கு்ைவாக இருநதால், 10 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 

புதிதான, பமாசம்டநது சகாணடிருக்கும் மற்றும் ஏற்கனபவ அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது 
நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ை எத்னயும்/அ்னத்்தயும் சதரிவு சசய்யவும்.

்தாண்மடயவில அழற்சி அலைது ்விழுங்கு்தில சிரைம்
விழுங்கும் பபாது வ்லி (பருவகா்ல ஒவவா்மகள, அமி்ல மளபாய்வு அல்்லது ஏற்கனபவ  
இருப்பதாக அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது) 

ஆம்	 இல்்்ல

மூககால ஒழுகுதல அலைது ச்ளி/மூககமடபபு 
பருவகா்ல ஒவவா்மகள, குளைிர்நத கா்லநி்்லயில் சவளைியில் இருப்பது அல்்லது உங்களுக்கு  
ஏற்கனபவ இருப்பதாக அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது 

ஆம்	 இல்்்ல

தமை்ைி
வேக்கத்திற்கு மாைானது, நீணட கா்லம் நடிப்பது (பதட்டம் காரணமான த்்லவ்லி, நாளபட்ட  
ஒற்்ைத் த்்லவ்லி அல்்லது உங்களுக்கு ஏற்கனபவ இருப்பதாக அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள  
அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது) 

மாணவர்/பிள்ளை கடநத 48 மணிபநரத்தில் COVID-19 மற்றும்/அல்்லது காய்ச்சல்  
தடுப்பூசி்யப் சபற்ைிருநது, தடுப்பூசி பபாட்ட பிைகு ப்லசான த்்லவ்லி்ய  
அனுபவித்தால், “இல்்்ல“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும். 

ஆம் இல்்்ல

ைிகுநத சசார்வு 
அசாதாரணமான, பசார்வு, சப்லவனம், குேந்தகளுக்குப் பபாதியளைவு உணவூட்டாமல் விடுதல்  
(மனச்பசார்வு, தூக்கமின்ம, ்தராய்டு சசய்லிேப்பு, திடீர் காயம் அல்்லது அவர்களுக்கு  
ஏற்கனபவ இருப்பதாக அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது) 

மாணவர்/பிள்ளை கடநத 48 மணிபநரத்தில் COVID-19 மற்றும்/அல்்லது காய்ச்சல் தடுப்பூசி்யப்  
சபற்ைிருநது, தடுப்பூசி பபாட்ட பினனபர ப்லசான பசார்வு மற்றும்/அல்்லது ப்லசான  
த்ச வ்லிகள/மூட்டு வ்லி எனபன ஏற்பட்டிருநதால், “இல்்்ல“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும். 

ஆம்	 இல்்்ல

தமச ்ைிகள அலைது மூடடு ்ைி
மாணவர்/பிள்ளை கடநத 48 மணிபநரத்தில் COVID-19 மற்றும்/அல்்லது காய்ச்சல் தடுப்பூசி்யப்  
சபற்ைிருநது, தடுப்பூசி பபாட்ட பினனபர ப்லசான பசார்வு மற்றும்/அல்்லது ப்லசான  
த்ச வ்லிகள/மூட்டு வ்லி எனபன ஏற்பட்டிருநதால், “இல்்்ல“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும். 

ஆம்	 இல்்்ல

குைடடல, ்ாநதி ைற்றும்/அலைது ்யவிற்றுபசபாககு
வயிற்சைரிவுடன கூடிய குடல் பநாய், பதட்டம், மாதவிடாய் காரணமாக  
ஏற்படும் வயிற்றுவ்லிகள அல்்லது அவர்களுக்கு இருப்பதாக ஏற்கனபவ  
அைியப்பட்ட பிை காரணங்கள அல்்லது நி்்ல்மகளுடன சதாடர்பற்ைது 

ஆம்	 இல்்்ல

3. கடநத [5, 10] நாடக்ளில ைாண்ர்/பவிளம்ளககு COVID-19 ்தாற்று இருபபதாக  
உறுதி ்சயயபபடடதா? 
ஆய்வக அடிப்ப்டயி்லான PCR பசாத்ன, வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்ன அல்்லது வடீ்டு  
அடிப்ப்டயி்லான சுய-பரிபசாத்ன கிட் ஆகியவற்ைின பநர்ம்ையான COVID-19 பசாத்ன  
முடிவுகள இதில் அடங்கும்.

