சுகாதாரம் மற்றும் நண்ட
காலப் பராமரிப்பு அமமச்சகம்
ீ

ீ
வடுகளில்
இருக்கும் மற்றவர்களுக்கும்,

சமுதாயங்களுக்கும் MERS-CoV பரவாமல்

தடுத்தல்

ஜூலை 20, 2015
இந்தத் தகவல் தாள் அடிப்பலையான தகவல்கலள மட்டுமம அளிக்கிறது. மருத்துவ ஆமைாசலன, ம ாய் கண்ைறிதல், அல்ைது
சிகிச்லசக்கான இைத்லத இது எடுத்துக்ககாள்ளக்கூைாது. எப்மபாதும், உங்கள் பத்திய உணவு, வாழ்க்லகமுலற அல்ைது சிகிச்லசயில்
ீங்கள் எலவமயனும் மாற்றங்கலளச் கசய்வதற்கு முன்பாக, உங்களுக்கு இருக்கும் எந்த உைல் ைப் பிரச்சலனகலளப் பற்றியும்
உைல் ைப் பராமரிப்புத் கதாழில்புரியும்

ிபுணர் ஒருவரிைம் மபசுங்கள்.

தி மிடில் ஈஸ்ட் கரஸ்பிமரைரி சிண்ட்மராம் கமரானாலவரஸ் (MERS-CoV) என்பது ஒரு புதிய
ச்சுயிரி ஆகும். சிை

பர்கள் இந்த

ச்சுயிரிலய அலையும்மபாது அந்த அளவுக்குச் சுகவனம்
ீ

அலையமாட்ைார்கள், அமத மவலளயில் மற்றவர்கள் இந்த
மிகவும் சுகவனம்
ீ
அலையைாம். வயது முதிர்ந்தவர்களும்,

ச்சுயிரிலய அலையும்மபாது
ீண்ை காை அல்ைது

ாள்பட்ை

பர்களும், அவர்கள் MERS-CoV லய

உைல் ைக் குலறபாடுகலளக் ககாண்டிருக்கும்

அலையும்மபாது கபரும்பாைான ம ரங்களில் மிகவும் சுகவனம்
ீ
அலையைாம்,
மரணமலையவும் ம ரைாம். வழக்கமாக இந்த
காய்ச்சலுைன் கூடிய இருமல் ஏற்படும், சிை

ச்சுயிரிலயக் ககாண்டிருக்கும்

பர்களுக்கு

பர்கள் மருத்துவமலன ஒன்றில்

இருக்கமவண்டியிருக்கும்.
பின்வரும் சூழ் ிலைகளில் இந்தத் தகவல் தாலளப் படித்துப் புரிந்துககாள்வது உங்களுக்கு
முக்கியமானதாகும்:


உங்களுக்கு MERS-CoV உள்ளதா என்று உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ர்

பரிமசாதிக்கிறார் என்றால் அல்ைது உங்களுக்கு MERS-CoV உள்ளது என்றால் மற்றும்



ீங்கள் மருத்துவமலன ஒன்றில் தங்கியிருக்கமவண்டியதில்லை என்றால் அல்ைது

MERS-CoV உள்ளதா என்று பரிமசாதிக்கப்படும் எவமரனும் ஒரு
CoV லயக் ககாண்டிருக்கும் எவமரனும் ஒரு

MERS-CoV என்பது ஒரு புதிய
பரவுகிறது என்பது
ஒரு

பருைன்

பருைன் அல்ைது MERS-

ீங்கள் வசிக்கிறர்கள்
ீ
என்றால்.

