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�காதார அைமசச்கம் 

COVID-19 த�ப்�� சந்�ப்� 
��த்� நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள 
ேவண்�யைவ என்ன 
ப�ப்� 2.0 மாரச் ்29, 2021  

��ப்�: இந்த ஆவணம் �ன்னர ்"உங்கள் COVID-19 த�ப்�� சந்�ப்�க்� 
�ன் நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�யைவ" மற்�ம் "த�ப்��க்� 
�ந்ைதய பராமரிப்� தாள்" என்ற தைலப்�ல் உள்ள ஆவணங்களின் 
��ப்�க்கப்படட் கலைவயா�ம். 

இந்த வ�காட்டல் அ�ப்பைடத் தகவல்கைள மட�்ேம வழங்��ற�. 
இந்த ஆவணம் ம�த்�வ ஆேலாசைன, ேநாய் கண்ட�தல் அல்ல� 
��சை்ச அல்ல� சட்ட ஆேலாசைனைய வழங்�வதற்கான அல்ல� 
அதற்கான ேநாக்கம் ெகாண்ட� அல்ல.   

COVID-19 த�ப்��ையப் ெபற நீங்கள் த���ைடயவர் என 
அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ள�. உங்கள் வர��க்�ம் த�ப்�� 
சந்�ப்�ல் என்ன எ�ர்பாரக்்கலாம் என்பைத அ�ய இந்த 
ஆவணத்ைதப் ப�க்க�ம். 

COVID-19 த�ப்��க்� தயார ்ெசய்தல் 
என� சந்�ப்�ன் ேபா� நான் என்ன ெகாண்� வர 
ேவண்�ம்? 

• உங்கள் �காதார அட்ைட/ஒன்ரா�ேயா �காதார காப்�ட�்த் �ட்டம் 
(OHIP) அட்ைட. உங்களிடம் OHIP அட்ைட இல்லா�ட்டால், ஓட�்நர ்
உரிமம், பாஸ்ேபாரட்், ஸ்ேடட்டஸ் அட்ைட அல்ல� �ற மாகாண 
�காதார அட்ைடகள் ேபான்ற அரசாங்கம் வழங்�ம் �ைகப்பட 
அைடயாளம் ெகாண்ட மற்ெறான்ைறக் ெகாண்� வா�ங்கள்.  
உங்களிடம் OHIP அட்ைட இல்ைலெயன்றால் உங்களால் இன்�ம் 
த�ப்�� ேபாட�்க்ெகாள்ள ���ம்.  
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• உங்கள் COVID-19 த�ப்��ையக் கண்காணிப்பதற்�, உங்கள் 
ேநாய்த்த�ப்� ம�ந்� பற்�ய ப�� இ�க்�ம் பட்சத்�ல் 

• ேதைவப்பட்டால், ஒ� ஒவ்வாைம ப�வம்  
• உங்க�க்�த் ேதைவப்ப�ம் எந்தெவா� உத� சாதனங்க�ம் (எ.கா., 

ஸ்�ட்டர,் சக்கர நாற்கா�, ைகத்த�) மற்�ம் ேநரத்ைத 
ேபாக்�வதற்� உத�ம் ெபா�ட்கள் (எ.கா., ெசல்ஃேபான், �த்தகம்).  

• ேதைவப்பட்டால் வா�ப்�க்கண்ணா�கள் மற்�ம்/அல்ல� 
கா�ேகட�்ம் க�� 

• உங்கள் மாஸ்க் 
• ேதைவப்பட்டால், ஒ� உத�யாளர ்(எ.கா., ெமா�ெபயரப்்பாளர,் 

த�ப்���ன் ேபா� உங்க�க்� உத�வதற்� யாராவ� ஒ�வர)். 

என� சந்�ப்�க்�த் தயாராவதற்� நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்�ம்? 

• த�ப்��த் தகவல் தாைளப் ப�க்க�ம்  மற்�ம் உங்க�க்� ம�த்�வ 
வரலா� அல்ல� ஒவ்வாைம பற்� ஏேத�ம் ேகள்�கள் இ�ந்தால், 
உங்கள் �காதார வழங்�நைர ெதாடரந்்� ஆேலா�க்க�ம். 