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதால் அல்்லது 11 வயது  

• 
அல்்லது அதற்குக் கு்ைவான வயது்டயவர் எனில், 5 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 
மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்டவராக இருநது முழு்மயாகத்  
தடுப்பூசி பபாடவில்்்ல எனைால் அல்்லது பநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி கு்ைவாக இருநதால்,  
10 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 	

ஆம்	 இல்்்ல

4. பவின்ரு்ன்ற்ைில ஏதா்து உங்களுககுப ்பாருநதுகினைதா?

• COVID-19 க்கு பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்பட்டதன காரணமாகத் தற்பபாது  
தனி்மப்படுத்தப்பட்டுளளை ஒருவருடன மாணவர்/பிள்ளை வசித்து வருகிைார் 

• COVID-19 அைிகுைிகள காரணமாகத் தற்பபாது தனி்மப்படுத்தப்பட்டுளளை ஒருவருடன  
மாணவர்/பிள்ளை வசித்து வருகிைார் 

• COVID-19 பசாத்ன முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கும், தனி்மப்படுத்தப்பட்ட ஒருவருடன  
மாணவர்/பிள்ளை தற்பபாது வசிக்கிைார் 

தனி்மப்படுத்தப்பட்ட நபர் COVID-19 க்கு பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்படாமல் பினவரும் அைிகுைிகளைில் ஒன்ை 
மட்டுபம சகாணடிருநதால் “இல்்்ல“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும்: சதாண்டயில் அேற்சி அல்்லது விழுங்குவதில் 
சிரமம், மூக்கால் ஒழுகுதல் அல்்லது சளைி/மூக்க்டப்பு, த்்லவ்லி, அதிக பசார்வு, த்ச வ்லி அல்்லது மூட்டு வ்லி, 
குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு.

ஆம்	 இல்்்ல
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5. ைாண்ர்/பவிளம்ள தற்சபாது COVID-19 சநாயால பாதிககபபடட ஒரு்ரின 
“்நருககைான ்தாடர்பு“ என அமடயா்ளம் காணபபடடு, சுயைாகத  
தனிமைபபடுததிக ்காள்ள அைிவுறுததபபடடுள்ளாரா? 
உங்களுக்கு வேங்கப்பட்ட சபாது சுகாதார வேிகாட்டுதல் உங்க்ளைத்  
தனி்மப்படுத்திக் சகாளளைத் பத்வயில்்்ல எனறு அைிவுறுத்தியிருநதால்,  
“இல்்்ல“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும். 

ஆம்	 இல்்்ல

6. ைாண்ர்/பவிளம்ள தற்சபாது தனிமைபபடுததபபட ச்ண்டும்  
(்டடிசைசய தங்கியவிருகக ச்ண்டும்) எனறு ஒரு ைருதது்ர், சுகாதார  
்ழங்குநர் அலைது ்பாது சுகாதாரப பவிரிவு உங்க்ளிடம் கூைியுள்ளதா? 
ஒரு பநாய்ப்பரவல் அல்்லது சதாடர்புத் தடமைிதல் இதற்கான காரணமாக இருக்க்லாம்.	

ஆம்	 இல்்்ல

7. பவின்ரு்ன்ற்ைில ஏதா்து உங்களுககுப ்பாருநதுகினைதா?

• கடநத 14 நாட்களைில், மாணவர்/பிள்ளை கனடாவுக்கு சவளைியில் பயணம் சசய்துளளைார்  
அத்துடன தனி்மப்படுத்தி இருக்குமாறு அவருக்குக் கூைப்பட்டுளளைது 

• கடநத 14 நாட்களைில், மாணவர்/பிள்ளை கனடாவுக்கு சவளைியில் பயணம் சசய்துளளைார் அத்துடன  
பாடசா்்ல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் சசல்்ல பவணடாம் எனறு அவருக்குக் கூைப்பட்டுளளைது

• கடநத 14 நாட்களைில், மாணவர்/பிள்ளையுடன வசிக்கும் ஒருவர் கனடாவுக்கு  
சவளைிபய பயணம் சசய்து திரும்பி வநது, COVID-19 பசாத்ன முடிவுகளுக்காகக்  
காத்திருக்கும் பபாது தனி்மப்படுத்தப்பட்டுளளைார். 