ச்சுயிரி என்பதால், அது துல்ைியமாக எந்த வலகயில்

ன்றாகப் புரிந்துககாள்ளப்பைவில்லை. MERS-CoV லயக் ககாண்டிருக்கும்

பர் இருமும்மபாது அது பரவுவதாகக் கருதப்படுகிறது. சுகவனம்
ீ
அலைந்திருக்கும்

பர்களிைம் இருந்து அவர்கள் க ருக்கமாகத் கதாைர்பு ககாண்டிருக்கும்

பர்களுக்கு MERS-

CoV பரவியுள்ளது. க ருக்கமாகத் கதாைர்பு ககாண்டிருத்தல் என்பதில் எவமரனும் ஒரு
பருக்கான பராமரிப்லப மமற்ககாள்ளுதல் அல்ைது அவருைன் வசித்தல் அைங்கும்.
மருத்துவமலனகளில், க ருக்கமாகத் கதாைர்பு ககாண்டிருக்கும்
முலறயான
இந்த

பர்களிைத்தில் மற்றும்

ைவடிக்லககள் மமற்ககாள்ளப்பைாத இைங்களில் கூை MERS-CoV பரவியுள்ளது.

ச்சுயிரி மற்றவர்களுக்குப் பரவாமல் இருப்பதற்கு ஏதுவாக

ைவடிக்லககலள

மமற்ககாள்ளுவது முக்கியமானதாகும்.

MERS-CoV மைக் ககாண்டிருக்கும் அல்லது ககாண்டிருக்கக்கூடிை

நபர்களுக்கு

உங்கலளச் சுற்றி இருக்கும்

பர்களுக்கு இந்த

ச்சுயிரி படிக்காமல்
ீ
தடுக்க உதவுவதற்கு

ீங்கள் கசய்வதற்கான பை விஷயங்கள் உள்ளன:


உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ர் உங்களுக்குக் ககாடுத்திருக்கும்
ஆமைாசலனலயப் பின்பற்றுங்கள். இந்த ஆமைாசலனலயப் பற்றி உங்களுக்குக்
மகள்விகள் இருந்தால் உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ரிைம் மகளுங்கள் மற்றும்
உங்கள் கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவுக்கான கதாைர்புத் தகவல் உள்ளிட்ை, உங்களுக்குத்
மதலவயான தகவல்கள் உங்களிைம் உள்ளனவா என்று உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளுங்கள்.



ீ
வட்டில்
தங்கியிருங்கள். கபாதுப் மபாக்குவரத்து அல்ைது ைாக்சிகலளப்
ீ
பயன்படுத்தாதர்கள்.
மவலைக்கு, பள்ளிக்கு அல்ைது மற்றப் கபாது இைங்களுக்குப்
ீ
மபாகாதர்கள்.



ீ
முடிந்தவலர உங்கள் வட்டில்
இருக்கும் மற்ற

பர்களிைம் இருந்து தள்ளி ஒரு

தனியான அலறயில் தங்கியிருங்கள் மற்றும் ஒரு தனியான குளியைலறலய,
உங்களிைம் அப்படி ஒன்று இருந்தால், பயன்படுத்துங்கள். பகிர்ந்துககாள்ளப்படும்
அலறகள் (எ.கா. சலமயைலற, குளியைலறகள்)

ல்ை காற்மறாட்ைத்துைன் இருப்பலத

உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளுங்கள். முடிந்தால் இந்த அலறகளில் இருக்கும் சாளரங்கலளத்
திறந்திருக்கும்படி லவத்துக்ககாள்ளுங்கள்.