• உங்கள் வழக்கமான ம�ந்ைத நீங்கள் எ�க்கலாம் மற்�ம் எப்ேபா�ம் 
ேபால் உங்கள் உணைவ சாப்��ங்கள். த�ப்�� ேபாடப்ப�ம்ேபா� 
மயக்கமாக உணரவ்ைதத் த�க்க �ளினிக்�ற்� வ�வதற்� �ன்� 
நீங்கள் ஏதாவ� சாப்��வைத உ��ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

• ஒ� தளரவ்ான ேமலாைட அல்ல� ஒ� �-ஷரட்் அணி�ங்கள், இதனால் 
�காதார வழங்�நர ்த�ப்�� ேபா�வதற்� உங்கள் ேமல் ைகைய 
அ��வதற்� எளிதாக இ�க்�ம். 

• வாசைன �ர�யங்கள் எைத�ம் பயன்ப�த்த ேவண்டாம். 
• உங்க�க்� COVID-19 அ���கள் இ�ந்தால், நீங்கள் 

�ளினிக்�க்� வ�ைக தரக்�டா�. �ளினிக்ைகத் ெதாடர்� 
ெகாண்� அவரக்ளின் அ���த்தல்கைளப் �ன்பற்ற�ம்.  

• �ளினிக்�ல் �ட்டம் ஏற்ப�வைதத் த�ரப்்பதற்�, உங்கள் சந்�ப்� 
ேநரத்�க்� 10 நி�டங்க�க்�ம் ேமல் �ன்னதாக வரேவண்டாம். 

• உங்கள் சந்�ப்�க்� �ன் நீங்கள் ெவளிேய காத்��க்க 
ேவண்���க்கலாம்.  தய�ெசய்� காலநிைலக்� ஏற்ப உைட 
அணி�ங்கள்.  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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என� சந்�ப்� ேநரத்�ல்வ�ம்ேபா� நான் என்ன 
எ�ர்பார்க்கலாம்? 

த�ப்��கைள வழங்�ம் ேபா� COVID-19 பர�வைதத் த�க்க �காதார 
வழங்�நரக்ள் �க�ம் கவனமாக உள்ளனர.் உங்கள் வ�ைக�ன் ேபா� 
உங்கள் உடல்நலம் மற்�ம் பா�காப்ைப உ�� ெசய்வதற்� ம�த்�வ 
ஊ�யரக்ள் அைனத்� �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள�ம் 
எ�ப்பாரக்ள். உடல் ரீ�யான இைடெவளி, ைககளில் ���நீக்கம், 
மாஸ்க் அணிதல் ேபான்ற ெபா� �காதார நடவ�க்ைககள் 
�ளினிக்�களில் கைட��க்கப்ப�ம். அைனத்� �காதார வழங்�நரக்ள், 
ேநாயாளிகள், �ற ஊ�யரக்ள் மற்�ம் பாரை்வயாளரக்ள் �ளினிக்�ல் 
உள்ள அைனத்� ெபா� �காதார நடவ�க்ைககைள�ம் �ன்பற்ற 
ேவண்�ம். �ளினிக்�ல் வழங்கப்ப�ம் ஏேத�ம் ��ப்�கள் அல்ல� 
அ���த்தல்கைளப் ப�த்� �ன்பற்ற�ம்.  

• உங்கள் சந்�ப்ைப உ��ப்ப�த்த உங்கள் OHIP அல்ல� ஸ்ேடடட்ஸ் 
அட்ைடைய (அல்ல� OHIP அட்ைட இல்ைலெயன்றால், அரசாங்கத்தால் 
வழங்கப்பட்ட �ைகப்பட ID ) வழங்�மா� உங்களிடம் ேகட்கப்ப�ம்.  

• �ளினிக்�ல் �ைழவதற்� �ன் COVID-19 ெதாடர�்ைடய 
அைடயாளங்கள் அல்ல� அ���கள் உள்ளதா என்� பாரப்்பதற்� 
ெதாடரச்�்யான ேகள்�க�க்� ப�லளிக்�மா� உங்களிடம் 
ேகட்கப்ப�ம். 