பிள்ளை/மாணவருக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்படாமல், அவர் தடுபபூசி சபாடபபடட  
ஒரு்ரின துமணயுடன பயணம் ்சயததால மத்திய அரசின தனி்மப்படுத்த்லில் இருநது  
வி்லக்கு அளைிக்கப்பட்டிருநதால், அவர்கள 14 நாட்களுக்குப் பாடசா்்ல அல்்லது சிறுவர்  
பராமரிப்பகத்துக்குச் சசல்்லக்கூடாது எனபத்னக் கவனத்திற் சகாளளைவும். மாணவர்/பிள்ளைக்கு  
இது சபாருநதுமானால் “ஆம்“ எனப்தத் பதர்நசதடுக்கவும். 	

ஆம்	 இல்்்ல

சசாதிததைியும் சகள்விக்ளின முடிவுகள
எநத்்ாரு சகள்விககும் நங்கள "ஆம்" எனறு பதிை்ளிததிருநதால, உங்கள பவிளம்ள பாடசாமை அலைது சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் ்சலை முடியாது. உங்கள பவிளம்ள இனறு பாடசாமைககுச் ்சலை ைாடடார் எனபமதத 
்தரி்விகக உங்கள பாடசாமை/சிறு்ர் பராைரிபபு ்ழங்குனமரத ்தாடர்பு ்காள்ளவும். தனிமைபபடுததல 
ைற்றும் சசாதமன குைிதத சகாரிகமககளுககுக கீசழ பார்ககவும் 

க்னிககவும்: [5, 10] நாடகம்ளத ்தரிவு ்சயயும்படி குைிபபவிடபபடடால: 

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதால் அல்்லது 11 வயது அல்்லது  
அதற்குக் கு்ைவான வயது்டயவர் எனில், 5 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 

• மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்டவராக இருநது முழு்மயாகத்  
தடுப்பூசி பபாடவில்்்ல எனைால் அல்்லது பநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி கு்ைவாக இருநதால்,  
10 நாட்கள எனபத்னப் பயனபடுத்தவும் 

சகள்வி 1 இன கீழ் குைிபபவிடபபடடுள்ள அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனைிற்கு “ஆம்“ எனறு நங்கள 
பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.

• மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும் (வட்டிப்லபய இருக்க பவணடும்) மற்றும் பசாத்ன 
சசய்யப்படுவதற்கு அல்்லது மருத்துவ அவசர நி்்ல்ம தவிர்நத பவறு எநதக் காரணத்துக்காகவும் சவளைியில் 
சசல்்லக்கூடாது.

• மாணவர்/பிள்ளை பரிபசாத்ன சசய்யப்படவில்்்ல எனைால், பமலும்:

மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டது அல்்லது 11 வயது அல்்லது அதற்கும் 
கு்ைவான வயது்டயவர் எனைால், அைிகுைிகள சதாடங்கியதி்லிருநது 5 நாட்கள தனி்மப்படுத்தப்பட 
பவணடும் மற்றும் அவர்களைின அைிகுைிகள 24 மணிபநரத்துக்கு (அல்்லது குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது 
வயிற்றுப்பபாக்கு அைிகுைிகளுக்குப் பிைகு 48 மணிபநரத்துக்கு) பமம்படும் வ்ர, எது கூடுத்லான கா்லபமா 
அதுவ்ரத் தனி்மயில் இருக்க பவணடும். 

மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்ட வயது்டயவர் மற்றும் முழு்மயாக 
தடுப்பூசி பபாடப்படவில்்்ல அல்்லது பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி கு்ைவானவராக இருநதால், அைிகுைிகள 
பதானைியதி்லிருநது 10 நாட்கள தனி்மப்படுத்தப்பட்டு, 24 மணிபநரத்துக்கு (அல்்லது குமட்டல், வாநதி 
மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு அைிகுைிகள ஏற்பட்ட 48 மணிபநரத்துக்கு) அைிகுைிகள பமம்படும் வ்ர, 
எது கூடுத்லான கா்லபமா அதுவ்ரத் தனி்மயில் இருக்க பவணடும்.

