
 

 
ெகாேரானா ைவர� ேநா� 2019 (COVID-19) 

அ��க� ேக�க�ப�� ேக�விக� 
மா�� 6, 2020 அ�� ���பி�க�ப�ட� 

 
 
ஆ�ந� லாரி ேஹாகனி� வழிகா��தலி� கீ�, ெகாேரானா ைவர� ேநா� 2019 (COVID-19) �கான 
விரிவான ம��� ஒ��கிைண�த த��� ம��� பதி� தி�ட�கைள மாநில நி�வன�க� ெதாட��� 
உ�வா�கி வ�கி�றன.  
 
ேமரிலா�� �காதார� �ைற (எ�.�.எ�) ேநர�யாக ெபா�ம�க�ட� ெதாட��ெகா��, இ�த நிைலைம 
உ�வா��ேபா� ���பி��கைள��, உ�கைள�� உ�க� ���ப�ைத�� எ�வா� பா�கா�ப� எ�ப� 
�றி�த ��லியமான தகவ�கைள�� வழ���. 
 
 
COVID-19 எ�றா� எ�ன? 
COVID-19 எ�ப� �வாச ைவரஸா� ஏ�ப�� ஒ� ேநாயா��, இ� �ச�ப� 2019 இ� சீனாவி� �ஹா�, 
ஹூேப மாகாண�தி� �த��தலி� அைடயாள� காண�ப�ட�. COVID-19 ஒ� �திய ைவர�, இத�� 
��� மனித�க��� ேநாைய ஏ�ப��தவி�ைல. உலகளவி�, COVID-19 ஆயிர�கண�கான மனித 
ேநா��ெதா��களா� விைள���ள�. இ�த ேநா� ம��� சில ச�த��ப�களி� மரண� ஏ�ப��தி��ள�. 
இ�த ேநா� வழ��க� உலெக�கி�� உ�ள நா�க��� பரவி��ளன, தின�� அதிகமான வழ��க� 
பதிவாகி�றன. 
 
 
COVID-19 அெமரி�காவி�� பரவி��ளதா?  
COVID-19 அெமரி�காவி� பரவி��ள� ம��� சில��� ேநா�வா��ப���ள�, க�ைமயான 
ச�த��ப�களி� இற��க� ஏ�ப���ளன. 
  
உ�தி�ப��த�ப�ட வழ��க� ெப��பாலானைவ COVID-19 வழ��க� உ�ள நா�க��� ச�வேதச 
அளவி� பயண� ெச�தவ�களிடமி��� வ�தி��தா��, அெமரி�காவி� “ச�க பரவ�” எ�� சில ச�க 
பரவ�க� பதிவாகி��ளன, அதாவ� ம�க� ைவரஸி� பாதி�க�ப���ள  ப�தி, அவ�க� எ�ப� அ�ல� 
எ�� பாதி�க�ப�டா�க� எ�� உ�தியாக ெதரியாதவ�க� உ�பட சில� பாதி�க�ப���ளன�. 
 
 
இ�ேபா� ெபா�ம�க��� எ�ன ஆப��? 
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ஒ� க�ட�தி�, அெமரி�காவி� COVID-19 பரவலாக பர�கிற�. வரவி���� வார�க� ம��� 
மாத�க�, �.எ� ம��� உலெக�கி�� அதிகமான நிக��கைள� காணலா� எ�� நி�ண�க� 
எதி�பா��கிறா�க�. 
ச�க பரவ� எ�ப� ெபா�வான சளி ம��� கா��ச� எ�வா� பர�கிற� - அதாவ� ம�க� த�க� 
அ�றாட வா��ைகைய� ப�றி ேப��ேபா� ஒ�வ��ெகா�வ� அைத� பி��கிறா�க�. �.எ�. இ� சில 
ப�திகளி� COVID-19 இ� ச�க பரவ� பாதி�க�ப�ட ச�க�க��� உடன� அ����த� �றி�த 
கவைலயி� அளைவ எ���கிற�. 
 
 
 ேமரிலா�தி� யா��காவ� இ�ேபா� இ�த �திய ைவர� இ��கிறதா? 
மா�� 5, 2020 அ��, ேமரிலா�தி� COVID-19 இ� ��� உ�தி�ப��த�ப�ட வழ��க� இ��பதாக 
அறிவி�க�ப�ட�. ெவளிநா�க���� ெச���ேபா� ைவர� பாதி�த ேநாயாளிக� ந�ல நிைலயி� 
உ�ளன� ம��� அவ�கள� வீ�களி� தனிைம�ப��தலி� உ�ளன�. 
 
