
 
 

மிதமான அறிகுறிகள் ககாண்ட ந ாயாளிகளுக்கு, 

ககாவிட்-19 கிருமித்கதாற்று உறுதியாகும்ந ாது 

என்ன  டக்கும்? 
 

ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனயில் (ART) உங்களுக்குக் கிருமித்ததோற்று உறுதி 

என்ற குறுஞ்த ய்தி கிரைத்தோல், உங்களுக்கு தகோவிை்-19 இருப்பது உறுதி. உங்கள் 

மருத்துவை ்உங்கரள நரைமுரற 2-இல் வரகப்படுத்தியுள்ளோை.் 

 

நீங்கள் ஓய்தவடுத்துக்தகோண்டு, உங்களுக்குக் தகோடுக்கப்பை்டுள்ள மருந்துகரள 

உை்தகோண்டு கிருமித்ததோற்று அறிகுறிகளிலிருந்து குணமரைய சபோதுமோன கோல 

அவகோ ம் வழங்கும் வரகயில் உங்களுக்கு மருத்துவ விடுப்பு வழங்கப்பை்டுள்ளது.  

 

தயவுத ய்து உைனடியோக வீை்டிற்கு  ்த ன்று அடுத்த 72 மணிந ரத்திற்கு உங்களள 

 ீங்கநள தனிளம ் டுத்திக்ககாள்ளுங்கள்.  

 

நீங்கள் தனிரமப்படுத்திக்தகோள்ளும் கோலத்தில், சதரவயிருந்தோல் மை்டுசம 

தவளியில் த ல்ல (எ.கோ. சமலும் மருத்துவ ஆசலோ ரன தபற) 

அறிவுறுத்தப்படுகிறீைக்ள். 

 

கீழ்க்காணும்  ி  ்தளனகளில் ஏநதனும் ஒன்று பூரத்்திகெய்ய ் ட்டால் 

மட்டுநம  ீங்கள் தனிளம உத்தரவிலிரு ்து விலக்கு ் க றலாம்:  

1.  72 மணிசநைத்திற்குப் பிறகு, அதனுடன் சுயமோக  ் த ய்துதகோண்ை 

ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனயில் (ART) கிருமித்ததோற்று இல்ரல என்று 

உறுதியோனோல் 

அல்லது 

2. பின்வரும் நோை்களில் நண்பகல் 12 மணிக்குப் பின்னை,் கூடுதல் 

பைிச ோதரனயின்றி நீங்கசள தனிரம உத்தைவிலிருந்து விலக்குப் 

தபற்றுக்தகோள்ளலோம் 

 

• முழுரமயோகத் தடுப்பூசி சபோை்டுக்தகோண்டிருந்தோசலோ, 12 வயதுக்குக் 

குரறவோனவைோக இருந்தோசலோ, 7 நோை்கள்  

• முழுரமயோகத் தடுப்பூசி சபோைோவிை்ைோல் , 14 நோை்கள் (12 வயதுக்கும் 

சமற்பை்ைவைக்ள்) 

 

குறிப்பு: சுகோதோைப் பைோமைிப்பு வ தியில் உங்களுக்குப் பைிச ோதரன 

த ய்யப்பை்டு, பின்னை ் தகோவிை்-19 கிருமித்ததோற்று இருப்பதோக 

உறுதித ய்யப்பை்ை தினம், நோள் 1 என்று எடுத்துக்தகோள்ளப்படும் 

 



 
 

மரு ்தகம் /  லதுளற மரு ்தகத்திலிரு ்து வீடட்ிற்குெ ்கெல்லுதல் 

 

1.        அன்புகூைந்்து, தபோதுப் சபோக்குவைத்து எடுப்பரதத் தவிைத்்திடுங்கள். 

 

2.  நீங்கள் த ோந்த தனியோை ் வோகனம் அல்லது ைோக்ஸி / தனியோை ்

வோைரகவண்டிரயப்பயன்படுத்தலோம். 

