
சுகாதாரஅமைச்சகம்

புதியக ொரரொனொவைரஸ்

டிசம்பர் அன்றுஎன்னவென்றுகண்டறியமுடியாத நிமைானியா
மெரஸ்காய்ச்சல் சீனாெில்இருக்கும்வுஹான்ைாகாணசுகாதார
அதிகாரிகளால் வதரிெிக்கப்பட்டது அதன்காரணம்புதிய
வகாமரானாமெரஸ்தான்என்றுஉறுதிவசய்யப்பட்டது இமத புதிய
வகாமரானாமெரஸ்அல்லது என்றுஅமைக்கின்றனர் இதுெமர
ைனிதஇனத்தில்இதுகண்டறியப்படெில்மல

புதியக ொரரொனொவைரஸ்
என்றொல்என்ன
வகாமரானாமெரஸ்கள்என்பதுமெரஸ்களின்ஒருவபரியகுடும்பைாகும்
இதுசாதாரணஜலமதாஷத்திலிருந்துைிகவும்கடுமையானமநாய்
வதாற்றுகளானமூச்சுக்குைல்அைற்சி நிமைானியாஅல்லதுகடுமையான
சுொச மநாய்க்குறி மபான்றமநாய்கமளஏற்படுத்தும்

சீனாெில்உள்ளஹூவபய் வுஹான் பிராந்தியத்தில்முதலில் மதான்றிய
புதிய வகாமரானாமெரஸ்சுொச வதாற்றுமநாய்கமள

ஏற்படுத்துகிறது

ஒன்டாரிமயாெில்முழுமையாகஉறுதிப்படுத்தப்படாதஆனால்இருக்கும்
எனநம்பக்கூடியெமகயில்இந்த மநாய்த்வதாற்றுமுதலில்ஜனெரி

அன்றுகண்டறியப்பட்டது

புதியக ொரரொனொவைரவைப்பற்றி ரேலும்கதரிந்துக ொள்ள
ஐப்பொர்வையிடவும்



இந்தர ொய்க் ொனஅறிகுறி ள்என்ன
இதன்அறிகுறிகள்ைிதைான காய்ச்சல்ைற்றும்சாதாரணசுொச
வதாற்றுகள்மபான்றெற்றிலிருந்து தீெிரைானமெெமரஇருக்கும்
இெற்மறாடு பின்ெருெனவும்இருக்கலாம்

• காய்ச்சல்
• இருைல்
• மூச்சுெிடுெதில் சிரைம்

புதிய வகாமரானாமெரஸ்மூலம் தீெிரைான சிக்கல்கள்ஏற்படலாம்
அெற்றுள்நிமைானியாஅல்லதுசிறுநீரக வசயலிைப்பு மைலும்சில
சையங்களில்இறப்புகூடமநரிடும்ொய்ப்புகள்உள்ளன

உங்களுமடயஅறிகுறிகள் சாதாரணஜலமதாஷத்மதெிட மைாசைாக
இருப்பமதாடு உதாரணைாக காய்ச்சல் இருைல் மூச்சுெிடுெதில் சிரைம்
அறிகுறி வதன்பட்ட இந்த நாட்களில் பாதிக்கப்பட்டஇடத்திற்கு நீங்கள்
வசன்றிருந்தால் ஒன்டாரிமயா மெ எண்ணில்
அமைக்கவும்அல்லதுஉங்களின்உள்ளூர்வபாதுசுகாதாரப் பிரிவு

ஐத்
வதாடர்பு வகாள்ளவும் உங்களின்அறிகுறிகமளயும் நீங்கள்வசன்றுெந்த
நாடுகள்உட்பட்உங்களின் பயணெிெரங்கமளயும்குறிப்பிடுெமத
உறுதிபடுத்திக்வகாள்ளவும்

நீங்கள் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து திரும்பி ெந்திருந்தால் 14 

நாட்களுக்கு உங்கமள நீங்கமள தனிமைப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள். உங்கள் 

பயணங்களின் மபாது நீங்கள் 2019  புதிய வகாமரானாமெரஸுக்கு 

ஆளாகியிருக்கலாம் ைற்றும் ெடீ்டிமலமய தங்கி ைற்றெர்களுடனான 

வதாடர்மபக் கட்டுப்படுத்துெது மைலும் பரவுெமதத் தடுக்க உதவும். 