மா�� 5 � ேததி, ேஹாக� அவசரகால நிைலைய அறிவி�தா�, கிைட�க���ய அைன�� மாநில 
வள�கைள�� ேம�� திர��னா�. இ�த அறிவி�� அைன�� மாநில ம��� உ��� நி�வன�களிைடேய 
ஒ��கிைண�ைப அதிகரி�க MDH ம��� ேமரிலா�� அவசரநிைல ேமலா�ைம நி�வன� (MEMA) 
அதிகார���வமாக அ�கீகார� அளி�த�. இ�த அறிவி�� MDH ம��� MEMA நம� மாநில ம��� 
உ��� �காதார� �ைறக� ம��� அவசரநிைல நி�வாக ���க�ட� விைரவாக ஒ��கிைண�க 
உத�கிற�. 
 
ேமரிலா�தி� ேசாதைன ம��� வழ�� எ�ணி�ைகக� �றி�த ���பி�த தகவ�க� 
health.maryland.gov/coronavirus இ� கிைட�கி�றன. இ�த ப�க� தின�� ���பி�க�ப�கிற�. 
 
 
இ�ேபா� யா� ஆப�தி� உ�ளன�? 
த�ேபா�,  ஆப�தி� உ�ள   ம�க�:  

● சமீப�தி� COVID-19 வழ��க� உ�ள ப�திக��� பயண� ெச�தவ�க�  
● COVID-19 ேநாயா� பாதி�க�ப�ட  ஒ� நப�ட� ெந��கமான ெதாட�� ெகா�டவ�க�  
● COVID-19 உ�ளவ�கைள கவனி���ெகா�டவ�க�  

  

COVID-19 எ�வா� பர�கிற�? 
COVID-19 �ளி� அ�ல� கா��ச� ேபால பரவ ���� எ�� க�த�ப�கிற�: 

● இ�ம� ம��� ��ம�, அதாவ�  �வாச �ளிகைள உ�வா��வ� �ல�  
● ெந��கமாக  தனி�ப�ட ெதாட��, அதாவ� ெதா�த� ம��� ைக  ����த�  
● ைவர� உ�ள ெபா�� அ�ல� ேம�பர�ைப ெதா�த�  

 
 
COVID-19 இ� அறி�றிக� யாைவ? 

● கா��ச� 
● இ�ம� 
● ��� திணற� 
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● மிக�� க�ைமயான ச�த��ப�களி�, நிேமானியா (�ைரயீரலி� ெதா��) 
 
 
COVID-19 உட� நா� உட�� சரியி�ைல எ�� நிைன�தா� நா� எ�ன ெச�ய ேவ���? 
நீ�க� சமீப�தி� எ�தெவா� �வியிய� ப�தி��� பயண� ெச�தி��தா� அ�ல� COVID-19 உ�ள 
நப�ட� ெதாட�� ெகா����தி��தா�, நீ�க� கா��ச�, இ�ம� அ�ல� �வாசி�பதி� சிரம� 
இ��தா�, உடேன ம���வ உதவிைய நா��க�. இ�த வழி�ைறகைள பி�ப�ற��: 

● நீ�க� ெச�வத�� �� உ�க� ம���வைர அ�ல� அவசர அைற�� அைழ�க�� 
● சமீப�திய பயண� ம��� ெந��கிய ெதாட��க� (உ�க� வீ��� உ�ளவ�க� ேபா�றைவ) ப�றி 

அவ�களிட� ெசா���க� 
● கிைட�தா� �க��ைய அணி��க� 

 
 
ஒ�வரிட� COVID-19 இ��தா�, அவ�க��� எ�ன நட���? 
ெப��பா�ைமயான ம�க� இ�த ெதா��ேநாயிலி��� மீ�� வ�கிறா�க�. ெப��பாலான ம�க��� 
ேலசான அ�ல� மிதமான அறி�றிக� இ����. சில� வீ��ேலேய �ணமைடய�� ம�றவ�களிடமி��� 
த�கைள தனிைம�ப��த�� அறி���த�படலா�. அறி�றிக� ேமாசமாகிவி�டா� இ�த நப�க� த�க� 
ம���வ�க� அ�ல� �காதார� பயி�சியாள�கைள அைழ�க ேவ���. 
சில COVID-19 ேநா��ெதா��க� க�ைமயான ேநா��� வழிவ����, சில ச�த��ப�களி� மரண� 
ஏ�படலா�. COVID-19 இலி��� யாராவ� மிக�� க�ைமயான ேநாைய� ெகா����தா�, அவ�க� 
ம���வமைனயி� அ�மதி�க�படலா�. வயதானவ�க���� ��ேப இ���� ம���வ நிைலைமக� 
உ�ளவ�க���� க�ைமயான ேநா�வா��பட  அதிக வா��� உ�ள�. ��ேப இ���� ம���வ 
நிைலைமகளி� எ����கா��க�: ���ேநா�, நீரிழி� ேநா�, இதய ேநா� அ�ல� ேநாெயதி��� 
ம�டல�தி� கி�மிகைள எதி���� ேபாரா�� திறைன பாதி��� பிற நிைலைமக�. 
 