 

3.        நீங்கள் வோகனத்தில் பயணியோக இருந்தோல், அன்புகூைந்்து எல்லோ 

சநைங்களிலும் முகக் கவ த்ரத அணிந்து, பின் இருக்ரகயில் தனியோக 

அமைந்்திடுங்கள். முகக் கவ த்ரத அகற்றும் சூழ்நிரல ஏற்படுவதோல், 

பயணத்தின்சபோது உணவு, போனம் உை்தகோள்வரதத் தவிைத்்திடுங்கள். உங்கள் 

வோகன ஓை்டுநருைன் சபசுவரதயும் முடிந்தவரை குரறத்திடுங்கள். வோகனத்தின் 

 ன்னல்கள் கீசழ இறக்கப்பை்டு, குளிை ்ோதன வ தி அரைக்கப்பை்டிருக்கசவண்டும் 

 

வீட்டில் குணமளடயும்ந ாது உங்களுக்கான  ராமரி ்பு  

 

1.   உங்களுக்குக் கிருமித்ததோற்று உறுதித ய்யப்பை்ை அடுத்த 24 மணிசநைத்தில், 

ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரன (ART) தோனியக்க இயந்திைத்திலிருந்து 3 ஏண்டிஜன் 

விரைவுப் பைிச ோதரனக் (ART) கருவிகள் வரை தபற்றுக்தகோள்ளுமோறு ததைிவிக்கும் 

குறுஞ்த ய்தி ஒன்று அனுப்பப்படும் - தோனியக்க இயந்திைங்கள் அரமந்துள்ள 

இைங்கள், அவற்ரறப் தபற்றுக்தகோள்ளும் விவைங்கள் ஆகியரவ gowhere.gov.sg/art 

என்ற இரணயப்பக்கத்தில் கிரைக்கப்தபறும். ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனக் 

(ART) கருவிகரள, உங்களது  ோைப்ில் நண்பை ் / உறவினை ் தபற்றுக்தகோள்வரத 

நோங்கள் பைிந்துரைக்கின்சறோம். 

 

2.     ரககரள  ்  வைக்்கோைத்துைனும் தண்ணீருைனும் அடிக்கடி கழுவி, நல்ல 

தனிநபை ்சுகோதோைத்ரதக் கரைப்பிடியுங்கள். 

 

3.  மற்றவைக்ளுைன் கழிப்பரறரயப் பகிைந்்துதகோண்ைோல், நீங்கள் ததோை்ை 

சமற்பைப்புகள், நீங்கள் பயன்படுத்திய முன்னரும் பின்னரும் கிருமிநோசினியுைன் 

சுத்தம் த ய்யப்பைசவண்டும். கிருமிநீக்கப் பணிகரள சமற்தகோள்வது குறித்த 

சதசிய சுற்றுப்புற அரமப்பின் வழிகோை்டி முரறகரளப் பற்றி சமல் விவைம் அறிய: 

https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-

guidelines/guidelines. 

 

4.____ உங்கள் குடும்பத்தோை,் உங்களது துணிமணிகரளயும் குப்ரபகரளயும், 

ரகயுரற சபோை்டுக்தகோண்டு, கவனமோகக் ரகயோள்வரத உறுதித ய்யுங்கள். 

அத்தரகய தபோருை்கரளக் ரகயோண்ை பின்னை ் அவைக்ளின் ரககரள  ்

https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines


 
 

 வைக்்கோைத்துைன் கழுவசவண்டும்; ரககரளக் கழுவும் முன்னை ் தங்கள் 

முகங்கரளத் ததோைடுவரதத் தவிைத்்திைசவண்டும். 

 

5.    நரைமுரற 2-இல் இருக்கும் நபைக்ளுக்கு, நோடித்துடிப்புக்கோன உயிைவ்ோயுமோனி 

அல்லது தவப்பமோனி வழங்கப்பைோது. குரறவோன அபோயத்தில், மிதமோன 

அறிகுறிகளுைன் இருக்கும் நபைக்ள் விரைவோகவும் வழக்கமோகவும் குணமரைவதோகக் 

கோை்டும் ஆதோைத்திற்கு இணங்க அவ்வோறு த ய்யப்படுகிறது. உங்களிைம் 

நோடித்துடிப்புக்கோன உயிைவ்ோயுமோனி, தவப்பமோனி ஆகியரவ இருந்தோல் உங்கள் 

பிைோணவோயு அளரவயும், உைல் தவப்பநிரலரயயும் கண்கோணிக்கலோம். அவற்றின் 

அளரவத் ததைியப்படுத்த சவண்டியதில்ரல. 

 

6.  உங்கள் அறிகுறிகள் சமோ மரைந்தோசலோ, அவற்றில் முன்சனற்றம் 

கோணப்பைோவிை்ைோசலோ (எ.கோ. 3 நோை்களுக்கும் சமல் 38oC-க்கும் அதிகமோன கோய்  ்ல் 

அல்லது 95 விழுக்கோை்டிற்கும் குரறவோன பிைோணவோயு அளவு), கூடுதல் மருத்துவ 

ஆசலோ ரனக்கு உங்கள் மருந்தகம் / பலதுரற மருந்தகத்திற்கு  ் த ல்லுங்கள். 

