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இைடக்கால வEகாட்G[1–6] 
 
"#ப்&: இந்த இைடக்கால வ1காட்2 மேல5ய 78ேயார் 
பராமரிப்& அைமப்&கைள அ2ப்பைடயாகக் ெகாண்ட?. 
 
ேகாAட் -19 ‘Covid-19ʼ  ெதாற்#ைன எவ்வாE கண்ட#வ?? 

 
ேமற்கண்ட ேகா4ட்-19 ‘Covid-19 அ676கைளக் 
ெகாண்;<க்7ம் நபர்கள் உடன;யாக தனிைமப்பEத்தப்பட 
ேவண்Eம் மற்Gம் அ<HIள்ள Jகாதார அைமப்KகLக்7த் 
ெதரிMப்பEத்த ேவண்Eம். 
 
ேகாAட்-19 ‘Covid-19 இன் எசச்ரிக்ைக அ#"#கள் 

 
ேநாய் ெதாற்* த+ப்- மற்*ம் கட்+ப்பா+  ஆ2யவற்4ல் உள்ள 
வரம்-கள் ேநாய் ெதாற்* பரவ9க்: பங்களிக்:ம். மக்களின்  
ஆேராக்2யத்ைதப் பா?காப்பதற்:ம் @ன்வAம் ெகாள்ைககளின் 
அCப்பைடDல் பராமரிப்-  ஊFயரக்ைளப்  பா?காப்பதற்:ம் 
ேம9ம் பயGள்ள நடவCக்ைககள் ேதைவ. இதன் ெதாடரப்ாக 

காய்சச்ல் அல்ல( க)ைமயான -வாச ேநாய்த்ெதாற்4  
(5ன்வ6வனவற்7ல் ஏேத9ம் ஒன்4டன் ேசரந்்( =>ெரன -வாச 
ேநாய்த்ெதாற்4: ?ச-்த் =ணறல், இ6மல் அல்ல( ெதாண்ைட வB ) 
மற்Gம் 
ேநாய் ெதாடங்Dவதற்D 14 நாடக்Eக்D Fன்னர ்பா=க்கப்படட்  
பD=கEக்D பயணம் ெசய்த்=6த்தல் அல்ல( ெபா(ப்ேபரணிIல் 
கலந்=6த்தல்  
அல்லO 
ேநாய் ெதாடங்Dவதற்D 14 நாடக்Eக்D Fன்னர ்ேகாJட-்19 ‘Covid-19ʼ 
இன் உ4=ப்ப)த்தப்படட் நப6டன்  ெந6ங்Wய ெதாடரX் 
ைவத்=6த்தல் 

ேகாJட-்19 ‘Covid-19ʼ ெதாற்4 எசச்ரிக்ைக அ676கைளக் 
ெகாண்Y6க்Dம் நபரக்ள் உடன;யாக ம<த்Oவமைனைய அRக 
ேவண்Eம். 
எசச்ரிக்ைக அ7D7கள் 5ன்வ6மா4*: 

• ?ச-் =ணறல்  
• ெநஞ்- வB அல்ல( அ]த்தம்  
• Dழப்பம் அல்ல( ெதளிJல்லாத நிைல  
• Fகத்=_ம் உதடY்_ம் நீல நிற மாற்றம் 

 
     * இந்த படY்யல் அைனத்ைதaம் உள்ளடக்Wய( அல்ல 

 
 



பராமரிப்- ஊFயரக்Iம் மற்*ம் பணியாளரக்Iம்  ெதாற்* 
கட்+ப்பாட்+ நடவCக்ைககளில் நன்: பDற்Kயளிக்கப்பட 
ேவண்+ம். 
 

• ேதைவயற்ற பயணங்கைளத் தAர்த்தல்  
• ெதாற்E பா8க்கப்பட்ட நபர்கைள கண்ட#தல்  
• ெதாற்E பா8க்கப்பட்ட Qகாதார ஊ1யர்கைள கண்ட#ந்?   

            Aளக்"தள்  
• 7ைறயான ெதாற்E தSப்& நடவ2க்ைககைள 

அமல்பSத்?தல் 
 
89ேயார ்பராமரிப்= ைமயங்கIக்J வKம்  
வKைகயாளரக்ளிடLKந்M ெதாற்4ேநாைய 
எவ்வா4 தCப்பM? 
 

