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அன்புளள �ய்காதரர்கயள,

நீங்கள ்கெகையா்கவும் குழப்பமா்கவும் இருப்பபீர்கள 
என்று எங்களுககுத வதரியும
ஆனால் நிகனெில் வ்காளளுங்கள....

நீங்கள எங்களில் ஒருெர.

நாங்கள உங்ககள 
்கெனிததுகவ்காளயொம். 



ெணக்கம்

எங்களுக்ய  மு்கக்கெ�ததிற்ககுப் பின்னால் இருப்பது 
ஆதரொன மு்கங்கள. 

நீங்கள தனி ஆளா்க யபாரா் யபாெதில்கை.

ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாற்கறை எதிரதது 
நாங்களும் உங்களு்ன் யபாராடு்கியறைாம்.

உங்களுககு ய்காெிட் - 
19 இருக்கைாம் என்றை 
்காரணததால் நீங்கள இஙய்க 
இருக்கிறைரீ்கள, மற்றும் உங்களின் 
பரிய�ாதகன முடிவு்களுக்கா்க 
்காததுகவ்காணடிருக்கிறைரீ்கள.

உங்ககளயும் 
மற்றைெர்ககளயும் நீங்கள 
பாது்காக்க யெணடும்.



ய்களெி: என்கனயும் மற்றைெர்ககளயும் எவொறு 
பாது்காப்பது?

என் தின�ரி ொழகக்கயில்:

தூஙகும் யபாது அல்ைது 
�ாப்பிடும்யபாது தெிர, எப்யபாதும் 
மு்கக்கெ�தகத அணியுங்கள.
மற்றைெர்களி்மிருந்து ஒன்று 
அல்ைது  இரணடு மீட்்ர தூர 
இக்வெளியில் இருக்கவும், 
உணவு யநரங்களில் கூ்.
கூட்்தகதத தெிருங்கள.

><

்கதவு 
க்கப்பிடி்கள 
மற்றும் ஒளி 
சுெிட்சு்கள 
யபான்றை 
வபாதுொன 
யமற்பரப்பு்ககள 
அடிக்கடி ்கிருமி 
நா�ினியால் 
சுததம் 
வ�ய்யுங்கள.

இருமும்யபாது 
எப்யபாதும் உங்கள 
க்கயால் ொகய 
மூடுங்கள;எப்யபாதும் 
திசுகெ பயன்படுததி 
தும்முங்கள.  

நீங்கள பயன்படுததிய 
திசுக்ககள குப்கபத 
வதாட்டியில் எறைியுங்கள. 
அதன் பிறைகு, உங்கள 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

க்க குலுக்க 
யெண்ாம். உங்கள 

மு்கதகத 
வதா்ாதீர்கள.

்கதவு க்கப்பிடி்கள 
யபான்றை 
வபாதுொன 
யமற்பரப்பு்ககளத 
வதாடுெகதத 
தெிரக்கவும்.

ஒன்று - இரணடு மீட்்ர



உங்கள 
க்க்ககள 
்கழுெி உைர 
கெக்கவும்.

நீரதவதாட்டியில் 
துப்பியபிறைகு 
�ெரக்காரம் பயன்படுததி 
்கழுெிெிடுங்கள.

பயன்படுததியப் 
பிறைகு 
்கழிப்பகறைகய
பறைிக்கவும்.

அடிக்கடி க்க்ககள ்கழுவுங்கள - �ாப்பிடுெதற்கு முன்பு, 
பின்பு, ்கழிெகறைகய பயன்படுததிய பிறைகும்.

சுததமான 
நீரில் 
க்க்ககள 
நகனக்கவும்.

�ெரக்காரதகதப் 
பயன்படுததி 
க்க்ககள ்கழுெவும். 
நமது சூப்பர்ஸ்ார 
ரஜினியின் 
“ஒருென் ஒருென் 
முதைாளி" பா்கைப் 
பாடிகவ்காணய் 
இருப்பது 
வநாடி்களுககு 
க்க்ககள ்கழுெவும்.