இருமல்கள் மற்றும் தும்மல்கள் ஏற்படும்மபாது மூடியபடி கசய்யுங்கள். இருமல்கள்,
தும்மல்கள் ஏற்படும்மபாது மூடியபடி கசய்வதற்கு அல்ைது உங்கள் மூக்லகத்
துலைத்துக்ககாள்வதற்கு அல்ைது சிந்துவதற்கு இயலும் வலகயில் உங்களுைன்
காகிதக்லகக்குட்லைகலள லவத்திருங்கள். உங்களுைன் காகிதக்லகக்குட்லை ஒன்லற
ீங்கள் லவத்திருக்காவிட்ைால், உங்கள் மமல்லகயின் அல்ைது முழங்லகயின்
மமல்புறத்தின் மூைமாக உங்கள் வாலய அல்ைது மூக்லக மூடிக்ககாள்ளுங்கள், ஆனால்
லககளின் மூைமாக மூடிக்ககாள்ளாதர்கள்.
ீ
பயன்படுத்தப்பட்ை காகிதக்லகக்குட்லைகலள
உட்புறச்சுவரில் ஒரு பிளாஸ்டிக் லப லவக்கப்பட்ை கழிவுப்கபாருள்களுக்கான கூலை
ஒன்றில் லவயுங்கள், மசாப்பு மற்றும் தண்ணலரக்
ீ
ககாண்டு உங்கள் லககலள
உைனடியாகக் கழுவிக்ககாள்ளுங்கள். கழிவுப்கபாருள்களுக்கான கூலைலய காைி
கசய்யும்மபாது, பயன்படுத்தப்பட்ை காகிதக்லகக்குட்லைகலளத் கதாைாமல் இருக்க
முயற்சி கசய்யுங்கள்.



மசாப்பு மற்றும் தண்ணலரக்
ீ
ககாண்டு உங்கள் லககலளக் குலறந்தது 15 க ாடிகளுக்கு
அடிக்கடி கழுவிக்ககாள்ளுங்கள். காகிதத் துவாலை ஒன்லறக் ககாண்டு, அல்ைது மற்ற
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எவருைனும் பகிர்ந்துககாள்ளப்பைாத உங்கள் கசாந்த துணித் துவாலைலயக் ககாண்டு
உங்கள் லககலள உைர்த்திக்ககாள்ளுங்கள். மசாப்பு மற்றும் தண்ணர்ீ கிலைக்காவிட்ைால்
மற்றும் உங்கள் லககள் கண்ணுக்குத் கதரியும் அளவுக்கு அழுக்காக இல்ைாவிட்ைால்
சாராய-அடிப்பலையிைான லகத் கதாற்றுத் தடுப்புப்கபாருள் ஒன்லற

ீங்கள்

பயன்படுத்தைாம்.


உங்கள் வட்டில்
ீ
வருலகயாளர்களின் எண்ணிக்லகலயக் கட்டுப்படுத்துங்கள்.

ீங்கள்

பார்க்கமவண்டியிருக்கும் வருலகயாளர்கலள மட்டும் ககாண்டிருங்கள் மற்றும்
வருலககலளக் குறுகியலவயாக லவத்துக்ககாள்ளுங்கள்.


ீங்கள் மற்ற

பர்களுைன் அலற ஒன்றில் இருக்கும்மபாது, மற்றவர்களிைம் இருந்து

ீ
இரண்டு மட்ைர்
தூரம்

ீங்கள் விைகியிருங்கள் மற்றும் உங்கள் மூக்லகயும், வாலயயும்

மூடியிருக்கும் முகமூடி ஒன்லற அணிந்துககாள்ளுங்கள். முகமூடி ஒன்லற உங்களால்
அணிந்துககாள்ள முடியாவிட்ைால்,


ீங்கள் இருக்கும் அமத அலறயில் மற்றவர்கள்

இருக்கும்மபாது அவர்கள் முகமூடி ஒன்லற அணிந்துககாள்ளமவண்டும்.
உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ர் ஒருவலரப் பார்ப்பதற்கு
விட்டுச் கசல்ை மவண்டும் என்றால், மற்ற

ீங்கள் உங்கள் வட்லை
ீ

ீ
பர்களிைம் இருந்து இரண்டு மட்ைர்களுக்குள்

ீங்கள் இருக்கும்மபாது உங்கள் மூக்கு மற்றும் வாயின் மது
ீ
முகமூடி ஒன்லற


அணிந்துககாள்ளுங்கள்.

