
அன்$ள்ள '()*ப்பாளர்கள், நண்பர்கள்,  மற்4ம் 
தன்னார்வலர்கள்,  
 
வணக்கம். இங்* வ+க்*ம் மக்களின் பா1காப்2 எங்களின் 4க்5யப் 
ெபா8ப்பா*ம். கடந்த +ல வாரங்களாகச ்ெசய்?@Aம் பல 
ஊடகங்களிAம் ேபசப்படD் வEம் இந்த ேகாFவ்-19 (COVID-19) என்ற 
ேநாய், 4?ேயார ்இல்லங்களில் Mக Fைரவாக பரவக்OPய 
சக்?Qள்ள ஒE ேநாயா*ம். நம1 *P@Eப்பாளரக்ள் 
ெபEம்பாலானவரக்ள் 4?யவரக்ள் என்பதால், இந்த ேநாய் 
Fைரவாகப் பரSவதற்*ம், 4க்5யமாக 4?யவரக்ைளக் 
கDைமயாகப் பா?க்கக்OPய வாய்ப்2கள் அ?கம் உள்ள1. இ1 
வைர ஆராய்S ெசய்த?ள் இந்த ேநாய் ெபா1வாக இவ்வைகயான 
இல்லங்கWக்*ப் ெபற்ேறாரக்ைளQம், *Dம்பத்?னரக்ைளQம் 
பாரக்்க வEபவரக்ள் Xலம் தான் 4க்5யமாக பரS5ற1.  
 
அதனால் இல்லத்?ல் உள்ளவரக்ளின் பா1காப்Yற்காக, Zேழ +ல 
F?4ைறகள் அளSேகாளாக படP்ய\டப்படD்ள்ளன 
 

1. அைனத்9ச ்சந்;ப்$கள் கட்=ப்ப=த்தப்பட்=ள்ளன 
]காதார அைமச+்ன் வ^Q8த்தளின்பP, ெபற்ேறாரக்Wட_ம், 
இல்லத்?ல் வ+க்*ம் *Dம்ப உ8ப்Yனரக்ள் அைனவEட_ம் 
ேநரச்ந்?ப்2கைள 4க்5யமாக தFரத்்1க்ெகாள்ள ேவண்Dம். 
அைத *`த்1 ேவ8 வைகயான சந்?ப்2 4ைறகைளQம், 
மாற்8 வ^கைளக்( FPேயா அல்ல1 வாடஸ்்ஸப் )  ெகாண்Dம் 
சந்?ப்ப2கைளத் ெதாடரந்்1 ேமற்ெகாள்ளலாம். ேமAம் 
உணSம் மற்ற இதர ெபாEற்கWம் தைட@ண்` 
அ_ப்பப்படலாம். ஆனால், இந்தப் ெபாEற்கைள 
அ_ப்2னவதற்*ம் +ல F?4ைறகள் உள்ளன. எந்த வைகயான 
மா]ப்பாடை்டQம் தFரப்்பதற்*, இந்த F?4ைறகைளக் 
கடட்ாயமாகக் கைடப்YPக்க ேவண்Dம்.   
 
*`ப்Yடட் +ல cழ்நிைலக்ளில் மடD்ம் அ_ம?Qடன் +ல 
*Dம்ப உ8ப்Yனரக்ள் சந்?க்க வாய்ப்2கள் தரப்2டன். இ#த 

*8ப்Yடட் +லர ்உள்ேள ெசல்வதற்* 4ன்2 ேகாFட-்19 (COVID-
19) ேநாய்க்கான அ`*`களான காய்சச்ல்் மற்8ம் 
Xசச்ைடப்2க்*ப் ப`ேசாதைணச ்ெசய்யப்பDவர.் ேமAம், 
இல்லத்?ற்* சந்?க்க வர FEம்2வரக்Wக்*, உ8? ஆவணம் 
ஒன்8 ைசன் ெசய்ய தரப்பDம். ேவண்டப்படட்வரக்ள் ேமAம் 
தங்களின் ெதாைலப்ேப+ எண்ைண, உடனPயாக 
ெதாடர2்க்ெகாள்ள சமரப்்Yக்க ேவண்Dம்.  
 
இல்லத்ைதச ்சந்?க்க அ_ம?க்கப்படD்ள்ள *Dம்ப உ8ப்Yனர ்
ஒEவர ்மடD்ேம, ஒE ேதரந்்ெதDக்கப்படட் அைற@ல், *`ப்Yடட் 



ேநர அளSக்* மடD்ம் அவரக்ைளச ்சந்?க்க 4PQம். 
சந்?க்கப்ேபாரவரக்Wம் அவரக்ளின் ைககைளச ்]த்தமாக 
கiFFடட் Yற* தான் அவரக்ைளச ்சந்?க்க 4PQம்.  
 