• பசாத்ன சசய்யக்கூடியதாக இருநதால்:

ஒற்்ை PCR பசாத்ன அல்்லது வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்ன (RAT) பநர்ம்ையாக இருநதால், 
பமப்லயுளளை “மாணவர்/பிள்ளை பசாதிக்கப்படாவிட்டால்“ எனபதற்குரிய வேிகாட்டுத்்ல மாணவர்/
பிள்ளை பினபற்ை பவணடும். 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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ஒரு PCR பசாத்ன எதிர்ம்ையாக இருநதால் அல்்லது 24-48 மணிபநர இ்டசவளைியில் பசகரிக்கப்பட்ட 
வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்னகள (RATs) இரணடும் எதிர்ம்ையாக இருநதால், மாணவர்/பிள்ளை 
24 மணிபநரத்துக்குப் பினனர் (குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு இருநதால் 48 
மணிபநரத்துக்குப் பினனர்) அைிகுைி பமம்படும்பபாது பாடசா்்ல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குத் திரும்ப்லாம். 

• முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதாலும் இல்்லாவிட்டாலும், உடனபிைநதவர்கள உட்பட வட்டிலுளளை 
உறுப்பினர்கள யாவரும், மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தி இருக்கும் அபத பநரத்தில் வட்டிப்லபய 
தங்கியிருக்க பவணடும். 

சகள்வி 2 இன கீழ் குைிபபவிடபபடடுள்ள அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனைிற்கு “ஆம்“ எனறு நங்கள 
பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.

• கடநத [5, 10] நாட்களைில் மாணவர்/பிள்ளை இநத அைிகுைிகளைில் ஒசர ஒரு அைிகுைிமய ைடடும் 
அனுபவித்திருநதால், அைிகுைி பமம்படும் வ்ர கு்ைநதது 24 மணிபநரத்துக்கு (குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது 
வயிற்றுப்பபாக்கு ஏற்பட்டால் 48 மணிபநரத்துக்கு) மாணவர்/பிள்ளை வட்டிப்லபயீ  தங்கியிருக்க பவணடும். 

• கடநத [5, 10] நாட்களைில் மாணவர்/பிள்ளை இநத அைிகுைிகளைில் இரண்டு அலைது அதற்கு சைற்படட்ற்மை 
அனுபவித்திருநதால், மாணவர்/பிள்ளை வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும். 

மாணவர்/பிள்ளைக்கு பசாத்ன சசய்யப்படவில்்்ல எனைால், பமலும்:

மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டது அல்்லது 11 வயது அல்்லது 
அதற்கும் கு்ைவான வயது்டயவர் எனைால், அைிகுைிகள சதாடங்கியதி்லிருநது 5 நாட்கள 
தனி்மப்படுத்தப்பட்டு, அைிகுைிகள பமம்படும் வ்ர 24 மணிபநரத்துக்கு (குமட்டல், வாநதி மற்றும்/
அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு இருநதால் 48 மணிபநரத்துக்கு) எது கூடுத்லான கா்லபமா அதுவ்ரத் 
தனி்மயில் இருக்க பவணடும். 

மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்ட வயது்டயவர் மற்றும் முழு்மயாக 
தடுப்பூசி பபாடப்படவில்்்ல அல்்லது பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி கு்ைவானவராக இருநதால், அைிகுைிகள 
பதானைியதி்லிருநது 10 நாட்கள தனி்மப்படுத்தப்பட்டு, 24 மணிபநரத்துக்கு (அல்்லது குமட்டல், வாநதி 
மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு அைிகுைிகள ஏற்பட்ட 48 மணிபநரத்துக்கு) அைிகுைிகள பமம்படும் 
வ்ர, எது கூடுத்லான கா்லபமா அதுவ்ரத் தனி்மயில் இருக்க பவணடும்.

