
நாம் அனைவரும் இதில் ஒன்ாக 
இருக்கின்்ாம்.

ககா்�ாைா னவ�னைப் 
புரிந்து ககாள்ள ஒரு சமூக 

சுகாதா� வழிகாட்டி



க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
என்ொல் எனன? 

2019 நொைல் க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ் (Covid-19) 
என்பது ஒரு புதிய சுைொச 
வை�ஸ், அது இதற்கு 
முன்பொ� அவையொளம் 
�ொணப்பைவில்வலை. 
இது க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ் எனப்படும் 
்ப�நத வை�ஸ்�ளின 
குடும்்பதவத ரசரநதது



க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
எவைொறு ்ப�வுகி்து? 

சுவாச துளிகள.

க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ் ரநொயொல் 
்பொதிக�ப்படை ந்பரின 
இரும்்பல் அல்லைது 
தும்்பலினொல் 
கைளியொகும் சுைொச 
�ொற்று துளி�ளினொல் 
வை�ஸ் ்ப�வும்



க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
எவைொறு ்ப�வுகி்து? 

உடல் கதாடர்பு 

க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ் ரநொயொல் 
்பொதிக�ப்படை 
ஒருைரின உைவலை 
கதொடுைதொல் 
வை�ஸ் ்ப�வும்.



க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
எவைொறு ்ப�வுகி்து?

க�ாருளகள மற்றும் 
்மற்��ப்புகள

க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
ரநொயொல் ்பொதிக�ப்படை 
ந்பர கதொடை க்பொருள் 
அல்லைது ரேற்்ப�பவ்ப 
நீங�ள் கதொடடுருநதொல் 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் 
உங�ள் ைொய், மூககு, 
ேற்றும் �ண�ளுககுள் 
நுவையலைொம்



உங�வள எவைொறு 
்பொது�ொதது 
க�ொள்ளமுடியும்? 

கதாடர்ன� 
தவிர்க்கவும்

ரநொயொல் ்பொதிக�ப்படை 
ந்பர�ளுைன 
கநருஙகியத 
கதொைரவ்ப 
தவிரக�வும், 
குவ்நதது ௨ மீடைர 
அல்லைது ௬ அடி 
இவைகைளி விடுங�ள்.



உங�வள எவைொறு 
்பொது�ொதது 
க�ொள்ளமுடியும்? 

னககன்ள நன்ாகக் 
கழுவவும்

குவ்நதது ௨௰ 
விநொடி�ள் ரசொபபு 
ேற்றும் தணணீரில் 
உங�ள் வ��வள 
அடிக�டி �ழுை 
ரைணடும்.



ரசொபபு அல்லைது வ� சுததி�ரிபபு 
்பயன்படுததி உங�ள் வ��வள 
ஈ�ேொககுங�ள். 

வி�ல்�வள ஒனர்ொகைொனறு 
ஒனறிவணதது வ��வள 
உள்ளஙவ�யில் ரதய்க�வும். 

வி�ல் ேற்றும் �டவைவி�ல் 
ந�ங�ள் எதிரக�திர 
உள்ளஙவ�யில் ரதய்தது நன்ொ� 
�ழுைவும். 

இ�ணடு உள்ளஙவ�வளயும் 
நன்ொ� ரதய்க�வும்.

வி�ல்�ளின பின்பகுதிவய 
எதிரக�திர உள்ளஙவ�யில் 
ரதய்க�வும். 

ரசொபவ்பப ்பயன்படுததினொல் தணணீரில் �ழுைவும், �ழுவியபின 
சுததேொன துணடினொல் குைொவய மூைவும். வ� சுததி�ரிபவ்ப 
்பயன்படுததினொல், வ��ள் உலைரநதவுைன அவை ்பொது�ொப்பொ� இருககும். 

ஒரு உள்ளஙவ�வய ேற்க்ொரு 
வ�யின பினபு்ம் ரதய்க�வும், 
பி்கு அரதர்பொல் ேறுவ�வய 
ரதய்க�வும்.

ஒரு வ�யின �டவைவி�வலை 
ேறுவ�யின உள்ளஙவ�யில் 
வைதது சுற்றி ரதய்தது �ழுைவும், 
அரதர்பொல் ேற்க்ொரு வ�யின 
�டவைவி�வலையும் �ழுைவும். 

உங�ள் வ��வள எப்படி �ழுை ரைணடும்?
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உங�வள எவைொறு 
்பொது�ொதது 
க�ொள்ளமுடியும்?

உஙகள முகத்தினை 
கதாடாதீர்கள

�ழுைப்பைொத 
வ��ளொல் உங�ள் 
�ண, மூககு, 
ேற்றும் ைொவய 
கதொடுைவதத 
தவிரக�வும்.



