சுகாதார அமைச்சகம்

புதிய க ொரரொனொவைரஸ்
டிசம்பர்

அன்று என்னவென்று கண்டறியமுடியாத நிமைானியா

மெரஸ் காய்ச்சல் சீனாெில் இருக்கும் வுஹான் ைாகாண சுகாதார
அதிகாரிகளால் வதரிெிக்கப்பட்டது அதன் காரணம் புதிய
வகாமரானாமெரஸ் தான் என்று உறுதிவசய்யப்பட்டது இமத
வகாமரானாமெரஸ் அல்லது

புதிய

என்று அமைக்கின்றனர் இதுெமர

ைனித இனத்தில் இது கண்டறியப்படெில்மல

புதிய க ொரரொனொவைரஸ்

என்றொல் என்ன

வகாமரானா மெரஸ்கள் என்பது மெரஸ்களின் ஒரு வபரிய குடும்பைாகும்
இதுசாதாரண ஜலமதாஷத்திலிருந்து ைிகவும் கடுமையான மநாய்

வதாற்றுகளான மூச்சுக்குைல் அைற்சி நிமைானியா அல்லது கடுமையான
சுொச மநாய்க்குறி

மபான்ற மநாய்கமள ஏற்படுத்தும்

சீனாெில் உள்ள ஹூவபய் வுஹான் பிராந்தியத்தில் முதலில் மதான்றிய
புதிய வகாமரானாமெரஸ் சுொச வதாற்றுமநாய்கமள
ஏற்படுத்துகிறது
ஒன்டாரிமயாெில் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்படாத ஆனால் இருக்கும்
என நம்பக்கூடிய ெமகயில் இந்த மநாய்த்வதாற்று முதலில் ஜனெரி
அன்று கண்டறியப்பட்டது
புதிய க ொரரொனொவைரவைப் பற்றி ரேலும் கதரிந்துக ொள்ள
ஐப் பொர்வையிடவும்

இந்த ர ொய்க் ொன அறிகுறி ள் என்ன
இதன் அறிகுறிகள் ைிதைான காய்ச்சல் ைற்றும் சாதாரண சுொச
வதாற்றுகள் மபான்றெற்றிலிருந்து தீெிரைானமெ ெமர இருக்கும்
இெற்மறாடு பின்ெருெனவும் இருக்கலாம்
•
•
•

காய்ச்சல்
இருைல்

மூச்சு ெிடுெதில் சிரைம்
புதிய வகாமரானாமெரஸ் மூலம் தீெிரைான சிக்கல்கள் ஏற்படலாம்

அெற்றுள் நிமைானியா அல்லது சிறுநீரக வசயலிைப்பு மைலும் சில
சையங்களில் இறப்பு கூட மநரிடும் ொய்ப்புகள் உள்ளன

உங்களுமடய அறிகுறிகள் சாதாரண ஜலமதாஷத்மத ெிட மைாசைாக
இருப்பமதாடு உதாரணைாக காய்ச்சல் இருைல் மூச்சு ெிடுெதில் சிரைம்
அறிகுறி வதன்பட்ட இந்த
வசன்றிருந்தால்

நாட்களில் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு நீங்கள்
ஒன்டாரிமயா மெ

எண்ணில்

அமைக்கவும் அல்லது உங்களின் உள்ளூர் வபாது சுகாதாரப் பிரிவு

ஐத்
வதாடர்பு வகாள்ளவும் உங்களின் அறிகுறிகமளயும் நீங்கள் வசன்று ெந்த
நாடுகள் உட்பட் உங்களின் பயண ெிெரங்கமளயும் குறிப்பிடுெமத
உறுதிபடுத்திக்வகாள்ளவும்
நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து திரும்பி ெந்திருந்தால் 14

நாட்களுக்கு உங்கமள நீங்கமள தனிமைப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள். உங்கள்
பயணங்களின் மபாது நீங்கள் 2019 புதிய வகாமரானாமெரஸுக்கு

ஆளாகியிருக்கலாம் ைற்றும் ெட்டிமலமய
ீ
தங்கி ைற்றெர்களுடனான
வதாடர்மபக் கட்டுப்படுத்துெது மைலும் பரவுெமதத் தடுக்க உதவும்.
ஆமலாசமனக்கு உங்கள் உள்ளூர் வபாது சுகாதார பிரிவு

தற்சையம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கமள அறிந்துவகாள்ள
என்ற தளத்திற்கு வசல்லுங்கள்

-ஐத்
வதாடர்பு வகாள்ளவும்
உங்களுக்கு உடனடி ைருத்துெ உதெி மதமெப்பட்டால் 911 ஐ அமைத்து
உங்கள் பயண ெரலாறு ைற்றும் அறிகுறிகமளக் குறிப்பிட மெண்டும்.

வைரஸ் எவ்ைொறு பரவு ிறது
வகாமரானா மெரஸ்கள் முக்கியைாக ஒரு நபரிடைிருந்து ைற்வறாரு
நபருக்கு வநருங்கிய வதாடர்பு மூலம் பரவுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக ஒரு
ெடு
ீ பணியிடம் அல்லது சுகாதார மையத்தில்

புதிய க ொரரொனொ வைரைிலிருந்து
ொன் என்வன எவ்ைொறு பொது ொக்

முடியும்

புதிய வகாமரானா மெரஸிலிருந்து பாதுகாக்க எந்த தடுப்பூசியும்
இல்மல
சுொச மநாய்கமள ஏற்படுத்தும் கிருைிககமளப் பரொைல் தடுக்க உதவும்
அன்றாட நடெடிக்மககள் உள்ளன மெரஸின் வெளிப்பாட்மடக்
குமறக்கவும் உங்கள் ஆமராக்கியத்மதப் பாதுகாக்கவும் இந்த அன்றாட
நடெடிக்மககமள மைற்வகாள்ளுங்கள்
•
•
•
•
•