 
(i) ைகசJ்த்தைதப் ேபRதல் 
 
வ"ைகயாளரக்ள் ெசய்யக்,-ய .க /க்0யமான ஒன்4 ைககைளச ்
5த்தமாக க78வேத ஆ;ம். 
 
ைககள் அ7க்காக இ"ந்தால் சவர்க்காரம் மற்)ம் தண்ணீைரப்   
பயன்பAத்B க7வ ேவண்Aம். 
 
ைககைளக் சவரக்்காரம் மற்4ம் தண்ணீைரப் பயன்பAத்B /ைறந்த1 20 
2னா4கள் க7வ ேவண்Aம் அல்லF 80% எத்தனால் அல்லF 75% 
ஐேசாப்IேராJல் ஆல்கஹால் உள்ளடக்0ய 0".நாNனி Bரவத்ைதப் 
பயன்பAத்B க7வலாம். அவ்வா4 0".நாNனி Bரவத்ைதப் 
பயன்பAத்Fம்ேபாF, ைககளின் அைனத்F ேமற்பரப்IகளிQம்  தடR நன்; 
உலர ேதய்க்க ேவண்Aம். 
 
ைகSைறகளின் பயன்பாA  ைககைளக் க78வதற்; மாற்4 வT அல்ல. ஆக, 
ைகSைறகைளப் பயன்பAத்Bய /ன்Uம் Jன்Uம் கட்டாயமாக ைககைளக் 
க7வ ேவண்Aம். 
 
Vழ்கண்ட நடவ-க்ைககைள ேமற்ெகாள்Xம் /ன் ைககைளக் க7வ 
ேவண்Aம்.  

• உணைவ ெதாAம் அல்லF உண்Yம் /ன் அல்லF வாZல் உணைவ 
ைவக்;ம் /ன் ( உணைவ ஊட்Aம் ேபாF, ம"ந்F ெகாAக்;ம் ேபாF) 

• உணைவ தயாரித்தல்  
• கண், \க்;, அல்லF வாய் ெதாAதல்  
• காயக்கட்A ெதாAதல்  
• உதR ேதைவப்பAம் அல்லF ெதாடரந்்F பராமரிக்;ம் மற்ெறா" 

நபைரத் ெதாAவF மற்4ம் வழக்கமான கவனிப்ைப வழங்;தல் 
• ைகSைறகள் அணிதல்  
• 5வாசக்கவசம் அணிதல் 

FதBல், நண்பரக்ள் மற்4ம் அன்பானவரக்ளின்  வ6ைகைய 
கட)்ப்ப)த்(வ( Fக்Wயம். அவசர ேதைவக்கான 
வ6ைககைள மட)்ேம அ9ம=க்க ேவண்)ம். ேதைவயற்ற 
வ6ைகைய கடட்ாயமாக தJரப்்ப( அவbயம். 
 
 
 



 
Vழ்கண்ட நடவ-க்ைககைள ேமற்ெகாண்ட Jன் ைககைளக் க7வ 
ேவண்Aம்.  

• கTவைறக்;ச ்ெசல்Qதல்  
• Fம்மல், இ"மல் Jன்னர ்அல்லF ெமFதாள் (B5)பயன்பAத்Bய Jன்  
• காயக்கட்A ெதாAதல்  
• அ5த்தமான Fணிகைள ெதாAதல்  
• உணைவ ஊட்- RAதல் அல்லF ம"ந்F ெகாAத்தல் 
• உதR ேதைவப்பAம் அல்லF ெதாடரந்்F பராமரிக்;ம் மற்ெறா" 

நபைரத் ெதாAவF மற்4ம் / அல்லF வழக்கமான கவனிப்ைப 
வழங்;தல் 

• ைகSைறகள் அகற்4ம்ேபாF  
• 5வாசக்கவசம்  அகற்4ம்ேபாF 

       
 
(ii) வ<ைகயாளர்கLக்7 Jவாச/ இ<மல் ெபா<ட்E 
ஒUங்7Wைறைய அ6MGத்Oதல் 
  
வ"ைகயாளரக்ள் இ"மல், Fம்/ம்ேபாF, அல்லF \க்ைக  Fைடக்;ம் ேபாF     
ெமன்தாட்களால்  \க்; மற்4ம் வாைய மைறக்க ேவண்Aம். 
 