ஆமலாசமனக்கு உங்கள் உள்ளூர் வபாது சுகாதார பிரிவு 

தற்சையம்பாதிக்கப்பட்டஇடங்கமளஅறிந்துவகாள்ள 
என்றதளத்திற்குவசல்லுங்கள்
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-ஐத் 

வதாடர்பு வகாள்ளவும்  

உங்களுக்கு உடனடி ைருத்துெ உதெி மதமெப்பட்டால் 911 ஐ அமைத்து 

உங்கள் பயண ெரலாறு ைற்றும் அறிகுறிகமளக் குறிப்பிட மெண்டும்.

வைரஸ்எவ்ைொறுபரவு ிறது
வகாமரானாமெரஸ்கள்முக்கியைாகஒருநபரிடைிருந்துைற்வறாரு
நபருக்குவநருங்கிய வதாடர்புமூலம்பரவுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக ஒரு
ெடீு பணியிடம்அல்லதுசுகாதாரமையத்தில்

புதியக ொரரொனொவைரைிலிருந்து
 ொன்என்வனஎவ்ைொறுபொது ொக் 
முடியும்

புதிய வகாமரானாமெரஸிலிருந்து பாதுகாக்க எந்த தடுப்பூசியும்
இல்மல

சுொச மநாய்கமளஏற்படுத்தும்கிருைிககமளப் பரொைல்தடுக்கஉதவும்
அன்றாட நடெடிக்மககள்உள்ளன மெரஸின்வெளிப்பாட்மடக்
குமறக்கவும் உங்கள்ஆமராக்கியத்மதப் பாதுகாக்கவும்இந்தஅன்றாட
நடெடிக்மககமளமைற்வகாள்ளுங்கள்

• மசாப்பு ைற்றும்தண்ணரீ்அல்லதுஆல்கஹால்மசர்த்தமக
சுத்திகரிப்புமூலம்உங்கள்மககமளஅடிக்கடி கழுெமெண்டும்

• உங்கள்மககளிமலமயதும்ைவும்ைற்றும்இரும்பவும்
• உங்கள்கண்கள் மூக்குஅல்லதுொமயத் வதாடுெமதத்
தெிர்க்கவும்

• மநாய்ொய்ப்பட்டெர்களுடன்வதாடர்பு வகாள்ெமதத்தெிர்க்கவும்
• நீங்கள்மநாய்ொய்ப்பட்டிருந்தால்ெடீ்டிமலமயஇருக்கவும்
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வகாமரானாமெரஸ்மநாய்கள்இருப்பதாகஅறியப்பட்டபகுதிக்கு நீங்கள்
பயணம்வசய்கிறரீ்கள் என்றால் பின்ெருெனெற்மறத்தெிர்ப்பமத
உறுதிப்படுத்தவும்

• பண்மணகள் உயிருள்ளெிலங்குசந்மதகள்ைற்றும்ெிலங்குகள்
படுவகாமலவசய்யப்படக்கூடிய பகுதிகள் மபான்றஅதிகஆபத்துள்ள
பகுதிகள்

• பன்றிகள் மகாைிகள் ொத்துகள்ைற்றும்காட்டு பறமெகள்உள்ளிட்ட
ெிலங்குகளுடனான உயிருடன்அல்லதுஇறந்த வதாடர்பு

