
 

உங்கள் குழந்தைக்கு COVID-19 இன் 
அறிகுறிகள் ஏதைனும் இருக்கிறைா? 

(அதிகமான உடல் வெப்பநிலை, புதிதாகத் 
வதாடர்ச்சியான இருமல், அல்ைது சுலெ 

அல்ைது ொசலன இழப்பு அல்ைது மாற்றம்)? 

யாருக்காவது தகாவிட்-19 அறிகுறிகள் இருந்ைால் என்ன செய்ய தவண்டும் என்பது பற்றி சபற்தறாருக்கான வழிகாட்டிக் தகதயடு 

பைிப்பு 5 (25 செப்டம்பர் 2020) 

 

ஆம் 

இல்தை 

உங்கள் வடீ்டில் வெிப்பவர்களுக்கு 
அறிகுறிகள் ஏதைனும் இருக்கிறைா?  

(அதிகமான உடல் வெப்பநிலை, 

புதிதாகத் வதாடர்ச்சியான இருமல், 

அல்ைது சுலெ அல்ைது ொசலன இழப்பு 
அல்ைது மாற்றம்)? 

இல்தை 

COVID-19 பரிசசாதலனயில் சநாய் 
வதாற்றுள்ளது என கண்டறியப்பட்ட 
ஒருெருடன் வநருங்கிய வதாடர்பு 

வகாண்டிருந்ததால், உங்கள் 
குழந்தைதய சுய 

ைனிதைப்படுத்துைல், NHS 

பரிதொைதன ைற்றும் டிதேஸ் 
செய்யப்படும்படி தகட்டுக் 

சகாள்ளப்பட்டாோ? 

இல்தை 

உங்கள் குழந்தை 
உடல் நலமுடன் 
இருந்ைால் அவர் 
பள்ளிக்குப் 
பபாகலாம்  

உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்குப் தபாகக்கூடாது, ைற்றும் 
குதறந்ைபட்ெம் 10 நாட்களுக்கு வடீ்டில் இருக்க தவண்டும். 

நீங்கள் அவெியம் செய்ய தவண்டியது: 
• பள்ளிக்குத் தகெல் வகாடுக்க செண்டும் 

• உங்கள் குழந்லதக்கு ெலைத்தளம் ெழியாக அல்ைது 
119 வதாலைசபசி எண்லை அலழப்பதன் மூைம் 
ெிலைெில் COVID-19 -க்கு NHS பரிசசாதலன வசய்ய 
ஏற்பாடு வசய்யுங்கள்  

• நீங்கள் அறிகுறிகலளப் பற்றிக் கெலைப்பட்டாசைா 
அல்ைது அறிவுலைகள் சதலெப்பட்டாசைா, 111 

வதாலைசபசி எண்லை அலழக்கவும் 
• உங்கள் ெடீ்டில் இருக்கும் அலனெரும் ெடீ்டிசைசய 

இருப்பலத உறுதிவசய்யவும், வகாசைானா லெைஸ் 
வதாற்று ஏற்படக்கூடிய ெடீுகளுக்கான 
ெழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுங்கள்.  

• சகாெிட்-19 பரிசசாதலன ெசதிலய உங்களால் அணுக 
முடியெில்லை என்றால், உங்கள் குழந்லத 10 நாட்கள் 
வகாண்ட தனிலமப்படுத்தல் காைத்லதப் அெசியம் 
நிலறவு வசய்ய செண்டும் 

• நீங்கள் மீண்டும் பள்ளிக்குத் திரும்ப உங்கள் 
ஜி.பியிடமிருந்து கடிதவமான்லறத் தயவு வசய்து 
சகட்காதீர்கள். ஏவனன்றால் அெர்கள் பரிசசாதலன 
இல்ைாமல் அந்தக் கடிதத்தில் சகாெிட்-19ஐ தெிர்க்க 
இயைாது சமலும் உங்கள் குழந்லதக்காக  
சகாெிட்-19 பரிசசாதலனலயச் வசய்ய அெர்களுக்கு 
செறு எந்த மாற்று ெழியும் இல்லை. 