பயன்பAத்Bய  ெமன்தாட்கைள ;ப்ைபத் ெதாட்-Zல் `5வF /க்0யம். 
அைதத் ெதாடரந்்F, ைக 5த்தம்  (சவரக்ாரம்  மற்4ம் தண்ணீரில் அல்லF 
0".நாNனி Bரவத்ைதப்  பயன்பAத்த ேவண்Aம்). 
 
ெமன்தாட்கள் 0ைடக்காத பட்சத்Bல் ைகைய RAத்F /ழங்ைகயால்  
Fம்மல் அல்லF இ"மைல மைறக்க ேவண்Aம். 
     
 
(iii)  வ<ைகயாளர்கள் உடல் நலம் சரிXல்லாைம   
 
/-ந்த அள8 உடல் நலம் சரிZல்லாதவரக்ள் /Bேயார ் பராமரிப்I 
ைமயங்கXக்; வ"ைக Iரிவைத அவNயம் தAக்க ேவண்Aம். 
அவ்வைகZல் சளி,வாந்B அல்லF வZற்4ப்ேபாக்; உள்ளவரக்Xம்  தRரக்்க 
ேவண்Aம். 
 
 
(iv) வ<ைகயாளர்கள் Oணி வைககைள ைகயாLம் Wைற 
ெதாடர்பாக  அ6MGத்தல் 
 
Fணி வைககள் யாெதனில் Fண்A, ைபகள், நாப்0ன்கள், பAக்ைக Rரிப்I, 
ஆண் ெபண் ஆைடகள், ேபாரை்வ மற்4ம் பல ஆ;ம்.  
 
வ"ைகயாளரக்ள் Fணிகைள ைகயாண்ட Jன் ைககைள நன்; 5த்தமாக 
க7வ ேவண்Aம். 
 
 0".கைளSம் காற்4 வTயாக பரவச ் ெசய்வதற்கான வாய்ப்ைபக் 
;ைறக்க அ7க்; Fணிைய உதராமல் இ"ப்பF Nறப்I. 
 
 

89ேயார ்மற்4ம் ஆதரP இல்ல பராமரிப்பாளரக்ள் 
எத்தைகய 8ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவGக்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம் ? 
 



 
 
(i) ைககைள Qத்தமாக கTUதல் 
 
ைககைள 5த்தமாக க78வF ஒவ்ெவா"வ"ம் கட்டாயமாக Jன்பற்ற 
ேவண்-ய ஒன்றா;ம். 
 
ைககள் அ7க்காக இ"ந்தால் சவர்க்காரம் மற்)ம் தண்ணீைரப்   
பயன்பAத்B க7வ ேவண்Aம். 
 
 வறண்ட ேதால் வ"வைத தRரக்்க பராமரிப்பாளரக்ள் ஈரப்பத\ட்Aம் 0ரீம் 
ேபான்றவற்ைற பயன்பAத்தலாம். 
 
ைககைளக் சவரக்்காரம் மற்4ம் தண்ணீைரப் பயன்பAத்B /ைறந்த1 20 
2னா4கள் க7வ ேவண்Aம் அல்லF 80% எத்தனால் அல்லF 75% 
ஐேசாப்IேராJல் ஆல்கஹால் உள்ளடக்0ய  ஆல்கஹால் அ-ப்பைடZலான 
Bரவத்ைதப் பயன்பAத்B க7வலாம். அவ்வா4 ஆல்கஹால் 
அ-ப்பைடZலான Bரவத்ைதப் பயன்பAத்Fம்ேபாF, ைககளின் அைனத்F 
ேமற்பரப்IகைளSம் தடR நன்; உலர ேதய்க்க ேவண்Aம். 
 
ைகSைறகளின் பயன்பாA  ைககைளக் க78வதற்; மாற்4 வT அல்ல. ஆக, 
ைகSைறகைளப் பயன்பAத்Bய /ன்Uம் Jன்Uம் கட்டாயமாக ைககைளக் 
க7வ ேவண்Aம். 
 
Vழ்கண்ட நடவ-க்ைககைள ேமற்ெகாள்Xம் /ன் ைககைளக் க7வ 
ேவண்Aம்.  

