
 

COVID-19 — Coronavirus 19 பற்றிய உண்மைகள் 

 

உலக சுகாதார நிறுவனை் COVID-19 -ஐ ஒரு த ொற்று ந ொயொக 

அதிகொரப்பூரவ்மொக அறிவி த்ுள்ளது. கியூதபக்இல் இ த் ொற்று பரவுவது 

கட்டுப்பொட்டிற்குள் இரு ் ொலும், அடு ்  சில வொரங்கள் இ த் ொற்று ந ொயய 

எதிரப்்பது ஒரு சவொலொகநவ அயமயப்நபொகிறது. விஞ்ஞொன ரீதியொகவும் சமூக 

ரீதியொகவும் வியரவொகவும் திறயமயொகவும் பதிலளிகக் ந யவயொன அயன ்து 

 டவடிக்யககயளயும்  மது அரசொங்கம் எடு ்து வருகிறது. 

 

COVID-19  என்றால் என்ன? 

COVID-19 என்பது தகொநரொனொ யவரஸ் குடும்ப ்தின் ஒரு யவரஸ் ஆகும். இது 

கடுயமயொன உடல் லப் பிரசச்ியனகயள ஏற்படு த்ும் ஒரு யவரஸ் ஆகும்,  

குறிப்பொக வய ொனவரக்ளுகக்ு அல்லது பலவீனமொன ந ொதயதிரப்்பு அயமப்பு 

உயடயவரக்ளுக்கு அல்லது  ீண்டகொல ந ொயொல் பொதிகக்ப்பட்டவரக்ளுகக்ு. 

 

COVID-19 - இதன் அறிகுறிகள் என்ன? 

இ ன் அறிகுறிகள் பருவகொல கொய்சச்ல் அல்லது ஜலந ொஷம் நபொன்றயவ. 

இ ன் அறிகுறிகளொவன: 

• திடீர ்மற்றும் சகத்ிவொய் ்  கொய்சச்ல் 

• இருமல் 

• நசொரவ்ு 

• மற்றும் சுவொசிப்பதில் சிரமம் 

 

இந்த அறிகுறிகள் அமனவருக்குை் ஒரர ைாதிரி இருக்குைா? 

சில  பரக்ள் அறிகுறியற்றவரக்ளொக இருக்கலொம் மற்றும் எ ் தவொரு 

குறிப்பிட்ட சிகிசய்சயும் ந யவயில்லொமல் குணமயடயலொம் அல்லது சில 

அறிகுறிகயளக் கொட்டலொம். 



சிலருக்கு வலிகள், மூகக்ு ஒழுகு ல் அல்லது மீண்டும் மீண்டும் 

வயிற்றுப்நபொகக்ு ஏற்படலொம். 

சில ந ரங்களில் சொ ொரண  டுமயலப்நபொல் இ ன் அறிகுறிகள் 

மி மொன ொகவும் இருக்கலொம். சில ந ரங்களில்  ிநமொனியொ, சுவொசிப்பதில் 

சிரமம் மற்றும் சிறு ீரக ்தில் சிரமம் நபொன்ற கடுயமயொன அறிகுறிகயளயும் 

தகொண்டிருக்கலொம். கடுயமயொன ச ் ரப்்பங்களில், இ த் ொற்றினொல் 

மரணமும் ஏற்படலொம். 

 

இதனால் மிகவுை் பாதிக்கப்படுை் உடல் உறுப்புகள் எமவ? 

தபொதுவொக: மூக்கு, த ொண்யட மற்றும் நுயரயீரல். 

 

இது எவ்வாறு பரவுகிறது? 

கீழ்கண்ட கொரணங்களினொல் இ ்  யவரஸ் பரவும்: 

• பொதிகக்ப்பட்ட  பர ்இருமும்நபொதும் தும்மும்நபொதும் அதிலிரு ்து 

தவளிநயற்றப்படும் துளிகளுடன் ந ரடி த ொடரப்ு     

• பொதிகக்ப்பட்ட  பருடன் த ருங்கிய மற்றும்  ீண்டகொல த ொடரப்ு 

• பொதிகக்ப்பட்ட  பரின் வொய், மூகக்ு அல்லது கண்களிலிரு ்து 

தவளிநயற்றப்படும்  ீர ்்துளிகள் பட்ட யககள், தபொருடக்ள் அல்லது 

நமற்பரப்புகளுடன் மயறமுக த ொடரப்ு. 

 

ககாரரானா மவரஸ் - 19 எவ்வளவு காலை் உயிர்வாழ முடியுை்? 

தபொதுவொக, தகொநரொனொ யவரஸ்-19 தபொருட்களின் நமல்  ீண்ட கொலம் 

உயிரவ்ொழொது: 

• உலர ்்  தபொருடக்ள் மற்றும் பரப்புகளின் நமல் சுமொர ்3 மணி ந ரம் 

உயிரவ்ொழும் 

• ஈரமொன தபொருடக்ள் அல்லது பரப்புகளின் நமல் 6  ொட்கள் உயிரவ்ொழும் 

 

எனக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் என்ன கெய்வது? 

தவளி ொட்டுப்பயணம் முடி த்ு கனடொ திரும்பி வரும் கியூதபக ்

குடியிருப்பொளரக்ள் 1 877 644 4545 என்ற எண்ணில் அயழகக்ுமொறு 

நகட்டுக்தகொள்ளப்படுகிறொரக்ள். 