பசாத்ன சசய்யக்கூடியதாக இருநதால்: 

ஒற்்ை PCR பசாத்ன அல்்லது வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்ன (RAT) பநர்ம்ையாக இருநதால், 
பமப்லயுளளை “மாணவர்/பிள்ளை பசாதிக்கப்படாவிட்டால்“ எனபதற்குரிய வேிகாட்டுத்்ல மாணவர்/
பிள்ளை பினபற்ை பவணடும். 

ஒரு PCR பசாத்ன எதிர்ம்ையாக இருநதால் அல்்லது 24-48 மணிபநர இ்டசவளைியில் பசகரிக்கப்பட்ட 
வி்ரவான ஆனடிசென பசாத்னகள (RATs) இரணடும் எதிர்ம்ையாக இருநதால், மாணவர்/பிள்ளை 
24 மணிபநரத்துக்குப் பினனர் (குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு இருநதால் 48 
மணிபநரத்துக்குப் பினனர்) அைிகுைி பமம்படும்பபாது பாடசா்்ல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குத் திரும்ப்லாம். 

முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதாலும் இல்்லாவிட்டாலும், உடனபிைநதவர்கள உட்பட 
வட்டிலுளளை உறுப்பினர்கள யாவரும், மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தி இருக்கும் அபத பநரத்தில் 
வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும். 

க்னிககவும்: 1வது பகளவிக்கு மாணவர்/பிள்ளையும் “ஆம்“ எனறு பதி்லளைித்திருநதால், பசாத்ன உட்பட 
அடுத்த படிகளுக்கு பகளவி 1க்குரிய வேிகாட்டுத்்லப் பினபற்ைவும்.

சகள்வி 3 ககு “ஆம்“ எனறு பதிை்ளிததிருநதால,பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை 
ச்ண்டாம் 

• மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும் (வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும்) மற்றும் ஒரு 
மருத்துவ அவசர நி்்ல்மக்காக மட்டுபம சவளைியில் சசல்்ல முடியும்.

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதால் அல்்லது 11 வயது அல்்லது அதற்கும் 
கு்ைவான வயது்டயவர் எனைால், அைிகுைிகள சதாடங்கியதி்லிருநது அல்்லது அவர் COVID-19 க்கு 
பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்பட்டதி்லிருநது (எது முத்லில் நடநதபதா அதி்லிருநது) 5 நாட்களுக்குத் 
தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும். மற்றும் அவர்களைின அைிகுைிகள பமம்படும் வ்ர 24 மணிபநரத்துக்கு 
(குமட்டல், வாநதி மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு இருநதால் 48 மணிபநரத்துக்கு) எது கூடுத்லான கா்லபமா 
அதுவ்ரத் தனி்மயில் இருக்க பவணடும். 

• மாணவர்/பிள்ளை 12 வயது அல்்லது அதற்கு பமற்பட்ட வயது்டயவர் மற்றும் முழு்மயாக 
தடுப்பூசி பபாடப்படவில்்்ல அல்்லது பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி கு்ைவானவராக இருநதால், அைிகுைிகள 
சதாடங்கியதி்லிருநது அல்்லது அவர் COVID-19 க்கு பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்பட்டதி்லிருநது (எது முத்லில் 
நடநதபதா அதி்லிருநது) 10 நாட்கள தனி்மப்படுத்தப்பட்டு, 24 மணிபநரத்துக்கு (அல்்லது குமட்டல், வாநதி 
மற்றும்/அல்்லது வயிற்றுப்பபாக்கு அைிகுைிகள ஏற்பட்ட 48 மணிபநரத்துக்கு) அைிகுைிகள பமம்படும் வ்ர, எது 
கூடுத்லான கா்லபமா அதுவ்ரத் தனி்மயில் இருக்க பவணடும்.

• முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதாலும் இல்்லாவிட்டாலும், உடனபிைநதவர்கள உட்பட வட்டிலுளளை 
உறுப்பினர்கள யாவரும், மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தி இருக்கும் அபத பநரத்தில் வட்டிப்லபய 
தங்கியிருக்க பவணடும். 
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4 ்து சகள்விககு “ஆம்“ எனறு நங்கள பதிை்ளிததிருநதால பாடசாமை அலைது சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.