• உணைவ ெதாAம் அல்லF உண்Yம் /ன் அல்லF வாZல் உணைவ 
ைவக்;ம் /ன் ( உணைவ ஊட்Aம் ேபாF, ம"ந்F ெகாAக்;ம் ேபாF) 

• உணைவ தயாரித்தல்  
• கண், \க்;, அல்லF வாய் ெதாAதல்  
• காயக்கட்A ெதாAதல்  
• உதR ேதைவப்பAம் அல்லF ெதாடரந்்F பராமரிக்;ம் மற்ெறா" 

நபைரத் ெதாAவF மற்4ம் / அல்லF வழக்கமான கவனிப்ைப 
வழங்;தல் 

• ைகSைறகள் அணிதல்  
• 5வாசக்கவசம் அணிதல் 

 
Vழ்கண்ட நடவ-க்ைககைள ேமற்ெகாண்ட Jன் ைககைளக் க7வ 
ேவண்Aம்.  

• கTவைறக்;ச ்ெசல்Qதல்  
• Fம்மல், இ"மல் Jன்னர ்அல்லF ெமFதாள் பயன்பAத்Bய Jன்  
• காயக்கட்A ெதாAதல்  
• அ5த்தமான Fணிகைள ெதாAதல்  
• உணைவ ஊட்- RAதல் அல்லF ம"ந்F ெகாAத்தல் 
• உதR ேதைவப்பAம் அல்லF ெதாடரந்்F பராமரிக்;ம் மற்ெறா" 

நபைரத் ெதாAவF மற்4ம் / அல்லF வழக்கமான கவனிப்ைப 
வழங்;தல் 

• ைகSைறகள் அகற்4ம்ேபாF  
• 5வாசக்கவசம்  அகற்4ம்ேபாF 

 
 
(ii) ேநாய் ெதாற்ைற கண்ட#தல் மற்Eம் தAர்க்க ேவண்2ய   
நடவ2க்ைககள்   
 

• அனாவNய சந்Bப்Iகைள தRரக்்க8ம்  



• வ"ைகயாளரக்ள் மற்4ம் பராமரிப்பாளரக்ளின் Jன்னணி ேசாதைன 
ெசய்தல் அவNயம்  

• வ"ைகயாளரக்ளின் உடல் ெவப்பநிைல அளRAதல் மற்4ம் 5வாச 
ேகாளா4 ெதாடரப்ான அc;cகள் இ"க்0ன்றனவா என்4 
பரிேசாBக்க ேவண்Aம் 

• பராமரிப்பாளரக்ளின் உடல் ெவப்பநிைல அளRAதல் மற்4ம் 5வாச 
ேகாளா4 ெதாடரப்ான அc;cகள் இ"க்0ன்றனவா என்4 
பரிேசாBக்க ேவண்Aம். (ஒவ்ெவா" நாXம்) 

• /-ந்த அள8 ஆபரணங்கைள அணிவF ,டாF அல்லF ;ைறந்த 
ஆபரணங்கைள அணிந்தால் Nறப்I.  

• ைகRரல் நகங்கXக்; சாயம் d5வைத தRரப்்பF நல்லF. 
 
(iii) சVக இைடெவளி  
 
ச\க இைடெவளி என்பF ஒன்4 ,டல் நிகழ்சN்கள் மற்4ம் ெபாF 
ேபரணிகைள தRரப்்பைதSம் ;cக்0ன்றF.  
 
இ" நபரக்Xக்0ைடேய 1 6ட்டர் 8ரம் அல்ல1 3 அ4ைய  கைடJ-க்க 
ேவண்Aம்  
 
/-ந்த அள8, 2 இ=க்ைகக>க்/ 1 நபர் என்4 Jன்பற்ற ேவண்Aம். 
 
(iv) Qவாச/ இYமல் ஒTங்"7ைற 
 
ஒவ்ெவா" /Bேயாரின் கட்-ல் அ"0ல் பயன்பAத்Bய ெமன்தாைள 
அப்Iறப்பAத்த ெந0T ைப அல்லF ;ப்ைபத் ெதாட்-ைய ைவக்க8ம். 
 
பயன்பAத்Bய  ெமன்தாட்கைள ;ப்ைபத் ெதாட்-Zல் `5வF /க்0யம். 
அைதத் ெதாடரந்்F, ைக 5த்தம்  (சவரக்ாரம்  மற்4ம் தண்ணீரில் அல்லF 
0".நாNனி  Bரவத்ைதப்  பயன்பAத்த ேவண்Aம்). 
 
ெமன்தாட்கள் 0ைடக்காத பட்சத்Bல் ைகைய RAத்F /ழங்ைகயால்  
Fம்மல் அல்லF இ"மைல மைறக்க ேவண்Aம். 
 