மசாப்பு ைற்றும் தண்ணர்ீ அல்லது ஆல்கஹால் மசர்த்த மக

சுத்திகரிப்பு மூலம் உங்கள் மககமள அடிக்கடி கழுெ மெண்டும்
உங்கள் மககளிமலமய தும்ைவும் ைற்றும் இரும்பவும்

உங்கள் கண்கள் மூக்கு அல்லது ொமயத் வதாடுெமதத்
தெிர்க்கவும்

மநாய்ொய்ப்பட்டெர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்ெமதத் தெிர்க்கவும்
நீங்கள் மநாய்ொய்ப்பட்டிருந்தால் ெட்டிமலமய
ீ
இருக்கவும்

வகாமரானா மெரஸ் மநாய்கள் இருப்பதாக அறியப்பட்ட பகுதிக்கு நீங்கள்
பயணம் வசய்கிறீர்கள் என்றால் பின்ெருெனெற்மறத் தெிர்ப்பமத
உறுதிப்படுத்தவும்
•

பண்மணகள் உயிருள்ள ெிலங்கு சந்மதகள் ைற்றும் ெிலங்குகள்

படுவகாமல வசய்யப்படக்கூடிய பகுதிகள் மபான்ற அதிக ஆபத்துள்ள
பகுதிகள்
•
•

பன்றிகள் மகாைிகள் ொத்துகள் ைற்றும் காட்டு பறமெகள் உள்ளிட்ட
ெிலங்குகளுடனான உயிருடன் அல்லது இறந்த வதாடர்பு
ெிலங்குகளின் கைிவுகள் அல்லது சுரப்புகமளக் வகாண்ட
மைற்பரப்புகள்

புதிய க ொரரொனொ வைரைுக்கு

சி ிச்வசப் கபற முடியுேொ

ொன்

வகாமரானா மெரஸ்களுக்கு குறிப்பிட்ட சிகிச்மசகள் எதுவும் இல்மல
மைலும் வகாமரானா மெரஸ்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் தடுப்பூசியும்

எதுவும் இல்மல வபாதுொன ைனித வகாமரானா மெரஸ் மநாய்கள் உள்ள
வபரும்பாலான ைக்கள் தாங்களாகமெ குணைமடொர்கள்
நீங்கள் வசய்ய மெண்டியது
•
•
•

அதிகப்படியான திரெங்கமள குடிக்கவும்

முடிந்தெமர ஓய்வெடுக்கவும் ைற்றும் தூங்கவும்

வதாண்மட புண் அல்லது இருைலுக்கு உதெ ஈரப்பதமூட்டி அல்லது
வெந்நீர் குளியமல முயற்சிக்கவும்

பயணம் கசய்யும் ரபொது அல்லது ொன்
திரும்பி ைந்தபின் எனக்கு உடல் ிவல
சரியில்லொேல் இருந்தொல் என்ன
கசய்ைது

நீங்கள் பயணம் வசய்யும் மபாது அல்லது நீங்கள் திரும்பி ெந்தபின்
மநாய்ொய்ப்பட்டால் ைற்றெர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்ெமதத் தெிர்த்து
ஒன்டாரிமயாமெ

என்ற எண்ணில் அமைக்கவும்

அல்லது உங்களின் உள்ளூர் வபாது சுகாதாரப் பிரிவு

ஐத்
வதாடர்பு வகாள்ளவும் அெர்களிடம் பின்ெருெனெற்மற வசால்லுங்கள்
•

உங்கள் அறிகுறிகள்

•

நீங்கள் பயணம் வசய்த அல்லது ொழ்கின்ற இடம்

•

நீங்கள் ெிலங்குகளுடன் மநரடி வதாடர்பு வகாண்டிருந்திருந்தால்
எடுத்துக்காட்டாக ஒரு உயிருள்ள ெிலங்கு சந்மதமயப்
பார்மெயிட்டீர்கள் அல்லது மநாய்ொய்ப்பட்ட நபருடன் வநருங்கிய
வதாடர்பு மெத்திருந்தால்

கனடாவுக்குச் வசல்லும் மபாது அல்லது ெந்தவுடன் உங்களுக்கு
உடல்நிமல சரியில்மல எனில் ெிைான உதெியாளர் அல்லது கமனடிய
எல்மல மசமெ அதிகாரியிடம் வதரிெிக்கவும்
புதிய வகாமரானா மெரஸ் வதாடர்பான பயண ஆமலாசமனகமளப்
பற்றி

இல் அறியவும்

எனக்கு வைரஸ் இருப்பதொ

ொன் என்ன கசய்ய ரைண்டும்

ிவனத்தொல்

புதிய வகாமரானா மெரஸின் அறிகுறிகமள நீங்கள் வகாண்டிருந்தால்
ைருத்துெ ஆமலாசமனக்காக வடலிவஹல்த் ஒன்டாரிமயாமெ
என்ற எண்ணில் அமைக்கவும் அல்லது உங்களின் உள்ளூர் வபாது

சுகாதாரப் பிரிவு
ஐத் வதாடர்பு வகாள்ளவும்
உங்களின் அறிகுறிகமளயும் நீங்கள் வசன்று ெந்த நாடுகள் உட்பட்
உங்களின் பயண ெிெரங்கமளயும் குறிப்பிடுெமத
உறுதிபடுத்திக்வகாள்ளவும்
உங்களுக்கு உடனடி ைருத்துெ உதெி மதமெப்பட்டால்

ஐ அமைத்து

உங்கள் பயண ெரலாறு ைற்றும் அறிகுறிகமளக் குறிப்பிடவும்