• அைிகுைிகள உளளை, COVID-19 க்கு பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்பட்ட அல்்லது பசாத்ன முடிவுக்காகக் 
காத்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் எவரும் தனி்மப்படுத்தி வட்டில் இருக்கும்பபாது மாணவர்/பிள்ளையும் 
தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும் (வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும்). மாணவர்/பிள்ளை ஒரு மருத்துவ 
அவசர நி்்ல்மக்காக மட்டுபம சவளைியில் சசல்்ல முடியும். 

• முழு்மயாகத் தடுப்பூசி பபாடப்பட்டிருநதாலும் இல்்லாவிட்டாலும், வட்டிலுளளை உறுப்பினர்கள யாவரும், 
COVID-19 அைிகுைிகள உளளை அல்்லது COVID-19 க்கு பநர்ம்ையாகச் பசாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர் 
தனி்மப்படுத்தி இருக்கும் அபத பநரத்தில் வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும். 

5 அலைது 6 ்து சகள்விககு “ஆம்“ எனறு நங்கள பதிை்ளிததிருநதால பாடசாமை அலைது சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம். 

• மாணவர்/பிள்ளை தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும் (வட்டிப்லபய இருக்க பவணடும்) மற்றும் பசாத்ன 
சசய்யப்படுவதற்கு அல்்லது மருத்துவ அவசர நி்்ல்ம தவிர்நத பவறு எநதக் காரணத்துக்காகவும் சவளைியில் 
சசல்்லக்கூடாது.

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு அைிகுைிகள இருநதால், முடிவுகளைின கீழ் காணப்படும் தனி்மப்படுத்தல் 
வேிகாட்டுத்்லப் பினபற்ைவும் “சகள்வி 1 இன கீழ் குைிபபவிடபபடடுள்ள அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனைிற்கு 
“ஆம்“ எனறு பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.“ 
மற்றும்/அல்்லது சகள்வி 2-ன கீழ் படடியைிடபபடடுள்ள எநத அைிகுைிகளுககும் “ஆம்“ எனறு 
பதிை்ளிததிருநதால, ைாண்ர்/பவிளம்ள அனுப்விககும் அைிகுைிகம்ளப ்பாறுதது பாடசாமை அலைது 
சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்“. 

• தற்பபாது COVID-19 பநாயால் பாதிக்கப்பட்டுளளை ஒருவரின சநருங்கிய சதாடர்பாளைராக அ்டயாளைம் 
காணப்பட்டதனால் அல்்லது பநாய்ப் பரவல் அல்்லது சதாடர்புத் தடமைிதல் காரணமாக தனி்மப்படுத்தும்படி 
அைிவுறுத்தப்பட்டு மாணவர்/பிள்ளை ஒருவர் தனி்மப்படுத்தப்பட்டால், உடனபிைநதவர்கள அல்்லது 
வட்டில் உளளைவர்கள பாடசா்்ல, சிறுவர் பராமரிப்பகம் அல்்லது பவ்்லக்குச் சசல்்ல்லாம், ஆனால் 
அத்தியாவசியமற்ை பவறு காரணங்களுக்காக வட்்ட விட்டு சவளைிபயைக்கூடாது. 

7 ்து சகள்விககு “ஆம்“ எனறு நங்கள பதிை்ளிததிருநதால பாடசாமை அலைது சிறு்ர் 
பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.

• சர்வபதசப் பயணம் சசய்த தனிநபர்களுக்கான மத்திய அரசின வேிகாட்டுதல்க்ளை மாணவர்/பிள்ளை 
பினபற்ை பவணடும், அவர்கள வநதுபசர்நத பினனர் 14 நாட்களுக்குப் பாடசா்்ல/சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் 
சசல்்லக்கூடாது மற்றும் மத்திய அரசின நிபநத்னகளைினபடி பசாதிக்கப்பட பவணடும். 