• ெிலங்குகளின்கைிவுகள்அல்லதுசுரப்புகமளக் வகாண்ட
மைற்பரப்புகள்

புதியக ொரரொனொவைரைுக்கு ொன்
சி ிச்வசப்கபறமுடியுேொ
வகாமரானாமெரஸ்களுக்குகுறிப்பிட்ட சிகிச்மசகள்எதுவும்இல்மல
மைலும்வகாமரானாமெரஸ்களிலிருந்து பாதுகாக்கும்தடுப்பூசியும்
எதுவும்இல்மல வபாதுொனைனித வகாமரானாமெரஸ்மநாய்கள்உள்ள
வபரும்பாலானைக்கள்தாங்களாகமெகுணைமடொர்கள்

நீங்கள்வசய்யமெண்டியது

• அதிகப்படியானதிரெங்கமளகுடிக்கவும்
• முடிந்தெமரஓய்வெடுக்கவும்ைற்றும்தூங்கவும்
• வதாண்மடபுண்அல்லதுஇருைலுக்குஉதெஈரப்பதமூட்டிஅல்லது
வெந்நீர் குளியமலமுயற்சிக்கவும்



பயணம்கசய்யும்ரபொதுஅல்லது ொன்
திரும்பிைந்தபின்  எனக்குஉடல் ிவல
சரியில்லொேல்இருந்தொல்என்ன
கசய்ைது
நீங்கள் பயணம்வசய்யும்மபாதுஅல்லது நீங்கள்திரும்பி ெந்தபின்
மநாய்ொய்ப்பட்டால் ைற்றெர்களுடன்வதாடர்பு வகாள்ெமதத் தெிர்த்து

ஒன்டாரிமயாமெ என்றஎண்ணில்அமைக்கவும்
அல்லதுஉங்களின்உள்ளூர்வபாது சுகாதாரப் பிரிவு

ஐத்
வதாடர்பு வகாள்ளவும் அெர்களிடம் பின்ெருெனெற்மறவசால்லுங்கள்

• உங்கள்அறிகுறிகள்
• நீங்கள் பயணம்வசய்தஅல்லதுொழ்கின்றஇடம்
• நீங்கள்ெிலங்குகளுடன்மநரடி வதாடர்பு வகாண்டிருந்திருந்தால்
எடுத்துக்காட்டாக ஒருஉயிருள்ளெிலங்குசந்மதமயப்
பார்மெயிட்டீர்கள் அல்லதுமநாய்ொய்ப்பட்ட நபருடன்வநருங்கிய
வதாடர்புமெத்திருந்தால்

கனடாவுக்குச் வசல்லும்மபாதுஅல்லதுெந்தவுடன்உங்களுக்கு
உடல்நிமலசரியில்மலஎனில் ெிைானஉதெியாளர்அல்லதுகமனடிய
எல்மலமசமெஅதிகாரியிடம்வதரிெிக்கவும்

புதிய வகாமரானாமெரஸ்வதாடர்பான பயணஆமலாசமனகமளப்
பற்றி இல்அறியவும்

எனக்குவைரஸ்இருப்பதொ  ிவனத்தொல்
 ொன்என்னகசய்யரைண்டும்

புதிய வகாமரானாமெரஸின்அறிகுறிகமள நீங்கள்வகாண்டிருந்தால்
ைருத்துெஆமலாசமனக்காக வடலிவஹல்த்ஒன்டாரிமயாமெ

என்றஎண்ணில்அமைக்கவும்அல்லதுஉங்களின்உள்ளூர்வபாது
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சுகாதாரப் பிரிவு
ஐத் வதாடர்பு வகாள்ளவும்

உங்களின்அறிகுறிகமளயும் நீங்கள்வசன்றுெந்த நாடுகள்உட்பட்
உங்களின் பயணெிெரங்கமளயும்குறிப்பிடுெமத
உறுதிபடுத்திக்வகாள்ளவும்

உங்களுக்குஉடனடிைருத்துெஉதெி மதமெப்பட்டால் ஐஅமைத்து
உங்கள் பயணெரலாறுைற்றும்அறிகுறிகமளக்குறிப்பிடவும்
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