உங்களோல் மருந்தகம் / பலதுரற மருந்தகத்திற்கு  ்த ல்ல முடியோவிை்ைோல் (எ.கோ. 

த யல்போை்டு சநைத்திற்குப் பின்னை)், go.gov.sg/telemedicineproviders என்ற 

இரணயப்பக்கத்தின் மூலம் ததோரலமருத்துவ  ் ச ரவரய நோைலோம். சில 

மருந்தகங்கள் ததோரலமருத்துவ  ் ச ரவகரள வழங்கி வருகின்றன. நீங்கள் 

உங்கள் மருத்துவருைன் அதுபற்றி ததளிவுபடுத்திக்தகோள்ளவும். 

 

7.      உங்களுக்கு அவ ை நிரல எதுவும் இல்ரல எனில், மருத்துவமரனகளில் உள்ள 

அவ ைப் பிைிவில் சிகி ர்  நோடுவரத அன்புகூைந்்து தவிைத்்து, தபோது 

மருந்தகம்/பலதுரற மருந்தகம் அல்லது சமற்குறிப்பிைப்பை்டுள்ள 

ததோரலமருத்துவ  ் ச ரவ வழங்குநைக்ரள நோடுங்கள். தீவிைப் பைோமைிப்புத் 

சதரவயுரைய சநோயோளிகளுக்கு அவ ைப் பிைிவு  ்ச ரவகரள வழங்க முன்னுைிரம 

அளிக்கப்படுவதோல், அவ ைப் பிைிவுக்கு  ்த ல்லும் அவ ைமில்லோ நிரலயில் உள்ள 

தனிநபைக்ள், கூடுதல் மதிப்பீை்டு  ் ச ோதரனகளுக்கு இதை அவ ைப் பைோமைிப்பு 

மருந்தகங்களுக்கு அனுப்பப்படுவை.் மருத்துவ ைீதியோக  ் சீைோன நிரலயில் உள்ள 

தனிநபைக்ள், மருத்துவமரனயில் ச ைக்்கப்பை அவசியமில்ரல எனில், உங்கள் 

உைல்நிரலரய சமலும் கண்கோணிக்க, நீங்கள் தகோவிை்-19 சிகி ர்  வ தியில் 

அனுமதிக்கப்பைலோம். 

 

8.       உங்கள் வீை்டில் எளிதில் போதிக்கப்பைக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினை ் இருந்து, 

(எ.கோ.  முழுரமயோகத் தடுப்பூசி சபோைோத மூதச்தோை)், வீை்டில் 

தனிரமப்படுத்திக்தகோள்வதில் உங்களுக்கு அக்கரறகள் இருந்தோல், உங்கள் 

மருத்துவைிைம் ததைிவியுங்கள். உங்கள் குடியிருப்பு நிலவைத்ரத மருத்துவை ்

மதிப்பிை்டு ஆசலோரன கூறுவோை.் 

 



 
 

9.      அவ ை  ்சூழ்நிரலயில் (எ.கோ. தநஞ்சு வலி, மூ ச்ுத்திணறல், ஒரு பக்கத்தில் 

திடீை ்பலவீனம்), 995 என்ற எண்ரணத் ததோைைப்ுதகோண்டு, அண்ரமயில், உங்களுக்கு 

தகோவிை்-19 கிருமித்ததோற்று உறுதிப்படுத்தப்பை்ைதோக, மருத்துவ வோகன 

நிைவ்ோகியிைம் ததைிவியுங்கள். 

 

தனிளம காலத்திலிரு ்து விலக்கு ் க றுவது 

 

1.    நோள் 4 அன்று அல்லது அதற்குப் பின் சுயமோக சமற்தகோள்ளப்படும் ஏண்டிஜன் 

விரைவுப் பைிச ோதரனயில் (ART) கிருமித்ததோற்று இல்ரலதயன உறுதித ய்த 

பின்னை ் மை்டுசம, நீங்கள் தனிரமப்படுத்திக்தகோள்வரத நிறுத்தலோம். 

சவரலயிைத்திற்சகோ பள்ளிக்சகோ திரும்ப, குணமரைதல் குறிப்பு அவசியமில்ரல 

என்பதோல், சுகோதோை அரம ச்ிைமிருந்து அது அனுப்பப்பைோது என்பரதக் கவனத்தில் 

தகோள்ளவும். 

