
அன் க் ரிய Patient 

 

இந்த ேநரத் ல் COVID-19 உடன் நாங்கள் எ ரெ்காள் ம் க ம் க னமான 
ழ்நிைலைய நீங்கள் அ ந் ப் ரக்ள், ேம ம் நீங்கள் பா காப்பாக ம் 

நன்றாக ம் இ ப் ரக்ள் என்  நாங்கள் நம் ேறாம். 

இந்த ேநரத் ல் மற்றவரக் டன் ெதாடரை்பக் கட் ப்ப தத் அரசாங்கம் நம் 
அைனவைர ம் ந்தவைர ட் ேலேய இ க் மா  அ த் ற , 
அந்த வைக ல் ெகாேரானா ைவர ன் பரவைலக் ைறக்க ம் உத ற .  
நீங்கள் ெவளிேய ெசல்ல ேவண் ந்தால், ஒ  கைடக் ச ்ெசன்றா ம் 
அல்ல  அ ைவ சை்ச ல் எங்கைளப் பாரக்்க வந்தா ம் 
யாரிட ந் ம் 2- ட்டர ்ெதாைல ல் இ க்க ேவண் ம் என்பைத 
நிைன ல் ெகாள்க.  இ  உங்க க் த் ெதரிந்தவரக் க் ம் உங்க க் த் 
ெதரியாதவரக் க் ம் ெபா ந் ம்.  நீங்கள் ெவளி ல் ெசல் ம்ேபா   கக் 
கவசத்ைத அணி மா  நாங்கள் பரிந் ைரக் ேறாம் - தய ெசய்  GOV.UK 
இைணயதளத் ல் 'Staying safe outside your home’ பக்கத்ைதப் பாரை்வ ட ம் 

நாங்கள் தலாகப் பரிந் ைரக் ேறாம்: 

ெசய்யக் யைவ    ெசய்யக் டாதைவ  
 அ க்க  ேசாப்  மற் ம் தண்ணீர ்ெகாண்  
உங்கள் ைககைளக் க ங்கள் - இைத 
ைறந்த  20 நா கள் ெசய் ங்கள் 

 ேசாப்  மற் ம் தண்ணீர ் ைடக்க ல்ைல 
என்றால் ைக த் கரிப்பான் ெஜல்ைல 
பயன்ப தத் ம் 

 நீங்கள் ட் ற்  வந்த டன் மற்ற பணிகளில் 
ஈ ப வதற்  ன்  உங்கள் ைககைளக் 
க ங்கள் 

 நீங்கள் இ ம்ேபாேதா அல்ல  
ம் ம்ேபாேதா உங்கள் வாய் மற் ம் க்ைக 

ஒ  ஷ்  அல்ல  உங்கள் சடை்ட ன் ைக 
(உங்கள் ைககள் அல்ல) லம் க் 
ெகாள்ள ம் 

 உபேயா த்த ஷ் க்கைள ப்ைபத் 
ெதாட் ல் உடன யாக ேபாட் , ன்னர ்
உங்கள் ைககைள க வ ம் 

 உங்களால் ந்தால், ெபா  இடத் ல் 
மக்களிட ந்  ல  இ ப்ப  க னமாக 
இ க் ம்ேபா  உங்கள் க்ைக ம் வாைய ம் 

ம் ஒன்ைற அணிந் க் ெகாள் ங்கள்.  
நீங்கள் ெநரிசலான ப ல் ட் க் ள் 
ேநரத்ைத ெசல ரக்ள் என்றால் இ  
க ம் க் யம். ஜ ன் 15 தல், ெபா ப் 

ேபாக் வரத்  மற் ம் பாரை்வயாளராகேவா 
அல்ல  ேநாயாளியாகேவா, நீங்கள் ஒ  
ம த் வமைனக்  வ ம்ேபாெதல்லாம், க 

 உங்கள் ைககள் 
த்தமாக 
இல்லா ட்டால் 
உங்கள் கண்கள், 
க்  அல்ல  

வாையத ்
ெதாட ம் 

 



உைறகள் கட்டாயமாக அணிந் க்க 
ேவண் ம். நீங்கள் அ ைவ சை்சக்  ெசல்ல 
ேவண் ந்தால் தய ெசய்  கக் கவசம் 
அல்ல  உைறைய அணி ங்கள். 

   

இந்த ேநரத் ல் நீரி , எைட மற் ம் இரத்த அ த்தத்ைதக் 
கட் ப்ப த் வ  க ம் க் யமான . உங்க க்  ஏேத ம் 
வ காட் தல் ேதைவப்பட்டால், அ ைவ சை்ச ன் ேபா  எங்கைள 
ெதாடர்  ெகாள்ள ம். 

உங்கள் ஆேராக் யத் ற்  ஆதரவாக ஆண்  வ ம் ைவடட் ன்  
எ த் க்ெகாள் வதற்கான அ காரப் ரவ் ஆேலாசைனையப் 
ன்பற் வதற் காக உங்கைள ஊக் க்க ம் ேறாம். ஒ  நாைளக்  

பரிந் ைரக்கபட்ட ம ந் ன் அள  10 ைமக்ேரா ராம்கள் ஆ ம். இைத 
நீங்கள் ஒ  ேவ யலாளர ்அல்ல  பல்ெபா ள் அங்கா ந்  
ெபறலாம். 

இ யாக, தற்ேபாைதய COVID-19 ஆேலாசைனையப் பற்  ண் ம் 
உங்க க்  நிைன ட் வதற்காக.  உங்க க்  ெவப்பநிைல அ கமாக ம், 
ய மற் ம் ெதாடரச்் யாக இ மல் மற் ம்/அல்ல  சரிவர ெபா ள்கைள 
ைவக்ேவா அல்ல  கரேவா ய ல்ைல என்றால், உங்க க்  
ெகாேரானா ைவரஸ் இ க்க வாய்ப் ள்ள . தய ெசய்  ட் ேலேய 
இ ங்கள் மற் ம் உங்க க்  உதவக் ய NHS 111 ஐ ெதாைலேப ல் 
ெதாடர்  ெகாள் ங்கள்.  

தய ெசய்  தயங்க ேவண்டாம் - உங்க க்  உதவ NHS இங்ேக உள்ள  
மற் ம் இ  வணிகத் ற்காக றக்கப்பட் ள்ள . 

 

ப் தத் தகவல்கைளப் ெபற www.gov.uk/coronavirus ஐப் பாரை்வ ட ம் 
அைனத்  வ காட் த ம் தர ம் 29/06/20 ேத ப்ப  ல் யமான  
 