 
ெவளிநா�� பயண� ெச�வத�கான தி�ட�கைள நா� ர�� ெச�ய ேவ��மா? 
ேநா� க���பா� ம��� த��� ைமய�க� (சி.�.சி) பயண ஆேலாசைனகைள உ�தரவாதமாக ���பி�� 
வ�கிற�. சில �வியிய� ப�திக��� அ�தியாவசிய பயண�க��� எதிராக சி.�.சி 
அறி���தி��ள�. அ��பைட �காதார நிைலைமகைள� ெகா�டவ�க� சில ப�திக���� 
அ�தியாவசிய பயண�ைத� தவி��க அறி���த�ப�கிறா�க�. 
நீ�க� தி�டமி�கிறீ�களானா� த�ேபாைதய பயண எ�சரி�ைககைள சரிபா��க சி.�.சி பயண 
ஆேலாசைன தள�ைத� பா�ைவயிட�� 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 
 
 
நா� ெபா� ெவளியி� ெச���ேபா� �க�� அணிய ேவ��மா? 
இ�ைல. �க��க� ெபா� ம�க��� பரி��ைர�க�படவி�ைல, இ��பி�� சில அைம��களி� 
�க��க� பய��ளதாக இ���� - ஒ� ம���வமைன அ�ல� கிளினி� கா�தி��� அைற ேபா�றைவ 
- �வாச ேநா� உ�ள ஒ�வ� அைத ம�றவ�க��� பர��வைத� த��க. 
COVID-19 உ�ளி�ட �வாச ேநா�களிலி��� த�கைள� கா�பா�றி� ெகா�ள ந�� �க�� அணிய 
ேவ��� எ�� சி�சி பரி��ைர�கவி�ைல. ஒ� �காதார நி�ண� பரி��ைர�தா� ம��ேம நீ�க� 
�க�� அணிய ேவ���. COVID-19 அறி�றிகைள� கா�பி��� நப�க� ம��ேம  �க��ைய� 
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பய�ப��த ேவ���. இ� ம�றவ�க��� ெதா�� ஏ�ப�� அபாய�திலி��� பா�கா�பதா��. 
COVID-19 ேநாயா� பாதி�க�ப�ட ஒ�வைர ெந��கிய அைம��களி� (வீ��ேலா அ�ல� ஒ� �காதார 
நிைலய�திேலா) கவனி���ெகா������ �காதார� பணியாள�க� ம��� பிற நப�க���� 
ஃேப�மா�களி� பய�பா� ��கியமான�. 
 
 
எ�ைன�� ம�றவ�கைள�� பா�கா�க நா� எ�ன ெச�ய ����? 
சளி ம��� கா��ச� ேபா�ற �வாச ேநா�களி� பரவைல ெம�வா��வத�� எ�ேபா�� 
பரி��ைர�க�ப�� அ�றாட த��� நடவ��ைககைள ேம�ெகா���க�: 

● �ைற�த� 20 விநா�க��� ேசா�� ம��� ெவ�ெவ��பான நீரி� அ��க� ைககைள க�வ 
ேவ��� 

● ேசா�� ம��� த�ணீ� கிைட�கவி�ைல எ�றா� �ைற�த� 60 சதவீத ஆ�கஹா� ெகா�ட 
ஆ�கஹா� அ��பைடயிலான ைக ��திகரி�பாளைர� பய�ப����க� 

● உ�க� இ�ம� ம��� ��மைல ஒ� ெம�ைமயான தி� காகித�, உ�க� �லீ� அ�ல� 
�ழ�ைகயா� �� ைவ�க�� 

● உ�க� க�க�, ��� ம��� வாைய� ெதா�வைத� தவி��க�� 
● நிைலயான ���ர� நைட�ைறகைள� பய�ப��தி அ��க� ெதா�ட ெபா��க� ம��� 

ேம�பர��கைள ��த� ெச�� கி�மி நீ�க� ெச���க� 
● ேநா�வா��ப�டவ�க�ட� ெந��கிய ெதாட�ைப� தவி��க�� 
● நீ�க� ேநா�வா��ப����தா�, ம���வ சிகி�ைச ெப��ேபா� தவிர, வீ��ேலேய இ��க� 