உங�வள எவைொறு 
்பொது�ொதது 
க�ொள்ளமுடியும்?

சுத்தம் மற்றும் கிருமி 
நீக்கம்

அடிக�டி கதொடும் 
க்பொருள்�ள் ேற்றும் 
ரேற்்ப�பபு�வள 
கிருமிநொசினி 
்பயன்படுததி சுததம் 
கசய்யுங�ள்.



அறிகுறி�வள 
�ைனிக�வும் 

ர�ொவிட-19 
ரநொயொளி�ள் 
ரலைசொனது முதல் 
�டுவேயொன 
சுைொச ரநொய், 
�ொய்்சசல், 
இருேல் ேற்றும் 
மூ்சசுத திண்ல் 



பினைரும் அறிகுறி�ளில் 
ஏரதனும் ஒனறு அல்லைது 
அதற்கு ரேற்்படைவை 
இருநதொல் உைனடியொ� 

ேருததுை சிகி்சவச க்ப்வும்

சுைொசிப்பதில் சிக�ல். சுைொசிப்பதில் சிக�ல். 

கதொைர்சசியொன ைலி கதொைர்சசியொன ைலி 
அல்லைது ேொரபில் அழுததம். அல்லைது ேொரபில் அழுததம். 

குைப்பம் அல்லைது குைப்பம் அல்லைது 
தூக�ததிலிருநது தூக�ததிலிருநது 
எழுநதிருக� இயலைொவே. எழுநதிருக� இயலைொவே. 

உதடு�ள் அல்லைது மு�ம் நீலை உதடு�ள் அல்லைது மு�ம் நீலை 
நி்ததில் இருநதொல். நி்ததில் இருநதொல். 

அதி� �ொய்்சசல்.அதி� �ொய்்சசல்.



தனிேனித 
இவைகைளி எனன 
கசய்கி்து? 

அது ரநொய்தகதொற்றும்  
சஙகிலிவய உவைகி்து.

உங�ளுககும் 
ேற்்ைர�ளுககும் இவையில் 
அதி� இவைகைளி 
இருநதொல், வை�ஸ் ்ப�வுைது 
�டினம். 

அது  வை�ஸ் ்ப�ைலின 
ரை�தவதயும் அளவையும் 
குவ்கி்து.



“ைரும் முன �ொப்பது 
்பயனுள்ளதொ� 
இருககுேொ? 

முநவதய ரநொய் முநவதய ரநொய் 

உலை�தகதொற்றிலிருநது �ற்்து, உலை�தகதொற்றிலிருநது �ற்்து, 

ேக�ளிவைரய தனிேனித ேக�ளிவைரய தனிேனித 

இவைகைளி கசயல்்படுததுைது இவைகைளி கசயல்்படுததுைது 

ரநொய்தகதொற்றின ்ப�ைவலைக ரநொய்தகதொற்றின ்ப�ைவலைக 

�ணிசேொ� குவ்ககும், இ்பபு �ணிசேொ� குவ்ககும், இ்பபு 

விகிதங�வளயும் குவ்ககும். விகிதங�வளயும் குவ்ககும். 

ைவளவைத தடவையொககுைதும் ைவளவைத தடவையொககுைதும் 

கதொைரநது ரநொயொளி�ளின கதொைரநது ரநொயொளி�ளின 

அளவை குவ்ப்பரத குறிகர�ொள். “அளவை குவ்ப்பரத குறிகர�ொள். “



“தனிவே, 
தனிவேப்படுததுதல் 
ேற்றும் தனிேனித 
இவைகைளி:

கதொற்று ரநொயொல் கதொற்று ரநொயொல் 
்பொதிக�ப்படைைர�ளிைமிருநது ்பொதிக�ப்படைைர�ளிைமிருநது 
்பொதிக�்பைொத ேக�வள பீரீப்பது ்பொதிக�்பைொத ேக�வள பீரீப்பது 

தனிவேப்படுததல் :தனிவேப்படுததல் :

கதொற்று ரநொய்ககு ஆளொன ேக�ள் கதொற்று ரநொய்ககு ஆளொன ேக�ள் 
ரநொய்ைொய்்படடுருககி்ொர�ளொ ரநொய்ைொய்்படடுருககி்ொர�ளொ 
என்பவத ்பொரக� அைர�ளின சமு� என்பவத ்பொரக� அைர�ளின சமு� 
இயக�தவத �டடுப்படுததுகி்து. இயக�தவத �டடுப்படுததுகி்து. 