ீ
உங்களுக்கு MERS-CoV உள்ளதா என்று பரிமசாதிக்கப்பட்டு வருகிறர்கள்
என்பலத அல்ைது
உங்களுக்கு MERS-CoV உள்ளது என்பலத உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ர்கள்

அலனவரிைமும் கூறுங்கள்.

ீங்கள் மருத்துவ அவசர ஊர்தி ஒன்லறப்

பயன்படுத்தமவண்டியிருந்தால் மருத்துவம் சார்ந்த பணியிலன மமற்ககாள்பவர்களிைம்
ீ
கூறுவதும் இதில் அைங்கும். தங்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் MERS-CoV படிக்காமல்
இருப்பதற்கான

ைவடிக்லககலள எடுப்பதற்கு உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு

வழங்கு ர்களுக்கு இது உதவும்.

MERS-CoV மைக் ககாண்டிருக்கும் அல்லது ககாண்டிருக்கக்கூடிை
எவரரனும் ஒரு நபருடன் வசிக்கும் நபர்களுக்கு
MERS-CoV லயக் ககாண்டிருக்கும் அல்ைது ககாண்டிருக்கக்கூடிய எவமரனும் ஒரு
வசிக்கும்

பருைன்

பர்கள் தங்கலளயும், மற்றவர்கலளயும் பாதுகாப்பதற்குச் கசய்வதற்கான பை

விஷயங்கள் உள்ளன:


பராமரிப்லப வழங்குவதற்கு அவசியமாக இருக்கும்

ீ
பர்கலள மட்டும் வட்டில்

ககாண்டிருங்கள்:



MERS-CoV உள்ளதா என்று பரிமசாதிக்கப்படும் அல்ைது MERS-CoV லயக்
ககாண்டிருக்கும் எவமரனும்

பருக்கான பராமரிப்லப மமற்ககாள்ளாத

பர்கள் மவறு

எங்காவது வசிக்க மவண்டும். இது சாத்தியமில்லை என்றால், அவர்கள் மவறு அலற
ஒன்றில் தங்கியிருக்க மவண்டும் அல்ைது முடிந்தவலர பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்
பரிைமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கமவண்டும்.


வயது முதிர்ந்தவர்கலளயும்,

ீண்ை காை அல்ைது

ாள்பட்ை

ிலைலமகலள (எ.கா.

ீரிழிவு, இதயம், நுலரயரல்
ீ
அல்ைது சிறு ீரகம் கதாைர்பான பிரசச்லனகலள)
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ககாண்டிருக்கும்

பர்கலளயும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்

பரிைமிருந்து தள்ளி

விைகியிருக்கும்படி லவத்துக்ககாள்ளுங்கள். இத்தலகய

பர்கள் MERS-CoV லய

அலைந்தால் அவர்கள் மிகவும் சுகவனம்
அலையைாம். அதிக அபாயத்தில்
ீ
இருக்கக்கூடிய வட்டில்
உள்ள
ீ

பர்கலளப் பற்றி உங்களுக்கு மமைதிகத் தகவல்கள்

மதலவப்பட்ைால் உங்கள் கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிலவத் கதாைர்புககாள்ளுங்கள்.


பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்

பரின் இரத்தம் அல்ைது உைல் திரவங்கலள

ீங்கள்

கதாடும்மபாது அல்ைது அவற்றுைன் உங்களுக்குத் கதாைர்பு ஏற்படும்மபாது முகமூடி
ஒன்லறயும், லகயுலறகலளயும் அணிந்துககாள்ளுங்கள். வியர்லவ, எச்சில், வாந்தி, சிறு ீர்,


