நாவல் COVID-19 உள்ளிட்ட உங்களது சுவாச
உடல்நலக்குறைவு அபாயத்றை குறைத்ைிடுங்கள்

க ொர ொனொ வை ஸ் ள் என்பது ஜலர ொஷம் மு ல்
யொர்க் பி ொந் ியம், ஓன்ட்டொரிரயொ ைற்றும்

டுவையொன ர ொய் ைவ

னடொைில், பல ைவ யொன

வை ஸ் அல்லது 2019-nCov என அவைக் ப்பட்ட) COVID-19,

ர ொவய ஏற்படுத்தும் வை ஸ் ளின் ஒரு கபரிய குடும்பைொகும்.

ர ொனொ வை ஸ் வளக்

ிபுணர் ள் இன்னும்

ொண் ிர ொம். (முன்பு

ொைல் க ொர ொனொ

ற்றுக் க ொண்டிருக்கும் ஒரு பு ிய ர ொய் ஆகும்.

ஜலர ொஷம் ைற்றும் ஃப்ளூ உள்ளிட்ட, சுைொச ர ொய்த்க ொற்று ளின் ப ைவலத்
டுக் பின்ைரும் ைைிமுவ

வள பின்பற்றுங் ள்:

ரசொப்பு ைற்றும்
ண்ண ீரில் அல்லது ஆல் ஹொல் அடிப்பவடயிலொன வ
ன் ொ வும் அடிக் டியும் ழுவுங் ள் (உங் ள் ைணிக் ட்டு ள், உங் ள் ைி ல்
இவடயில் ழுை ை க் ரைண்டொம்).

சுத் ி ரிப்பொன் க ொண்டு உங் ள் வ
வள
ங் ளின் ீ ழ் ைற்றும் உங் ள் ைி ல் ளுக்கு

இருைல் அல்லது தும்ைல் ஏற்படும் ரபொது உங் ள் சட்வடக்வ யில் அவ ைொங் ிடுங் ள் அல்லது உங் ள் ைொய் ைற்றும் மூக்வ
ஒரு ிசுைொல் மூடி, ிசுவை உடனடியொ கைளிரய எ ிந் ிடுங் ள். உங் ள் வ
வள அ ன் பி கு ழுைிடுங் ள்.

ழுைொ

வ

ளொல் உங் ள்

ண் ள், மூக்கு ைற்றும் ைொவயத் க ொடுைவ த்

ைிர்த் ிடுங் ள்.

ீங் ள் ர ொய்ைொய்ப்பட்டிருந் ொல், ீங் ள் ைீ ண்டும் லைவடயும் ைவ ைட்டிரலரய
ீ
இருந்து, கூட்டங் வளத் ைிர்த் ிடுங் ள்.
சொப்பொட்டு பொத் ி ங் ள் ைற்றும் ண்ண ீர் பொட்டில் ள் ரபொன்
னிப்பட்ட கபொருட் வளப் ப ிர்ைவ த் ைிர்த் ிடுங் ள்.

ைைக் ைொன ைட்டு
ீ

ிள ீனர் வளப் பயன்படுத் ி அ ி ைொ

கபொருட் வளயும் அடிக் டி சுத் ம் கசய்து

ிருைி

க ொடப்படும் ரைற்ப ப்பு வளயும், ப ிர்ந்து பயன்படுத் ப்படும்

ீக் ம் கசய் ிடுங் ள்.

ர ொய் ப வும் சங் ிலிவய உவடத் ிடுங் ள்
ொைல் க ொர ொனொ வை வைப் பற் ிய கூடு ல்
ைலுக்கு,
பின்ைரும் இவணயத் ளத் ிற்கு கசல்லுங் ள்

YORK.CA/COVID19
**COVID-19 த ொடர்பொன

கபொதுச் சு ொ ொ ம்
1-800-361-5653
TTY: 1-866-512-6228

கவல்கள் எங்கள் இணைய ளத் ில் பல த ொழிகளில் உள்ளன.