தனிேனித இவைகைளி :தனிேனித இவைகைளி :

சிலை கதொற்று ரநொய்�வள ்ப�ப்பககூடிய சிலை கதொற்று ரநொய்�வள ்ப�ப்பககூடிய 
ந்பர�ளிவைரய உைல்  உருைொக� ந்பர�ளிவைரய உைல்  உருைொக� 
ரைணடும்.ரைணடும்.



நொன ஆர�ொககியேொ� 
இருககினர்ன, நொன 
ஏன �ைவலைப்பை 
ரைணடும்?

உங�ளுககு தனிப்படை உங�ளுககு தனிப்படை 
முவ்யில் ஆ்பதது குவ்ைொ� முவ்யில் ஆ்பதது குவ்ைொ� 
இருக�லைொம், ஆனொல் இது ர்பொன் இருக�லைொம், ஆனொல் இது ர்பொன் 
நைைடிகவ�வள எடுப்பது முழு நைைடிகவ�வள எடுப்பது முழு 
சமூ�ததிற்கும் ்பயனளிககும். சமூ�ததிற்கும் ்பயனளிககும். 
மி�வும் ரநொய்ைொய்ப்பைொத ஒருைர மி�வும் ரநொய்ைொய்ப்பைொத ஒருைர 
இனனும் ேற்்ைர�ளுககு ்பொதிபவ்ப இனனும் ேற்்ைர�ளுககு ்பொதிபவ்ப 
ஏற்்படுததலைொம். அை�து க்பற்ர்ொர, ஏற்்படுததலைொம். அை�து க்பற்ர்ொர, 
குைநவத�ள், அருகில் ைசிப்பைர�ள் குைநவத�ள், அருகில் ைசிப்பைர�ள் 
ேற்றும் ர்பருநதில் ்பயணிககும் ேற்றும் ர்பருநதில் ்பயணிககும் 
ேக�ள் உட்பை. ேக�ள் உட்பை. 

ஆவ�யொல்தொன ைவளவை ஆவ�யொல்தொன ைவளவை 
தடவையொககுைதும் ேற்றும் இநத தடவையொககுைதும் ேற்றும் இநத 
உலை�தகதொற்று ரநொயின நீளதவத உலை�தகதொற்று ரநொயின நீளதவத 
குவ்ப்பதும் நம் ஓவகைொருைருககும் குவ்ப்பதும் நம் ஓவகைொருைருககும் 
�ைவேயொ� உள்ளது. �ைவேயொ� உள்ளது. 



இது ஒற்றுவே, தரேம் 
அல்லை

இநத உலை� கதொற்று ரநொவய இநத உலை� கதொற்று ரநொவய 
ரதொற்�டிக� நொம் அவனைரும் ரதொற்�டிக� நொம் அவனைரும் 
ஒன்ொ� ரைணடும். நம் ேக�ளில் ஒன்ொ� ரைணடும். நம் ேக�ளில் 
்பலைர உணவு, தணணீர, வீடு ்பலைர உணவு, தணணீர, வீடு 
ேற்றும் தஙகுமிைம் இல்லைொேல் ேற்றும் தஙகுமிைம் இல்லைொேல் 
இருககி்ொர�ள். இதுனொல்தொன இருககி்ொர�ள். இதுனொல்தொன 
நொம் தனிவேயில் கூை ஒன்ொ� நொம் தனிவேயில் கூை ஒன்ொ� 
இவணநதிருக� ரைணடியது இவணநதிருக� ரைணடியது 
அைசியம். அைசியம். 

க�ொர�ொன வை�ஸ் ரநொயி�ளின க�ொர�ொன வை�ஸ் ரநொயி�ளின 
அருகில் ைசிப்பைர�வள ்பொது�ொக� அருகில் ைசிப்பைர�வள ்பொது�ொக� 
சமு� ைவலைபபினனல்�ள் ஒனறு சமு� ைவலைபபினனல்�ள் ஒனறு 
ரசரகின்ன. ரசரகின்ன. 

நம்பிகவ�ரயொடு கசயல்்பொடடிற்�ொ� நம்பிகவ�ரயொடு கசயல்்பொடடிற்�ொ� 
�ொததிருங�ள் ஏகனன்ொல் இவத �ொததிருங�ள் ஏகனன்ொல் இவத 
நொம் அவனைரின ஒற்றுவேயொ�வும் நொம் அவனைரின ஒற்றுவேயொ�வும் 
ேற்றும் ஆர�ொககியேொ�வும் ்பொரக� ேற்றும் ஆர�ொககியேொ�வும் ்பொரக� 
ரைணடும்ரைணடும்
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