வயிற்றுப்மபாக்கு ஆகியலவ உைல் திரவங்களில் அைங்கும்.
ீங்கள் பராமரிப்லப வழங்கியதற்குப் பிறகு உைமன லகயுலறகலளயும், முகமூடிலயயும்
கழற்றி கழிவுப்கபாருள்களுக்கான கூலையில் லவத்து அப்புறப்படுத்திவிடுங்கள். உங்கள்
முகமூடிலயக் கழற்றுவதற்கு முன்பாக முதைில் லகயுலறகலளக் கழற்றிவிட்டு, மசாப்பு
மற்றும் தண்ணலரக்
ககாண்டு உங்கள் லககலளச் சுத்தப்படுத்துங்கள். உங்கள்
ீ
முகத்லதத் கதாடுவதற்கு அல்ைது மவறு எலதயும் கசய்வதற்கு முன்பாக மசாப்பு



மற்றும் தண்ணலரக்
ககாண்டு உங்கள் லககலள மண்டும்
கழுவிக்ககாள்ளுங்கள்.
ீ
ீ
உணவுப் பதார்த்தங்கள், குடிக்கும் தம்ளர்கள், மகாப்லபகள், சாப்பிடும் பாத்திரங்கள்,
சிககரட்டுக்கள், துவாலைகள், படுக்லக அல்ைது மற்றப் கபாருட்கலளப்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்

பருைன் பகிர்ந்துககாள்ளாதர்கள்.
பயன்படுத்தப்பட்ை பிறகு இந்தப்
ீ

கபாருட்கள் மசாப்பு அல்ைது சைலவத்தூள் மற்றும் தண்ணலரக்
ககாண்டு
ீ


கழுவப்பைமவண்டும். விமசஷமான மசாப்பு எதுவும் மதலவயில்லை.
அன்றாை

லைமுலற என்ற அடிப்பலையில் வழக்கமான வட்லைச்
சுத்தப்படுத்தும்
ீ

கபாருட்கலளக் ககாண்டு உங்கள் வட்டில்
உள்ள மிகவும் அதிகமாகத் கதாைப்படும்
ீ
இைங்கலளச் சுத்தப்படுத்துங்கள். மமைதிகமாக அடிக்கடி அழுக்கலையும், கழிவலறகள்,
கதாட்டியின் குழாய்க் லகப்பிடிகள், கதவுக்குமிழ்கள் மற்றும் படுக்லகக்கு அருகில் உள்ள
மமலசகள் உள்ளிட்ை கபாருட்கலளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்.


சைலவக்கான
சைலவக்கான துணிகலள முழுலமயாகத் துலவயுங்கள். மற்ற வட்டின்
ீ

துணிகளில் இருந்து MERS-CoV உள்ளதா என்று பரிமசாதிக்கப்படும் அல்ைது MERS-CoV
லயக் ககாண்டிருக்கும்

பரின் ஆலைகலளப் பிரிக்கத் மதலவயில்லை, ஆனால்

சைலவக்கான இந்தத் துணிகலளக் லகயாளும்மபாது

ீங்கள் லகயுலறகலள

அணிந்துககாள்ளமவண்டும். உங்கள் லகயுலறகலள அகற்றிய பிறகு உைனடியாக மசாப்பு
ககாண்டு உங்கள் லககலளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்.
மற்றும் தண்ணலரக்
ீ


பருக்கான பராமரிப்புக்கு உதவுவதற்கு

ீங்கள் பயன்படுத்தும் கபாருட்கலள வழக்கமான

குப்லபக் கூலைகளில் மபாைைாம். கழிவுப்கபாருள்களுக்கான கூலைகலள காைி
கசய்யும்மபாது, பயன்படுத்தப்பட்ை காகிதக்லகக்குட்லைகலள அல்ைது பயன்படுத்தப்பட்ை
லகயுலறகள், முகமூடிகள் மபான்ற பாதுகாப்புத் துணிகலளத் கதாைாமல் இருப்பதில்
கவனமாக இருங்கள். கழிவுப்கபாருள்களுக்கான கூலையின் உட்புறச்சுவரில் ஒரு
பிளாஸ்டிக் லபலய லவப்பது கழிவுப்கபாருள்கலள அப்புறப்படுத்துவலத மமலும்
எளிலமயானதாகவும், பாதுகாப்பானதாகவும் ஆக்கும். கழிவுப்கபாருள்களுக்கான