• உங்கள் ம�த்�வ வரலா� பற்� உங்களிடம் ேகள்�கள் ேகட்கப்ப�ம் 
(எ�த்�க்காட்டாக உங்க�க்� ஏேத�ம் ஒவ்வாைமகள் உள்ளனவா 
என்ப� பற்� ேகட்கப்ப�ம்) 

• �ளினிக்�ல் இ�க்�ம்ேபா� மாஸ்க் அணி�மா�ம், உங்கள் 
ைககைளச ்�த்தம் ெசய்�மா�ம், மற்றவரக்ளிட��ந்� 
(�ைறந்தபட்சம் 2 �ட்டர/்6 அ�) உடல் ரீ�யான இைடெவளிையக் 
கைட��க்�மா�ம் ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ரக்ள்.  

• உங்கள் உடல்நலத்�ல் எ�ரப்ாராத மாற்றங்கள் அல்ல� ஒவ்வாைம 
எ�ர�்ைள�கள் ஏேத�ம் உள்ளதா என்பைதக் கண்காணிக்க நீங்கள் 
த�ப்��ையப் ெபற்ற �ற� 15-30 நி�டங்க�க்� அங்ேகேய 
இ�க்�மா� ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ரக்ள்.  
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எனக்� ஒவ்வாைம இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ�? 

த�ப்�� �ளினிக்�ல் உள்ள �காதார வழங்�நர ்ஒவ்வாைம பற்� 
ேகட்பார.் பா�எத்��ன் �ைளக்ேகால், ட்ேராெமத்தைமன் மற்�ம் 
பா�சாரே்பட ்உள்ளிட்ட த�ப்�� உட்ெபா�ட்கள் பற்�ய ��தல் 
�வரங்க�க்� COVID-19 த�ப்�� தகவல் தாைளச ்சரிபாரக்்க�ம்.  

• COVID-19 த�ப்���ன் �ந்ைதய ேடாஸ் அல்ல� அதன் 
உட்ெபா�ட்களின் காரணமாக ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள�கள் 
(அனாஃ�லாக்�ஸ் ேபான்ற க�ைமயான எ�ர�்ைள� உட்பட) 
உங்க�க்� ஏற்பட�்�ந்தால், த�ப்��ைய உங்க�க்� பா�காப்பாக 
வழங்க ���மா என்� த�ப்�� ேபா�வதற்� �ன் ஒவ்வாைமயாளர ்
/ ேநாெய�ரப்்� நி�ண�டன் நீங்கள் கலந்தாேலா�க்க ேவண்�ம். 

• த�ப்���னால் அல்ல� COVID-19 இன் உட்ெபா�ட்கள் அல்ல� 
��க்�-எ�ர�்ைள� உட்ெபா�ட்கள் இல்லாத ஊ� �லம் 
ெச�த்தக்��ய ம�ந்�களினால் உங்க�க்� 4 மணி ேநரத்�ற்�ள் 
ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள� ஏற்பட்��ந்தால் மற்�ம்/ அல்ல� 
அனாஃ�லாக்�ன் நிகழ்ந்தால் நீங்கள் COVID-19 த�ப்��ையப் 
ெபறலாம்.  உங்கள் த�ப்��க்�ப் �ற� 30 நி�டங்கள் �ளினிக்�ல் 
காத்��க்�மா� நீங்கள் ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ரக்ள். 

• COVID-19 த�ப்��க�டன் சம்பந்த�ல்லாத உண�, ம�ந்�, நஞ்�, 
ேலெடக்ஸ் அல்ல� �ற ஒவ்வாைம க�க்� ��ப்�டத்தக்க 
ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள�கள் மற்�ம்/அல்ல� அனாஃ�லாக்�ஸ் 
வரலா� இ�ந்தால் , நீங்கள் ேகாCOVID-19த �ப்��கைளப் ெபறலாம்.  
உங்கள் த�ப்��க்�ப் �ற� �ைறந்தபட்சம் 15 நி�டங்கள் 
�ளினிக்�ல் காத்��க்�மா� நீங்கள் ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ரக்ள். 

• �க்� ஒ��தல், �ம்மல், �க்� மற்�ம் கண்களில் அரிப்�, ஆஸ்�மா 
மற்�ம் எக்�மா ேபான்ற ஒவ்வாைம �ரச�்ைனகள் இ�ந்தால் 
நீங்கள் த�ப்��ையப் ெபறலாம். உங்கள் த�ப்��க்�ப் �ற� 
�ைறந்தபட்சம் 15 நி�டங்கள் �ளினிக்�ல் காத்��க்�மா� நீங்கள் 
ேகட�்க்ெகாள்ளப்ப��ரக்ள். 