பொதிகக்ப்பட்ட  பரக்யள வியரவொகக் கண்டறிய கியூதபக் முழுவதும் 

ஸ்கிரீனிங் கிளினிக்குகள் அயமக்கப்பட்டுள்ளன; எவ்வொறொயினும், எ ் தவொரு 



கிளினிக்கிலும் கொண்பிக்கப்படுவ ற்கு முன்பு  ீங்கள் 1 877 644 4545 என்ற 

எண்- ஐ அயழகக் நவண்டும். 

➢ மரு ்துவமயனக்கு அயழக்கும் நபொது அல்லது தசல்லும்நபொது  ீங்கள் 

2020 ஆம் ஆண்டின் த ொடக்க த்ிலிரு ்து நவறு  ொட்டிற்குச ்

தசன்றிருக்கிறீரக்ளொ, அல்லது சமீப ்தில் பயணம் தசய்  அல்லது 

குடிநயறிய  பரக்ளுடன் த ொடரப்ு தகொண்டிரு ்தீரக்ளொ என்பய க் 

குறிப்பிட நவண்டும். 

 

இந்த மவரஸுக்கு தடுப்பூசி அல்லது சிகிெம்ெ உள்ளதா? 

இப்நபொய க்கு, இ ்  யவரஸுக்கு  டுப்பூசி அல்லது சிகிசய்ச இல்யல, 

ஆனொல் அறிகுறிகயள  ் ணிகக்வும் குயறக்கவும் சிகிசய்சகள் 

வழங்கப்படலொம். 

பொதிகக்ப்பட்ட தபரும்பொலொன  பரக்ள்  ொங்களொகநவ குணமயடகிறொரக்ள். 

யவரஸிலிரு ்து  ம்யம பொதுகொ த்ுக ்தகொள்வ ற்கொன சிற ்  வழி பின்வரும் 

 டுப்பு விதிகயளப் பின்பற்றுவ ொகும். 

அமனவருக்குை் பரிந்துமரக்கப்பட்ட நிரூபிக்கப்பட்ட சுகாதார 

நடவடிக்மககள் இமவ: 

➢ குயற ் து 20 வி ொடிகளுக்கு நசொப்பு மற்றும் மி மொன சுடு ீரினொல் 

உங்கள் யககயள அடிக்கடி கழுவ நவண்டும். 

➢ நசொப்பு மற்றும்  ண்ணீர ்இல்லொவிட்டொல் ஆல்கஹொல் அடிப்பயடயிலொன 

கிருமி ொசினியயப் பயன்படு த்ுங்கள் 

➢ இருமும்நபொதும் தும்மும்நபொதும் சுகொ ொர விதிகயள கயடபிடிக்கவும்; 

•  ீங்கள் இருமும்நபொதும் தும்மும்நபொதும் துளிகளின் பரவயலக் 

குயறப்ப ற்கொக உங்கள் வொயயயும் மூகய்கயும் உங்கள் யகயொல் 

மூடுங்கள்; 

•  ீங்கள் ஒரு கொகி  திசுயவப் பயன்படு த்ினொல், 

உபநயொக த்ிற்குப்பின் அய  வீசிவிட்டு உங்கள் யககயளக் 

கழுவுங்கள்; 

➢  ீங்கள் ந ொய்வொய்பட்டிரு ் ொநலொ அல்லது தவளி ொட்டிலிரு ்து 

திரும்பியவரொக இரு ் ொநலொ,  ீங்கள் திரும்பிய  ொளிலிரு ்து14 

 ொட்களுகக்ு   மரு ்துவமயனகளில் அல்லது  ீண்ட கொல பரொமரிப்பு 

இல்லங்களில் உள்ள  பரக்யளப் பொரப்்பய  ்  விரக்்கவும். 

➢ யொயரயும் ச ்திக்க ந ர ்் ொல்  யககுலுகக்ல் அல்லது மு ் மிடுவது 

நபொன்ற ந ரடி உடல் த ொடரப்ுகயள ்  விரக்்கவும். 

 



தமொன்றியல் பிரந ச தபொதுச ்சுகொ ொர தியணக்களம் COVID-19 

பரிநசொ யனக்கொக அயனவருக்கும் திற ்திருக்கும்.இ ற்கு வருநவொரின் 

குடியுரியம அ ் ஸ்ந ொ,மரு ்துவ கொப்பீடு 

உள்ள ொ அல்லது இல்யலயொ என்நறொ நவறுபொடு கொண்பிக்கப்படமொட்டொது 

என்றும், பரிநசொ யன  ியலயங்களில் முன்பதிவுடநனொ இன்றிநயொ 

பரிசீலி ்து தகொள்ள முடியும் என்று உறுதிப்படு ்தியுள்ளது. 

நமலதிக விபரங்களுக்கு அரசொங்க ்தின்  கவல் பிரிவுகளுக்கு தசன்நறொ 

அல்லது 1-877-644-4545 க்கு 

த ொயலநபசி மூலம் த ொடரப்ு தகொண்நடொ அறி ்து தகொள்ளலொம். 

பயனுள்ள இமணப்புகள்: 

COVID-19 கபாது தகவல் கதாமலரபசி இமணப்பு, திங்கள் மு ல் தவள்ளி 

வயர, கொயல 8:00 மணி மு ல் மொயல 6:00 மணி வயர: 1-877-644-4545 

கனடிய அரசு COVID 19 பற்றிய தகவல் கதாமலரபசி இமணப்பு : 1-833-784 

4397 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/ 

உலக சுகாதார அமைப்பின் வமலத்தளை்: 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

கியூகபக் அரொங்கத்தின் வமலத்தளை்:  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46333 
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