(v) [ய்ைமயான காற்ேறாட்டத்ைத  உE8ப்பSத்?தல் 
 
காற்ேறாட்டத்ைத அBகரிக்க கத8கள் மற்4ம் ஜன்னல்கைள Bறந்F 
ைவத்தல் Nறப்I.  
 
அேதாA, ஒவ்ெவா" ெபா"ட்கXக்; இைடZQம் /ைறயான காற்ேறாட்டம் 
இ"ப்பைத உ4BபAத்Fதல் அவNயம்.   
 
(vi) Qவாசக்கவசம்  
 
5வாசக்கவசம் பராமரிப்I ஊTயரக்ளின் வாய் மற்4ம் \க்0ன் \லம் 
0".கள் ேபாகாமல் இ"ப்பதாய் உ4Bப்பAத்F0ன்றF. 
 
5வாசக்கவசத்ைத அணிந்த Jன் அதன் ேமற்பரப்ைப ைககளால் ெதாAதல் 
,டாF.  
 
அ5த்தமான அல்லF ஈரமான 5வாசக்கவசத்ைத அBக ேநரம் பயன்பAத்த 
,டாF. 
 
பயன்பAத்Bய 5வாசக்கவசத்ைத க7த்Bல் ெதாங்க Rடக் ,டாF. 
 



பயன்பAத்Bய Jன் 5வாசக்கவசத்ைத அகற்ற ேவண்Aம்.அவ்வா4 அகற்cய 
Jன் ைககைள 5த்தமாக க7வ ேவண்Aம். 
 
ேநாய் ெதாற்4 அc;cகள் உள்ள /Bேயாரக்ள் கட்டாயமாக 
5வாசக்கவசத்ைத அணிய ேவண்Aம். 
 

(vii) ?ப்&ரU மற்Eம் ]Y^ நீக்கம்/ ]Y^நா5னி 
 
1ப்@ரA/ 5த்தம் ெசய்வF எனப்பAவF மா5, 0".கள் ேபான்றவற்ைற 
அகற்4வF என ெபா"ள் பAம். 1ப்@ரA ெசய்தல் C=Dகைள அகற்)ேம 
த2ர அவற்ைற ெகால்ல F4யா1. அவ்வா) C=Dகைள அகற்)வதன் 
Gலம், அதன் எண்ணிக்ைககைளக் /ைறத்1 ேநாய் ெதாற்) பரவைல 
/ைறக்க F4Jம்.   
 
5ற்றத்Bல் இ"க்;ம் 0".கைள இரசாயனம் ெகாண்A அளிப்பேத 0". 
நீக்கம் ஆ;ம்.  அவ்வா4 ெசய்வF ஒ" ேமற்பரப்Jல் உள்ள 0".கைள 
அளிப்பFம்  மற்4ம் 5த்தம் ெசய்வைதSம் தாண்- ெதாற்4 பரவாமல் இ"க்க 
உத80ன்றF. 
 
அBக பயன்பாட்-ல் இ"க்;ம் ெபா"ட்கைள ஒவ்ெவா= நா>ம் 5த்தம் 
ெசய்ய ேவண்Aம். உதாரணத்Bற்;, ேமைச, நாற்காg, கத8 ைகப்J-கள்,  
5Rட்5கள், கTப்பைற, ைகத்ெதாைலேபL மற்4ம் பல. 

 
(viii) உணU ைகயாaம் 7ைற 

 
உணைவக் ைகயாXம் /ன்Uம் ைகSைறகைள அணிSம் /ன்Uம் 
ைககைளச ்5த்தமாக க7வ ேவண்Aம்.  
 
உணைவ ஒட்A ெமாத்தமாக பரிமாறாமல் ஒவ்ெவா" /Bேயா"க்; தனி 
தனிேய உணைவ பரிமாற ேவண்Aம்.  
நிரண்Zக்கப்பட்ட ஒ" நபர ் மட்Aேம உணைவ பரிமாற ேவண்Aம்; பரிமாற 
ேதைவப்பAம் க"Rகைள ைகயாள ேவண்Aம். 
 
உணைவக் ைகயாXம் /ன் ைகSைறகைள அணிய ேவண்Aம். ைககளில் 
ஏேதUம் காயம் அல்லF Iண்கள் இ"ந்தால், நீரI்காத காயக்கட்ைட 
அணிதல் Nறப்I.  
 