ஒவ்வாைம உள்ள நபரக்�க்� ேம�ம் �ரிவான பரிந்�ைரக�க்�, 
வ�காட்டல் ஆவணமான �றப்� மக்க�க்கான த�ப்�� 
பரிந்�ைரகள்என்பைதப் பாரக்்க�ம் 

  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_info_sheet.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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எனக்� ேவ� ம�த்�வப் �ரசச்ைனகள் இ�ந்தால் என்ன 
ெசய்வ�? 

நீங்கள் கரப்்பமாக இ�ந்தால், தாய்ப்பால் ெகா�ப்பவராக , ஒ� ஆட்ேடா 
இம்�ன் �ரசச்ைன, அல்ல� ேநாய் அல்ல� ��சை்ச காரணமாக ேநாய் 
எ�ரப்்� சக்� �ைறந்தவரக்ளாக இ�ந்தால், நீங்கள் த�ப்�� 
ேபா�வதற்� �ன் உங்கள் �காதார வழங்�நரிடம் ேபச 
ேவண்���க்�ம். ேம�ம் தகவ�க்� தய�ெசய்� வ�காட்டல் 
ஆவணமான �றப்� மக்க�க்கான த�ப்�� பரிந்�ைரகள்என்பைதப் 
பாரக்்க�ம். உங்க�க்��க்�ம் ம�த்�வப் �ரசச்ைன�ன் 
அ�ப்பைட�ல் த�ப்�� உங்க�க்� சரியானதா என்ப� பற்� உங்கள் 
�காதார வழங்�நரிடம் நீங்கள் ேபச ேவண்�ம்.  

நான் இரத்த ெம��ட்�ைய எ�த்�க்ெகாண்டால் என்ன 
நடக்�ம்? 

உங்க�க்� இரத்தப்ேபாக்� �ரசச்ைன இ�ந்தால், எளி�ல் 
காயப்பட்டால், அல்ல� இரத்தத்ைத ெம�தாக்�ம் ம�ந்ைதப் 
பயன்ப�த்�னால் (எ.கா. வாரஃ்பரின் அல்ல� ெஹபாரின்) நீங்கள் 
த�ப்��ையப் ெபறலாம்.  

கடந்த �ைற எனக்� த�ப்�� ேபா�ம்ேபா� 
மயக்கமைடந்தால் அல்ல� ஊ�கள் பற்�ய பயம் எனக்� 
இ�ந்தால் என்ன ெசய்வ�? 

�ந்ைதய த�ப்��கள் அல்ல� நைட�ைறகளால் நீங்கள் 
மயக்கமைடந்��ந்தால், அல்ல� தைலச�்ற்� ஏற்பட்��ந்தால், அல்ல� 
ஊ�கைளப் பற்� அ�க அள� பயம் உங்க�க்� இ�ந்தால், நீங்கள் 
கண்�ப்பாகத் த�ப்��ையப் ெபற ேவண்�ம். �ளினிக்�ல் உள்ள 
�காதார வழங்�நரிடம் இ� பற்� ெசால்�ங்கள், இதனால் அதற்ேகற்ற 
உத�கள் உங்க�க்� வழங்கப்ப�ம். நீங்கள் உங்க�க்� உத�யாக 
ஒ�வைர அைழத்� வரலாம்.  

  

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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COVID-19 த�ப்��க்�ப் �ந்ைதய 
பராமரிப்� 

த�ப்��ையப் ெபற்ற �ற� நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண்�ம்? 

• உங்கள் த�ப்��க்�ப் �ற�, நீங்கள் 15 �தல் 30 நி�டங்கள் 
�ளினிக்�ல் இ�க்க ேவண்�ம். இ� உங்க�க்� ஒவ்வாைம 
எ�ர�்ைள� எ��ம் இல்ைல என்பைத உ��ெசய்வதற்கா�ம். 
ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள�கள் அ�க்க� நடக்கா�. த�ப்��கைள 
வழங்�ம் ஊ�யரக்�க்�ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள�க�க்� எவ்வா� 
��சை்சயளிப்ப� என்ப� ெதரி�ம். ச�மத்�ல் அழற்�, உங்கள் 
�கம் அல்ல� வா�ல் �க்கம், �வா�ப்ப�ல் �ரச�்ைனகள், மற்�ம் / 
அல்ல� உடல்நிைல சரி�ல்லாமல் இ�ப்பதாக உணர�்�ரக்ள் 
என்பைத நீங்கள் ஊ�யரக்�க்�த் ெதரியப்ப�த்�ங்கள். 