4

கூலைலய காைி கசய்த பிறகு மசாப்பு மற்றும் தண்ணலரக்
ீ
ககாண்டு உங்கள்
லககலளச் சுத்தப்படுத்துங்கள்.
MERS-CoV லயக் ககாண்டிருக்கும் எவமரனும் ஒரு

பருக்கான பராமரிப்லப

ீங்கள்

ீ
ீ
மமற்ககாள்கிறர்கள்
என்றால் அல்ைது அவருைன் வசிக்கிறர்கள்
என்றால் ஒரு ‘MERS-CoV

க ருக்கமான கதாைர்பு

பர்’ என்று

ீங்கள் கருதப்படுவர்கள்.
ீ
உங்கள் உள்ளூர்ப் கபாதுச்

சுகாதாரப் பிரிவானது உங்கள் கசாந்த உைல் ைத்லத எவ்வாறு கண்காணிப்பது,

ீங்கள்

ீ
சுகவனமாக
உணரத் கதாைங்கினால் என்ன கசய்வது, அவர்கலள எவ்வாறு
கதாைர்புககாள்வது ஆகியவற்லறப் பற்றிச் சிறப்பு அறிவுறுத்தல்கலள உங்களுக்குக்
ககாடுக்கும்.

ீங்கள் MERS-CoV லயக் ககாண்டிருக்கும் எவமரனும் ஒரு

க ருக்கமான கதாைர்பு

பருக்கான ஒரு

பர் என்பலத உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ர்களிைம் கூறுவதில்

உறுதியாக இருங்கள்.

ரமலதிகத் தகவல்களுக்கு
முடிந்தவலர விலரவாக மமலும் மமம்பாடு அலைய உங்களுக்கு உதவுவதற்கு, உங்கள்
உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு ரும், கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவும் உங்களுக்குக்
ககாடுத்திருக்கும் ஆமைாசலனலயப் பின்பற்றுங்கள்.

உள்ள மற்ற
ீங்கமளா, உங்கள் வட்டில்
ீ

பர்கமளா இந்தக் குறிப்புகலளப் பின்பற்ற முடியாவிட்ைால், உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு
வழங்கு ரிைமும், உங்கள் உள்ளூர்ப் கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவிைமும் அலதப் பற்றிப்
இல்ைாவிட்ைால், இந்தப் கபாருட்கலள

ீங்கள் எங்கு கபறைாம் என்று கண்ைறிவதற்கு

உங்கள் உள்ளூர்ப் கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவிைம் மபசுங்கள்.
உங்களுக்கு எலவமயனும் மகள்விகள் இருந்தால் அல்ைது

உணரத்
ீங்கள் சுகவனமாக
ீ

கதாைங்கினால், உங்கள் உைல் ைப் பராமரிப்பு வழங்கு லர அல்ைது கபாதுச் சுகாதாரப்

பிரிலவத் கதாைர்புககாள்ளுங்கள். 1-866-532-3161 என்ற எண்ணில் Service Ontario லவ

அலழப்பதன் மூைம் அல்ைது www.phdapps.health.gov.on.ca/PHUlocator இல் உள்ள சுகாதாரம்
மற்றும்

ீண்ை காைப் பராமரிப்பு அலமச்சகத்தின் கபாதுச் சுகாதாரப் பிரிவின்

இருப்பிைம் கண்ைறிதல் கருவிக்கு வருலகபுரிவதன் மூைம் உங்கள் உள்ளூர்ப் கபாதுச்
சுகாதாரப் பிரிவு எங்கு உள்ளது என்று

ீங்கள் கண்ைறியைாம்.
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மபசுங்கள். எடுத்துக்காட்ைாக, உங்களிைம் முகமூடிகளும், லகயுலறகளும்
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