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வீட்டிலேலே இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைவருக்கும்:
உேகம் முழுவதிலும் உள்ளவர்களின் கவைமும் புதிே ககொல ொைொ னவ ஸ் பற்றிலே
உள்ளது. ககொல ொைொ (COVID-19) கதொற்றுக்கு ஆளொகியுள்ள கபரும்பொேொைவர்கள்
மிதமொை அளவில் பொதிக்கப்பட்டுள்ளைர். ஆைொலும், சிேர் தீவி ப் பொதிப்புக்கு
உள்ளொகேொம். இதைொல் நொம் நொடு முழுவதும் னவ ஸ் கதொற்று ப வுவனத
கட்டுப்படுத்த முேல்கிலறொம்.
மக்களில் சிேர் தங்கள் மருத்துவ ொல் வீட்டிலேலே இருக்குமொறு லகட்டுக்
ககொள்ளப்பட்டுள்ளைர். அதொவது, COVID-19 கதொற்று கண்டறிேப்பட்ட எவரும் ‘வீட்டில்
கடுனமேொகத் தைினமப்படுத்தப்பட்டு” மற்றவர்களிடமிருந்து முற்றிலும் விேக்கப்பட
லவண்டும். COVID-19 கதொற்றுக் கண்டறிேப்படொத, ஆைொல் லநொய்த் கதொற்றுக்கு
லநொிட்டவர்களும் “வீட்டில் தைினமப்படுத்தப்பட” லவண்டும்.

‘வீட்டில் கடுனமேொகத் தைினமப்படுத்துதல்’ என்றொல் என்ை?
நீங்கள் COVID-19 கதொற்றொல் பொதிக்கப்பட்டிருப்பதொக உங்கள் மருத்துவர் கூறிைொலேொ
அல்ேது உங்களின் பொிலசொதனை முடிவுகளுக்கொக நீங்கள் கொத்திருந்தொலேொ,
மற்றவர்களுடன் லந டித் கதொடர்பில் இருப்பனதத் தவிர்க்க லவண்டும். இதைொல் நீங்கள்
மற்றவர்களுக்கு லநொய்கதொற்று ஏற்படுத்துவது தடுக்கப்படும்.
வீட்டில்
கடுனமேொகத்
தைினமப்படுத்துதல்
என்பது
நீங்கள்
சொர்ந்த
அனைவொிடமிருந்தும், அனைத்திடமிருந்தும் கடுனமேொகத் தைினமப்படுத்தப்படுத்திக்
ககொள்வது ஆகும். நீங்கள் கவளிலே கசல்ேக்கூடொது. நீங்கலள ஒரு அனறேில் இருக்க
லவண்டும், அங்லகலே சொப்பிட லவண்டும், லவறு ேொருடனும் உங்களது துண்டுகனள
பகிர்ந்து ககொள்ளக்கூடொது.
உங்களது உடல் நினே லமொசமனடயுமொைொல், உங்கள் மருத்துவன கதொனேலபசிேில்
கதொடர்புக்
ககொள்ளுங்கள்.
நீங்கள்
மருத்துவமனைேில்
கடுனமேொகத்
தைினமப்படுத்தப்பட லவண்டும் என்றும் மருத்துவர் முடிவு கசய்ேேொம். உங்களுக்கு
லநொய்த்கதொற்று இல்னே என்று மருத்துவர் கசொல்லும் வன அல்ேது உங்கள்
பொிலசொதனை
முடிவில்
உங்களிடம்
COVID-19
இல்னே
என்பது
உறுதிப்படுத்தப்படும்வன இந்தக் கடுனமேொை தைினமப்படுத்தல் நீடிக்கும்.
‘வீட்டில் தைினமப்படுத்துதல்’ என்றொல் என்ை?
நீங்கள் லநொய்த் கதொற்றுக்கு ஆளொகவில்னே, எைினும் னவ ஸ் கதொற்றுக்கு ஆளொக
லநொிடும் எை மருத்துவர் கதொிவித்தொல் நீங்கள் தைினமப்படுத்தப்பட லவண்டும். நீங்கள்
வீட்டிலேலே இருக்க லவண்டும், ஆைொல் வீட்டில் தைினமப்படுத்துதேொைது
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(Quarantine) வீட்டில் கடுனமேொகத்
கண்டிப்பொைதொக இருக்கொது.

தைினமப்படுத்துதனேப்

(Isolation)

லபொல்

வீட்டில் தைினமப்படுத்துதல் என்பது நீங்கள் மற்றவர்களுடைொை கதொடர்னப
முடிந்தவன தவிர்க்க லவண்டும் என்பதொகும். ஆைொல் நீங்கள் முற்றிலும் கடுனமேொகத்
தைினமப்படுத்திக் ககொள்ள லவண்டிேதில்னே. நீங்கள் பள்ளிக்கு அல்ேது லவனேக்குச்
கசல்லுதல் லபொன்று அல்ேது லவறு எந்த நடவடிக்னககனளயும் கசய்ேக்கூடொது. நீங்கள்
கபொதுப் லபொக்குவ த்தில் (பஸ், டி ொம், நிேத்தடி, ேில், விமொைம் அல்ேது படகு)
பேணம் கசய்ேக்கூடொது. ஆைொல் நீங்கள் நடந்து கசல்ேேொம்.
உங்களுக்கு இருமல் , கதொண்னட க க ப்பு , கொய்ச்சல் , சுவொசிப்பதில் சி மம்
ஏற்பட்டொல், கதொனேலபசிேில் உங்கள் மருத்துவன த் கதொடர்பு ககொள்ளுங்கள். இந்த
நினேேில் வீட்டில் தைினமப்படுத்துதல் 14 நொட்களுக்கு நீடிக்கும்.
கதொடர்ந்து தகவல்கனளப் கபறுங்கள்!

நொர்லவேில் வசிக்கும் அனைவரும், www.fhi.no மற்றும் www.helsenorge.no என்ற
இனணேதளங்களில் ககொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து முக்கிேத் தகவல்கனளயும்
வழிமுனறகனளயும் படிக்குமொறு அ சொல் அறிவுறுத்தப்படுகிறொர்கள். இந்தத் தளத்தில்
திைந்லதொறும்
தகவல்கள்
ஆங்கிேத்திலும்,
நொர்லவஜிேன்
கமொழிேிலும்
புதுப்பிக்கப்படுகின்றை. உங்களுக்கு ஏலதனும் புொிேொமல் இருப்பின் அறிந்தவர்களின்
உதவினே நொடேொம்.