• நீங்கள் �ளினிக் உள்ேள காத்��ந்தால், உங்கள் மாஸ்ைக அணிந்� 
ெகாண்�, மற்றவரக்ளிட��ந்� �ைறந்தபட்சம் 2 �ட்டர/்6 அ� 
இைடெவளி�ல் இ�க்க ேவண்�ம்.  

• �ளினிக்ைக �ட�் ெவளிேய�வதற்� �ன் உங்கள் ைககைள �த்தம் 
ெசய்ய ஆல்கஹால் உள்ள ேஹண்ட் ரப்ைபப் பயன்ப�த்த�ம். 

• த�ப்�� ேபாட்ட �ற� (�காதார வழங்�நரின் அ��ைர�ன் ப�) 
அல்ல� உங்க�க்� உடல்நிைல சரி�ல்லாமல் இ�ந்தால் 
�ைறந்தபட்சம் 15 �தல் 30 நி�டங்க�க்� ஒ� வாகனம் அல்ல� �ற 
ேபாக்�வரத்� வாகனங்கைள இயக்க ேவண்டாம்.  

• யாராவ� ஒ�வர ்�ளினிக்�ல் இ�ந்� உங்கைள அைழத்�ச ்
ெசல்�றாரக்ள் எனில், �ளினிக்�ல் 15 நி�ட காத்��ப்� காலம் 
��ந்த �ற� அவரக்ள் உங்கைள அைழத்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ம். 
உங்கைள எங்ேக சந்�க்க ேவண்�ம்/எங்��ந்� அைழத்�ச ்ெசல்ல 
ேவண்�ம் என்ப� ெதாடரப்ாக உங்கள் உத�யாளர ்அல்ல� ஓட�்னர ்
�ளினிக் ஊ�யரக்ளின் வ�காட�்தைலப் �ன்பற்ற ேவண்�ம். 
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அ�த்த �ல நாட்களில் நான் என்ன எ�ர்பார்க்க 
ேவண்�ம்? 

• த�ப்���லம் உங்க�க்� �ல பக்க �ைள�கள் ஏற்படலாம். 
அைவகள் �ல நாட்களில் சரியாக ேவண்�ம்  

• ெபா�வாக எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் பக்க �ைள�கள் �ன்வ�மா�: ஊ� 
ெச�த்�ய இடத்�ல் வ�, �வந்� ேபாதல் அல்ல� �க்கம். த�ப்�� 
ேபாடப்படட் இடத்�ல் காணப்ப�ம் வ�க்� ஒ� �ளிரந்்த, ஈரமான 
�ணிைய ைவப்ப� ஆ�தலாக இ�க்�ம்.  

• ேசார�், தைலவ�, தைச வ�, �ளிர,் �ட�் வ� மற்�ம் காய்சச்ல் 
ஆ�யைவ �ற அ���கள் ஆ�ம். ேதைவப்பட்டால், வ� அல்ல� 
காய்சச்ல் ம�ந்�கள் (அ�ட்ட�ேனாஃெபன் அல்ல� இ���ஃபன் 
ேபான்றைவ) வ� அல்ல� காய்சச்�க்� உதவக்��ம். 

• த�ப்��ையப் ெபற்ற �ற� க�ைமயான பக்க �ைள�கள் 
ஏற்ப�வ� அரி�.  இ�ப்��ம், த�ப்��ையப் ெபற்ற �ன்� 
நாட்க�க்�ள் �ன்வ�ம் பாதகமான எ�ர�்ைள�கள் ஏேத�ம் 
உங்க�க்� இ�ந்தால், உடன�யாக ம�த்�வ உத�ைய நாட�ம் 
அல்ல� நீங்கள் க�ைமயாக உடல்நிைல பா�க்கப்பட்டால் 911 ஐ 
அைழக்க�ம்:  

o ேதால்�க்கம்  
o �கம் அல்ல� வா�ல் �க்கம்  
o �ச�்��வ�ல் �ரமம்  
o �க�ம் ெவளி�ய நிறம் மற்�ம் க�ைமயான மயக்கம்  
o அ�க காய்சச்ல் (40°C க்� ேமலாக)  
o வ�ப்� அல்ல� பக்கவாதம்  
o �ற ��ர அ���கள் (எ.கா., “�ள்க�ம் ஊ�க�ம்” அல்ல� 

உணர�்ன்ைம). 