• மாணவர்/பிள்ளை சுயமாகத்-தனி்மப்படுத்தப்பட பவணடும் என அைிவுறுத்தப்பட்டால், 14 நாட்களுக்கு 
வட்டிப்லபய இருக்க பவணடும் மற்றும் பசாத்ன சசய்யப்படுவதற்கு அல்்லது மருத்துவ அவசர நி்்ல்ம 
தவிர்நத பவறு எநதக் காரணத்துக்காகவும் சவளைியில் சசல்்லக்கூடாது. பயணிகளுக்கான மத்திய அரசின 
நிபநத்னகள பற்ைிய பம்லதிகமான தகவல்களுக்குத் தயவுசசய்து பார்க்கவும் Government of Canada’s website 
(கனடிய அரசின இமணயதத்ளம்)

• கனடாவிற்கு சவளைிபய பயணம் சசய்து திரும்பிய்தத் சதாடர்நது மாணவர்/பிள்ளையுடன வசிக்கும் 
ஒருவர் தனி்மப்படுத்தப்பட்டு, விமான நி்்லயத்தில் PCR பரிபசாத்ன்யப் சபற்ைிருநதால், சர்வபதசப் 
பயணத்்தத் சதாடர்நது அைிகுைிகள ஏற்பட்டிருநதால் அல்்லது பசாத்ன முடிவுகளுக்காகக் காத்திருநதால், 
அவர் எதிர்ம்ையான PCR பசாத்ன முடிவு சபறும் வ்ர அநத மாணவர் வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க 
பவணடும். 

• மாணவர்/பிள்ளைக்கு அைிகுைிகள இருநதால், முடிவுகளைின கீழ்க் காணப்படும் தனி்மப்படுத்தல் 
வேிகாட்டுத்்லப் பினபற்ைவும் “சகள்வி 1 இன கீழ் குைிபபவிடபபடடுள்ள அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனைிற்கு 
“ஆம்“ எனறு பதிை்ளிததிருநதால, பாடசாமை அலைது சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலை ச்ண்டாம்.“ 
மற்றும்/அல்்லது “சகள்வி 2 இன கீழ் படடியைிடபபடடுள்ள அைிகுைிக்ளில ஏதா்து ஒனைிற்கு “ஆம்“ 
எனறு பதிை்ளிததிருநதால,மாணவர்/பிள்ளை அனுபவிக்கும் அைிகுைிக்ளைப் சபாறுத்து பாடசா்்ல அல்்லது 
சிறுவர் பராமரிப்பகத்துக்குச் சசல்்ல பவணடாம்“. 

சகள்விகள அமனததுககும் “இலமை“ எனறு நங்கள பதிை்ளிததிருநதால, உங்கள பவிளம்ள பாடசாமை/
சிறு்ர் பராைரிபபகததுககுச் ்சலைைாம். இநத முடிம்ப பற்ைி ஆசிரியர்களுககுத ்தரியபபடுதது்தற்கு 
உங்கள பாடசாமை/சிறு்ர் பராைரிபபு ்ழங்குநரினால உரு்ாககபபடடுள்ள நமடமுமைமயப 
பவினபற்ைவும்.

• வேக்கமான சநைிமு்ைகளைினபடி, இநபநாயின அைிகுைிகளைில் ஏதாவது இருக்கும் பநாயுற்ை நபர்கள 
அ்னவரும் வட்டிப்லபய தங்கியிருக்க பவணடும், பத்வப்பட்டால் அவர்களைின வேக்கமான சுகாதார 
வேங்குநரிடம் மதிப்படு சபற்றுக்சகாளளை பவணடும். 

• தவிரமான அைிகுைிக்ளைக் சகாணட அவசர சிகிச்்ச பத்வப்படும் நபர்கள அருகில் உளளை அவசர சிகிச்்சப் 
பிரிவுக்குச் சசல்்ல பவணடும். 

• ஒரு நபருக்கு பமப்ல குைிப்பிடப்பட்டவற்்ை விட பவறு அைிகுைிகள பதானைினால், தனிப்பட்ட அைிகுைிகள 
மற்றும் சதாற்றுச்சூே்லில் இருநத வர்லாறு ஆகியவற்்ை அடக்கிய மதிப்பட்டின அடிப்ப்டயில் சசய்யும் 
பசாத்ன உட்பட. பவறு நடவடிக்்கக்ளை உளளூர்ப் சபாது சுகாதாரப் பிரிவு பரிநது்ரக்க்லாம். 
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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