 
 
COVID-19 �� நா� ெபற���ய த���சி அ�ல� ம��� உ�ளதா? 
இ��� இ�ைல, ஏெனனி� COVID-19 ஒ� �திய ேநா�. இ��பி��, பல வ��ந�க� ஒ�ைற உ�வா��� 
பணியி� உ�ளன�. எ�தெவா� �திய த���சிைய�� ேபாலேவ, இ� பா�கா�பான� ம��� பய��ள� 
எ�பைத உ�தி�ப��த ேசாதி�க�பட ேவ���. COVID-19 த���சி உடன�யாக கிைட�க ஒ� 
வ�ட�தி��� ேமலாக ஆகலா�. 
COVID-19 ஐ �ண�ப��த ஒ� �றி�பி�ட ம���� த�ேபா� கிைட�கவி�ைல. இ��பி��, COVID-19 
உ�ளவ�க� த�க� அறி�றிகளி� தீவிர�ைத �ைற�க ம���வ உதவிைய நாட ேவ���. 
 
 
COVID-19 �� நா� எ�வா� தயாராக இ��க ����? 

● வலி நிவாரணிக�, வயி�� ைவ�திய�, இ�ம� ம��� �ளி� ம���க� உ�பட, 
பரி��ைர�க�படாத ம���க� ம��� பிற �காதார� ெபா��கைள ேபா�மான அளவி� 
ைவ�தி��க�. 

● உ�க��� ேபா�மான ச�ைள இ��கிறதா எ�பைத உ�தி�ப��த உ�க� வழ�கமான 
ம���கைள சரிபா��க��; ேதைவ�ப�டா� உ�க� ம���கைள மீ��� நிர�ப�� 

● நீ�க� ேநா�வா��ப����தா� ஒ� ெத�ேமாமீ�ட�, ெம�ைமயான தி� காகித� ம��� ைக 
��திகரி�பா� ைவ�தி��க�. �ணமைடய வீ��ேலேய இ��க ேவ���.  

● ���ப உ��பின�க� ம��� அ����ரியவ�க�ட� அவ�க� ேநா�வா��ப�டா� அவ�க� 
எ�வா� பராமரி�க�ப�வா�க� எ�பைத��, அவ�கைள வீ��� கவனி���ெகா�வத�� எ�ன 
ேதைவ எ�பைத�� ப�றி ேப��க� 

● வீ��� இர�� வார�க���  த�ணீ� ம��� ேதைவ�ேக�ற உண� இ��க ேவ���  
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நா� ெதரி�� ெகா�ள ேவ��ய ேவ� ஏதாவ� இ��கிறதா? 

● எ�தெவா� �றி�பி�ட இன�ைதேயா அ�ல� இன� பி�னணிையேயா கள�க�ப��தாதீ�க�. 
�றி�பி�ட ம�க� ெதாைக, இன�க� அ�ல� இன� பி�னணிைய� ேச��தவ�கைள ைவர�க� 
�றிைவ�கா�. 

 
● ந�பகமான, உ�திேயாக��வ ஆதார�களி� இ��� தகவ�கைள� ேத��க�. ஆ�ைலனி�� பிற 

இட�களி�� பர�� �ராண�க�, வத�திக� ம��� தவறான தகவ�க� �றி�� எ�சரி�ைகயாக 
இ��க�. சி.�.சி, எ�.�.எ� அ�ல� உ��� �காதார� �ைறக� ேபா�ற உ�திேயாக��வ, 
ந�பகமான �ல�திலி��� வராவி�டா�, ச�க ஊடக�க� �ல� பகிர�ப�� �காதார தகவ�க� 
அ��க� தவறானைவ. 

 
 
வணிக�க� ேபா�ற �றி�பி�ட ���க��� ��த� ஆதார�க� கிைட��மா? 
சி.�.சி cdc.govஇ� COVID-19 ப�றிய த�ேபாைதய தகவ�கைள வழ��கிற�. 
 
வணிக�க� 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html  
 
க��பிணி ெப�க�, தா��பா� ெகா��பவ�க� ம��� �ழ�ைதக� 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html  
 
ப�ளிக� 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.
html  
 
பயணிக� 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html  
 
வாரா�திர ���பி��க� 
COVID-19 ப�றிய வாரா�திர மி�ன�சைல� ெபற, உ�க� மி�ன�ச� �கவரிைய உ�ளி�� இ�த URL 
இ� உ�ள ேதட� ெப��யி� “COVID-19” என த�ட�� ெச�க: 
https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscription.aspx?topic_id=USCDC_2067  
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