2. இல்லத்;ன் பணியாளர்கள் மற்4ம் '()4ப்பாளர்களின் 
உடல்நலBம் கண்கானிக்கப்ப=ம் 
இல்லத்?ல் 4க்5யப் பணியாற்8ம் பனியாளரக்ைளத் தFர 
மற்ற பணியாளரக்ள் உள்ேள அ_ம?க்கப்படமாடட்ாரக்ள். 
இல்லத்?ன் உள்ேள ேவைலச ்ெசய்பவரக்ளின் உடல்நல4ம் 
*`ப்பாக கவனிக்கப்பDம். *P@8ப்பாளரக்ள் யாரா@_ம் 
உடல்நலக்*ைறவற்8க் காணப்படட்ால் அவரக்ள் உடனPயாக 
மEத்1வமைனக்* அ_ப்பப்பDவாரக்ள். இல்ைலெயனில், 
இல்லத்?ெலேய கண்Pப்பான இன்_ம் ODதலான 
கண்கானிப்Yல் நிEத்தப்பDவாரக்ள்.  
 

3. நடவ(க்ைக கட்=ப்பா= 
அைனத்1 *i நடவPக்ைககWம் ச4தாய ஈDபாDகWம் 
இரத்1ச ்ெசய்யப்படD்ள்ளன. தனிைமப்படD் இEத்தAக்கம், 
ைக கiSவதற்*ம் உதFகள் தரப்பDம்.  
 
 

       4. உணC மற்4ம் ெபா*ட்கள் அEப்$ம் ேசைவ ‘ெடHெவரிʼ 
தற்ேபா1, ேகாFட-்19 (COVID-19) ெதாற்8 ேநாய் உணS Xலம் 
பரவ வாய்ப்2 இEப்பதற்கான எந்த ஆதார4ம் இல்ைல. 
இEப்Y_ம் ேகாFட-்19 (COVID-19) 58M 72 மணி ேநரம் வைர 
ேமற்பரப்2களின் k1 வாழக்Oடம் என்8 ஆராய்வாளரக்ள் 
கண்DYPத்1ள்ளனர.் 
 
‘ெதாடர2்-*ைறவான Fநிேயாகத்ைத’ ப@ற்+ ெசய்Qங்கள். 
Fநிேயாகரக்ள் ேநEக்* ேநராகா வாPக்ைகயாளரக்Wடன்  
ெதாடர2் ெகாள்ள ேவண்டாம். வாPக்ைகயாளரக்Wடன்  அல்ல1 
தனிநபரக்Wடன் ேநரPயாகப் ேபசாமல் உணS மற்8ம் / அல்ல1 
ெபாEடக்ைள நியMக்கப்படட் இடத்?ல் அ_ப்Y ைவத்1FDதல் 
இE தரப்YனEக்*ம் நல்ல1. இல்லத்?ன் பணியாளரக்ள்  
Yன்னர ்ெவளிேய ெசன்8 அந்த ெபாEடக்ைள அல்ல1 அந்த 
உணSப் ெபாEைள எDத்1க் ெகாள்வாரக்ள். (பராமரிப்2 
இல்லத்?ன் பணியாளரக்ள்  Yன் உணS / ெபாEடக்ைள 
ெகாள்கலன்களி\Eந்1 ெவளிேய எDத்த அ1 அடங்5 உள்ள 
ெபடP்கைளேயா அல்ல1 Yலாஸ்Pக் ைபகைள எ`ந்1FடD், 
4ைறயாக ைககைளக் கiFFDவாரக்ள்). 
 
 
 



உங்கள் ஆேரா5யத்ைதப் பா1காக்க COVID-19 பற்`ய ODதல் 
21ப்Yப்2கள் மற்8ம் தகவல்களப் பற்` எங்கள் ]காதார 
அைமச+்ன் வைலத்தள்த்ைதப் பாரை்வ@டSம்  
http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan 
 
உங்கள் 2`ந்1ணரS்க்* Mக்க நன்`, உங்கள் 
அன்2க்*ரியவரக்ைளப் பா1காப்பாக ைவத்?Eக்க நாங்கள் 
ஒன்`ைணந்1 ெசயல்பட 4PQம் என்8 நம்25ேறாம். cழ்நிைலகள் 
*`த்த எந்தெவாE 21ப்Yத்தல்கைளQம் நாங்கள் உங்கWக்*த் 
ெதரிFப்ேபாம். 
 
 
உங்களிடம் ஏேத_ம் ேகள்Fகள் இEந்தால், தயS ெசய்1 இந்த 
எண்கைளத் ெதாடர2் ெகாள்ளSம்: 
 
இப்பPக்*,  
   