சைமத்த மற்4ம் சைமக்காத உண8கXக்;ம் ெவவ்ேவ4 ெவட்Aம் 
பலைகைய உபேயா0க்க ேவண்Aம். ஒேர பலைகைய பயன்பAத்த 

 
0". நீக்கம் ெசய்வதற்; /ன் அ5த்தமான ேமற்பரப்Jைன சவரக்்காரம் 
மற்4ம் தண்ணீர ்ெகாண்A 5த்தம் ெசய்ய ேவண்Aம்.  
0".நாNனி Bரவத்ைத  தயாரப்Aத்த Vழ்கண்டவற்ைற பயன்பAத்தலாம்: 
-நீரத்்த காலாவBயற்ற சலைவ ெவண்ைமயாக்;ம் Bரவம்(ப்ளீச)் 
-௭௦% ஆல்க்கஹால் அடங்0ய மF(ஆல்கஹால்) Bரவம். 
 
Vழ்கண்டவா4 சலைவ ெவண்ைமயாக்;ம் Bரவத்ைத தயார ்ெசய்ய8ம்: 
 
3.8 Qட்டர்( ஏறக்/ைறய 4 Qட்டர்)  தண்ணீரில் 5 ேமைசக்கரண்4(1/3 கப்) 
சலைவ ெவண்ைமயாக்/ம் Wரவம், அல்ல1 
950ml (ஏறக்/ைறய 1 Qட்டர்) தண்ணீரில் 4 ேதக்கரண்4 சலைவ 
ெவண்ைமயாக்/ம் Wரவம் 



ேநரினால் அவற்ைற /ைறேய சவரக்்காரம் மற்4ம் தண்ணீர ் ெகாண்A 
5த்தமாக க7Rய Jன் பயன்பAத்தலாம்.  
 
காதணி, உடல் பாகங்கள்( /-, \க்;, காF, கண்), ச"மம், எசN்ல், ேவரை்வ, 
பணம் ேபான்றவற்ைற ெதாட்ட Jன் உண8 ெபா"ைள  ெதாAதல் ,டாF. 
ைககைள 5த்தமாக க7Rய Jன்னேர உணைவ ைகயாள ேவண்Aம்.    
 
/- உணRல் Nந்தாமல் இ"க்க, /-ைய மைறக்க ேவண்Aம். /- நீளமாக 
இ"ந்தால் அவற்ைற கட்ட ேவண்Aம். 
 
உணைவ தயாரிக்;ம் ேபாFம், பரிமா4ம் ேபாFம் எந்த ஒ" 
ஆபரணங்கைளSம் அணிய ,டாF.  
 
/ைறேய \டப்படாத உண8களின் ேமல் அல்லF உண8 பரிமா4ம் 
ேமற்பரப்Jன் kF Fம்மல், இ"மல், ஆ0யவற்ைற  தRரக்்க ேவண்Aம். 
 
 
(ix) ?ணி சலைவ ைகயாaம் 7ைற 
 
/-ந்த அள8 Fணிகள் மற்4ம் சலைவ ெசய்Sம்ேபாFம் ைகSைறகைளப் 
பயன்பAத்FவF Nறப்I.  
 
Fணிகள் ைகயாண்ட Jன்  மற்4ம் சலைவ ெசய்த Jன் உடன-யாக 
ைககைள 5த்தமாக க7வ ேவண்Aம்.   
 
சலைவ ,ைடைய கட்-ல் அ"0ல் எAத்F ெசன்4 Fணிகைள ேநர-யாக 
அதUள் ேபாட ேவண்Aம். 
 
உடல் Bரவம், இரத்தம், மலம் உள்ள Fணிகைள உடன-யாக அகற்c 
Fைவக்க ேவண்Aம்.  
 
காற்cல் 0".கள் பர8வைதத் தRரக்்க, அ5த்தமான Fணிகைளக் காற்cல் 
உதர ,டாF.   
 
/-ந்தால், ெவFெவFப்பான நீரில் Fணிகைள சலைவ ெசய்ய ேவண்Aம்.  
 
Fணிகள் நன்; உலரந்்த Jன்னேர அவற்ைற ம-த்F ைவக்க ேவண்Aம். 
 
ேமேல ;cப்Jட்Aள்ள அளRற்; ஏற்ப சலைவ ,ைடகைளச ்  5த்தம் ெசய்F 
0".  நீக்கம் ெசய்ய ேவண்Aம்.   
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