 

2.  உங்கள் ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனயில் (ART) கிருமித்ததோற்று 

உறுதிப்படுத்தப்பை்ைோல், ததோைைந்்து தனிரமப்படுத்திக்தகோண்டு, தினமும் 

சுயபைிச ோதரன த ய்துதகோள்ளுங்கள். ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனயில் 

(ART) கிருமித்ததோற்று இல்ரலதயன உறுதியோனோல், அல்லது நோள் 7 (நீங்கள் 

முழுரமயோகத் தடுப்பூசி சபோை்டுக்தகோண்டிருந்தோல் அல்லது 12 வயதுக்குக் 

குரறவோனவைோக இருந்தோல்) அல்லது நோள் 14 (நீங்கள் முழுரமயோகத் தடுப்பூசி 

சபோை்டுக்தகோள்ளோதவைோகவும் 12 வயதுக்கும் சமற்பை்ைவைோகவும் இருந்தோல்) 

ஆகியவற்ரற அரைந்தோல் நீங்கள் தனிரம கோலத்திலிருந்து தவளிசயறலோம். 

மருந்தகத்தில் உங்களுக்குப் பைிச ோதரன த ய்யப்பை்டு, பின்னை ் தகோவிை்-19 

கிருமித்ததோற்று உறுதித ய்யப்பை்ை தினம், நோள் 1 என்று எடுத்துக்தகோள்ளப்படும். 

 

3.  ஏண்டிஜன் விரைவுப் பைிச ோதரனயில் (ART) கிருமித்ததோற்று இல்ரலதயன 

உறுதித ய்யப்பை்ைோலும், நோள் 7 வரை (நீங்கள் முழுரமயோகத் தடுப்பூசி 

சபோை்டுக்தகோண்டிருந்தோல் அல்லது 12 வயதுக்குக் குரறவோனவைோக இருந்தோல்) 

அல்லது நோள் 14 (நீங்கள் முழுரமயோகத் தடுப்பூசி சபோை்டுக்தகோள்ளோதவைோகவும் 12 

வயதுக்கும் சமற்பை்ைவைோகவும் இருந்தோல்) வரை,  மூகத் ததோைைப்ுகரளக் 

குரறத்துக்தகோள்ளுமோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

 

குடும் த்தார் / க ருங்கிய கதாடர்புகள் 

 

1.       26 ஏப்ைல் 2022 முதல், தகோவிை்-19 சநோயோளிகளின் தநருங்கிய ததோைைப்ுகளுக்கு  ்

சுகோதோை அரம ச்ு, சுகோதோை அபோய அறிவிப்ரப அனுப்போது என்பதோல், உங்கள் 

குடும்ப உறுப்பினைக்ரள தநருங்கிய ததோைைப்ுகளோகப் பதிவுத ய்யசவண்டிய 

அவசியம் இனி கிரையோது. 24 மணிசநைத்திற்குள் உங்களுக்கு  ் சுகோதோை 



 
 

அரம ச்ிலிருந்து குறுஞ்த ய்தி கிரைக்கவில்ரல என்றோல், 6916 0190 என்ற எண்ணில் 

சுகோதோை அரம ச்ிற்கு அரழக்கலோம். 

 

2.  உங்கள் குடும்ப உறுப்பினைக்ளுக்கு  ் சுகோதோை அபோய அறிவிப்பு 

பிறப்பிக்கப்பைவில்ரல என்றோலும், அவைக்ரள  ்  மூகப் தபோறுப்புணைர்வக் 

கரைப்பிடிக்கும்படியும், அடுத்த 5 நோை்களுக்குத் தங்கள் உைல்நலத்ரதக் 

கண்கோணிக்குமோறும் ஆசலோ ரன கூறுங்கள். 5 நோை்களுக்கு, ஏண்டிஜன் விரைவுப் 

பைிச ோதரனயில் (ART) கிருமித்ததோற்று இல்ரல என்ற முடிவு வந்த பிறசக அவைக்ள் 

வீை்ரைவிை்டு தவளிசயறசவண்டும் என்று வலுவோக ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனை.்  

 

நகள்விகள்? https://www.covid.gov.sg/ என்ற இரணயப்பக்கத்ரத நோைலோம் அல்லது 

6916 0190 என்ற சுகோதோை அரை ச்ின் உடனடித் ததோரைசபசி எண்ரண 

அரழக்கலோம். 

 

சுகாதார அளமெச்ு 

11 நம 2022 

https://www.covid.gov.sg/