ஆம் 

உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்கு தபாகக்கூடாது, ைற்றும் 
குதறந்ைபட்ெம் 14 நாட்களுக்கு வடீ்டில் இருக்க தவண்டும். 

நீங்கள் அவெியம் செய்ய தவண்டியது: 
• பள்ளிக்குத் தகெல் வகாடுக்க செண்டும் 

• உங்கள் ெடீ்டில் அறிகுறி இருக்கும் நபருக்கு  NHS 
பரிச ோதனை வனைத்தளம் வழியோகசவோ அல்ைது  
முதைோவதோக 119 ததோனைசப ி எண்னை அனழத்து   
COVID-19 பரிச ோதனைக்கு வினைவில் ஏற்போடு 
த ய்யுங்கள் 

• நீங்கள் அறிகுறிகலளப் பற்றிக் கெலைப்பட்டாசைா 
அல்ைது அறிவுலைகள் சதலெப்பட்டாசைா, 111 

வதாலைசபசி எண்லை அலழக்கவும் 

• உங்கள்ெடீ்டில்இருக்கும் அலனெரும் ெடீ்டிசைசய 
இருப்பலத உறுதிவசய்யவும், வகாசைானா லெைஸ் 
வதாற்று ஏற்படக்கூடிய ெடீுகளுக்கான 
ெழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுங்கள். 

• குடும்ப உறுப்பினர் ஒருெைால் சகாெிட்-19 
பரிசசாதலனலய அணுக முடியெில்லை என்றால், 

உங்கள் குழந்லத அெசியம் 14 நாட்கள் 
தனிலமப்படுத்தல் காைத்லத நிலறவு வசய்ய 
செண்டும். 

 

அறிகுறி இருக்கும் நபருக்கு  NHS பரிச ோதனை வனைத்தளம் 
வழியோகசவோ அல்ைது  

முதைோவதோக 119 ததோனைசபசி எண்னை அனைத்து   COVID-19 
பரிச ோதனைக்கு 

வினைவில் ஏற்போடு த ய்யுங்கள் 

 

 

 

ஆம் 

உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்கு தபாகக்கூடாது, 

ைற்றும் குதறந்ைபட்ெம் 14 நாட்களுக்கு வடீ்டில் 
இருக்க தவண்டும். 

நீங்கள் அவெியம் செய்ய தவண்டியது: 
• ஏற்கனசெ தகெல் அறியாத பட்சத்தில், 

பள்ளிக்குத் தகெல் வகாடுக்க செண்டும் 

• உங்கள் குழந்லத ெடீ்டிசைசய இருப்பலத 
உறுதிப்படுத்தவும் சமலும் சாத்தியக்கூறுள்ள 
அல்ைது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வகாசைானா 
லெைஸ் வதாற்றுடன் கூடிய நபருடன் 
ெசிக்காதெர்களின் வதாடர்புகள் குறித்த 
ெழிகாட்டு வநறிமுலறகலளப் பின்பற்றவும்.  

 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 
பரிதொைதனயில் 

உங்கள் குழந்தைக்கு 
சைாற்று உள்ளைாகத் 
சைரிந்ைைாஅல்ைது 

இல்தையா? 

COVID-19 –
பரிதொைதனயில் 
உங்கள் வடீ்டில் 

வெிக்கும் ஒருவருக்கு 
தநாய் சைாற்று 
இருந்ைைாகத் 

சைரிந்ைைாஅல்ைது 
இல்தைசயன்று 

சைரிந்ைைா? 

உங்கள் குழந்தைக்கு 
COVID-19 க்கான 

அறிகுறிகள் 
ஏதைனும் 

ஏற்பட்டுள்ளைா? 

பாெிட்டிவ் 

உங்கள் குழந்தையின் உடல்நிதை ெரியாகும் வதே 
சைாடர்ந்து வடீ்டிதைதய இருக்க தவண்டும், தைலும் 
குழந்தைக்கு அறிகுறிகள் தைான்றி குதறந்ைபட்ெம் 10 

நாட்களாவது ஆகி இருக்க தவண்டும். 