உங்கள அகறைகய 
்காற்யறைாட்்மா்க 
கெததிருங்கள.

்கழிெகறையில்:



நீங்கள எதிரபாரக்கககூடியது

உங்களுககு ய்காெிட் - 19 இல்கை என்று 
பரிய�ாதகனயில் வதரிய ெந்தால், நீங்கள நைமா்க 
இருப்பகத உறுதி வ�ய்ய யமலும் ்கெனிக்கப்படுெரீ்கள.

உங்களுககு ய்காெிட் - 19 இருக்கிறைது என்று 
பரிய�ாதகனயில் வதரிய ெந்தால், நீங்கள யெறு 
ெ�திககு மாற்றைப்படுெரீ்கள, இதன்மூைம் நாங்கள 
உங்ககள உன்னிப்பா்க ்கெனிதது குணமக்ய உதெ 
முடியும்.

புதிய இ்ம் உங்களுககு ஏன் �ிறைந்தது என்பகத நாங்கள 
ெிளககுயொம்.



மன ெைிகமயு்ன் 
இருங்கள

உங்களுககு பிடிதத 
பா்ல்்ககளக 
ய்களுங்கள, 
ப்ங்ககளயும் 
பாருங்கள.

இகறைெகன 
ெணஙகுங்கள, 
அல்ைது தியானம் 
யமற்வ்காளளுங்கள. 

மற்றைெர்களி்மிருந்து 
ஒரு மீட்்ர தூர 
இக்வெளிகயக 
்கக்ப்பி்க்கவும்.

மற்றை அகறை்களில் 
இருப்பெர்கயளாடு 
கூ்ாதீர்கள.

நம்ப்கமான 
வ�ய்தி்ககள 
மட்டும் படியுங்கள. 
ெதந்தி்ககள 
நம்பாதீர்கள. 
நம்பிகக்கயு்ன் 
இருங்கள!

உங்களின் குடும்பததாரு்னும், 
மனதிற்கு பிடிததமானெர்களு்னும் 
யபசுங்கள! 

எங்களுக்கா்க மன 
கதரியதது்ன் 

இருங்கள! 



ய்களெி: நான் பயப்ப் யெணடுமா?

இல்கை. ய்காெிட்-19-ஆல் பாதிக்கப்பட்் 
வபரும்பாைாயனார �ீரான உ்ல்நிகையயாய் 
இருக்கிறைார்கள. உங்களுககு மருததுெ உதெி 
யதகெப்பட்்ால், நாங்கள உங்களுககு 
யதகெயான ்கெனிப்கப ்கணடிப்பா்க 
ெழஙகுயொம்.
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உங்கள ஆயராக்கியம், 
எங்கள முன்னுரிகம

ஹல்த�ரவ உங்கள ்ககதகயக 
ய்கட்்க ெிரும்பு்கிறைது. தயவுவ�ய்து 
உங்கள பயணதகதப் ப்கிரந்து 
வ்காளளுங்கள அல்ைது ய்களெி 
ய்கட்்கவும்

ஹல்த�ரெின் ெட்�ாப் உதெி 
எண இயதா:  
+65 31384443

அல்ைது வமய்நி்கர ஆயைா�கன 
ய�கெகய அனுகுங்கள: 
bit.ly/hstok2me

ஒரு �ிங்கப்பூர குடிம்கனு்ன் 
நட்புக வ்காளள ஆக�யா? இஙகு 
பதிவு வ�ய்யுங்கள: http://m.me/
sgWePals

மற்றை முக்கிய கமயங்கள:
ய்காெிட்-19 ்கிருமிதவதாற்று 
பற்றைிய வ�ய்தி்கள
http://covid19.healthserve.org.sg

நைமா்க இருப்பதற்கு:
https://www.sgmigrant.com

நீங்கள இல்ைாமல் �ிங்கப்பூர இல்கை.