• அஸ்ட்ராெஜனிகா/ேகா��ல்ட ்த�ப்��யான� த�ப்�� 
�ண்டப்பட்ட �ேராத்ேராம்ேபா�க் ேநாெய�ரப்்� இரத்த உைற� 
(VIPIT) என்� அைழக்கப்ப�ம் �க�ம் அரிதான பக்க �ைள�டன் 
ெதாடர�்ைடயதா�ம். த�ப்��ையப் ெபற்ற �ற� �ன்வ�ம் 
அ���களில் ஏேத�ம் உங்க�க்� ஏற்பட்டால், தய�ெசய்� உடன� 
ம�த்�வ உத�ைய நா�ங்கள்:  

o �ச�்த் �ணறல் 
o மார�்ல் வ� 
o ஒ� ைக அல்ல� கா�ல் �க்கம் அல்ல� �ளிரந்்த ெவப்பநிைல 

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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o ெதாடரச்�்யான வ�ற்� வ� 
o க�ைமயான அல்ல� ேமாசமான தைலவ� அல்ல� மங்கலான 

பாரை்வ 
o பல்ேவ� ��ய �ராய்ப்�கள், ச�மத்�ன் �ழ் �வப்� அல்ல� 

ஊதா �ள்ளிகள் அல்ல� இரத்த ெகாப்�ளங்கள். 

• த�ப்��ையப் ெபற்ற �ற� உங்க�க்� ஏற்ப�ம் ஏேத�ம் 
எ�ர�்ைள�கள் ��த்� நீங்கள் கவைலப்படட்ால், உங்கள் �காதார 
வழங்�நைரத் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். நீங்கள் உங்கள் உள்�ர ்ெபா� 
�காதாரப் �ரிைவத் ெதாடர�் ெகாண்� ேகள்�கைளக் ேகட்கலாம் 
அல்ல� பாதகமான எ�ர�்ைளைவத் ெதரி�க்கலாம்.  

நீங்கள் த�ப்�� ெபற்ற �ற� நிைன�ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ய �ஷயங்கள் 

• ெதாடர்ந்� மாஸ்க் அணிவ�, மற்றவரக்ளிட��ந்� �ைறந்த� 2 
�ட்டரக்ள் இைடெவளி கைட��ப்ப�, உங்கள் �ட்�ற்� ெவளிேய 
உள்ள மற்றவரக்�டனான ெதாடர்ைப �ைறப்ப�/த�ர்ப்ப�. 

• உங்கள் COVID-19 த�ப்���ன் ஏேத�ம் ேடாஸ் ேபாட்ட நாளி��ந்� 
�ைறந்தபட்சம் 28 நாட்கள் வைர ேவ� எந்த த�ப்��கைள�ம் 
ெபறேவண்டாம் (உங்கள் �காதார வழங்�நரால் ேதைவ என்� 
க�தப்பட்டாெலா�ய). 

• நீங்கள் ஒ� ேடாஸ் ெபற்ற 28 நாட்க�க்�ள் கரப்்பமாக 
�ட்ட�ட�்ள்ளீரக்ள் என்றால், நீங்கள் உங்கள் �தன்ைம பராமரிப்� 
வழங்�நரிடம் ேபச ேவண்�ம். 

• இந்த தாைள (அல்ல� �ற ேநாய்த்த�ப்� ம�ந்� ��த்த ப��) 
மற்�ம் உங்கள் அச�்டப்படட் COVID-19 த�ப்�� ர�� ஆ�யவற்ைற 
இன்ைறய த�ப்�� ேபாட்ட ேத����ந்� பா�காப்பான இடத்�ல் 
ைவத்�, த�ப்�� �ளினிக் அ���த்�யப� COVID-19 த�ப்��கள் 
ெதாடரப்ான �ன்வ�ம் வ�ைகக�க்� (அதாவ� வழங்கப்பட்ட 
த�ப்��ையப் ெபா�த்�, உங்கள் இரண்டாவ� ேடாஸ் ெதாடரப்ான 
வ�ைக) ெகாண்� வ��ரக்ள்.  

 

https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/phulocator/
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