நீங்கள் அவெியம் செய்ய தவண்டியது: 
• பள்ளிக்குத் தகெல் வகாடுக்க செண்டும் 

• உங்கள் ெடீ்டில் இருக்கும் அலனெரும் வதாடர்ந்து 
ெடீ்டிசைசய இருப்பலத உறுதிவசய்யவும், 

வகாசைானா லெைஸ் வதாற்று ஏற்படக்கூடிய 
ெடீுகளுக்கான ெழிகாட்டுதல்கலளப் 
பின்பற்றுங்கள். 

• NHS ன் வடஸ்ட் அண்ட் டிசைஸ் நடெடிக்லகக்கு 
தயாைாக இருங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்லதயுடன் 
வநருங்கிய வதாடர்பில் இருந்தெர்கலளப் பற்றிய 
ெிெைங்கலள தருெதற்கும் தயாைாக இருங்கள். 

பரிதொைதன முடிவுக்குக் 
காத்ைிருங்கள் (ெழக்கமாக 2-3 நாட்கள்) 

பரிதொைதன முடிவுக்குக் காத்ைிருங்கள் 

(ெழக்கமாக 2-3 நாட்கள்) 

10 நாட்களுக்கு பிறகு உங்கள் 
குழந்தையின் உடல் நைம் ெரியாக 

இருந்ைால், அவர் பள்ளிக்கு தபாகைாம் 

ஆம் 

உங்கள் குழந்தை சைாடர்ந்து வடீ்டிதைதய இருக்க 
தவண்டும், தைலும் இந்ை ஃப்தளா ொர்ட்டின் 
சைாடக்கத்ைிற்கு நீங்கள் ைிரும்பிச் செல்ை தவண்டும் 

இல்தை 

14 நாட்களுக்குப் 
பிறகு, உங்கள் 

குழந்தையின் உடல் 
நைம் நன்றாக 

இருந்ைால் அவர் 
ைீண்டும் பள்ளிக்குப் 

தபாகைாம் 

பாெிட்டிவ் 

வடீ்டில் வெிக்கும் நபருக்கு அறிகுறி சைன்பட்ட நாள் 
முைல் குதறந்ைபட்ெம் 14 நாட்களுக்கு வடீ்டிதைதய 
இருக்க தவண்டும் 

நீங்கள் அவெியம் செய்ய தவண்டியது: 
• பள்ளிக்குத் தகெல் வகாடுக்க செண்டும் 

• உங்கள் ெடீ்டில் இருக்கும் அலனெரும் 
வதாடர்ந்து ெடீ்டிசைசய இருப்பலத 
உறுதிவசய்யவும், வகாசைானா லெைஸ் வதாற்று 
ஏற்படக்கூடிய ெடீுகளுக்கான 
ெழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுங்கள்.  

• NHS இன் டிசைஸ் அண்ட் வடஸ்ட் உங்கலளத் 
வதாடர்பு வகாள்ளவும் மற்றும் உங்கள் ெடீ்டில் 
ெசிப்பெர்களுடன் வநருங்கிய வதாடர்பில் 
இருந்தெர்கலள பற்றிய ெிெைங்கலளத் 
தருெதற்கும் தயாைாக இருங்கள். 

உங்கள் 
குழந்தைக்கு 

COVID-19 –இன் 
அறிகுறிகள் 
ஏதைனும் 

இருக்கிறைா? 

ஆம் 

இல்தை 

14 நாட்களுக்கு பிறகு, 

உங்கள் குழந்தையின் 
உடல் நைம் ெரியாக 

இருந்ைால், அவர் 
பள்ளிக்கு தபாகைாம் 

சநகட்டிவ் 

உங்கள் குழந்தையின் உடல் நைம் 
நன்றாக இருந்ைால். அவர் ைீண்டும் 

பள்ளிக்குப் தபாகைாம் 
 

• ெடீ்டில் ெசிப்பெர்கள் 
தனிலமப்படுத்தலை 
முடித்துக்வகாள்ளைாம் 

• உங்கள் குழந்லதயின் 
பரிசசாதலன முடிவு 
வநகட்டிொக இருந்தால், அலதப் 
பள்ளிக்கு வதரிெிக்க செண்டும்  

சைாடங்கவும் 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/ask-for-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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