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ப்கசாவிட்-19 பரவசாமல இருபபததத் 
தடுக்்க உதவுவததில நசாம் ம்யய 
பவண்டியது:

ஒரு மு்கக்்கவ்ம் அணிநததிடுங்கள் (மபசாதுப பபசாக்குவரத்ததில பயணிக்கும் 
மபசாழுது மற்றும் ்கதை்கள், பணியிைங்கள், உணவ்கங்கள், வழிபசாட்டுத் 

தலங்கள் மற்றும் மருத்துவமதை்கள் பபசான் உள்்ள்க இைங்க்ளில)

கூட்்டமுள்்ள இ்டங்கள்ளத் 
தவிரத்ததிடுங்கள்

ள்க்கள் மற்றும் பமற்பரப்பு்கள்ள 
ஒழுங்கசா்க சுத்தம் ம்ய்யுங்கள்

பி் மக்்க்ளி்டம் இருநது 
2 மீ தள்்ளி இருங்கள்

உங்களுக்கு ப்கசாவிட்-19 அ்ிகு்ி்கள்  இருநதசால உ்டனடியசா்க சுயமசா்க-
தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு பரிப்சாதளனக்குப் பததிவு 

ம்ய்து ம்கசாள்ளுங்கள் (புததிய மதசாைர்ச்ியசாை இருமல, ்கசாய்ச்ல அலலது 
நு்கரும் அலலது சுதவய்ியும் உணரவு இழபபது அலலது மசாறுவது)
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சுயமசா்க-தைிதமபபடுத்ததிக் ம்கசாள்வது 
எனபதன மபசாருள் எனை?
சுயமசா்க-தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாள்வது எனபது எல்சா பேரமும் வீட்டிப்பய 
தங்கதி இருப்பது மற்றும் பி் வீட்டில இருப்பவர எவரும் உள்ப்ள வரசாமல 
இருப்பது ஆகும். இததில உங்களுைன ப்ரநது வ்ிக்்கசாத உங்கள் குடும்ப 
உறுபபிைர்களும் அைஙகுவசார்கள்.

 µ நீங்கள் ஒரு மு்கக்்கவ்த்தத அணிநததிருநதசாலும் கூை, ததிடீமரனறு பு்ப்பட்டு 
்கள்ட்களுக்குச் ம்ல்சாதீர்கள் அல்து குழநளத்கள்ள பள்்ளிக்கூ்டத்ததில 
விடுவதற்்கசா்கச் ம்ல்சாதீர்கள்

 µ பள்்ளிக்கூ்டத்ததிற்கு அல்து மழள்யர பள்்ளிக்கு ம்ல்சாதீர்கள் 

 µ ஒரு ேசாய் அல்து ஒரு ம்ல்ப்பிரசாணிளய ேள்டப்பயிற்்ிக்்கசா்க 
மவ்ளிபய அளழத்துச் ம்ல்சாதீர்கள்

 µ ஷசாபபிங ம்யத மபசாருட்்கத்ளக் ம்கசாண்டு வருவதற்்கசா்க அலலது 
குழநதத்கத்ளக் ்கவைித்துக் ம்கசாள்வதற்்கசா்க அலலது பி் ஏபதனும் 
வத்கயில பலர கூடிப பபசுவதற்்கசா்க, உங்கள் வீட்டிற்குள் மற்்வர்கள் வர 
அனுமததிக்்கசாதீர்கள்-உணவு மற்றும் மருநது ஆ்கதியதவ வீட்டின மவ்ளிபய, 
வசா்லில தவக்்கபபை பவண்டும்.

தைிதமபபடுத்ததிக் ம்கசாள்வதற்கு உங்களுக்கு உதவி பததவபபடு்கதி்து என்சால, 
உதசாரணமசா்க உங்களுக்கு உணவு அலலது மருநதத யசாபரனும் ம்கசாண்டு 
வருவது பததவபபடு்கதி்து என்சால, நீங்கள் 0800 111 4000 என் எண்ணில 
பேஷனல அ்ிஸ்டனஸ மஹலப்ள்ளன (National Assistance Helpline) 
அதழக்்கலசாம். தயவும்யது இநத இதணபபில ம்னறு பசாருங்கள் எவவசாறு 
ஒரு மமசாழிமபயரப்பசா்ளளரப் பயனபடுத்ததி  மதசாள்பப்ியில அளழப்பது 
(How to Call Using an Interpreter) 

ஒரு பரிப்சாததைக்கு நசான எவவசாறு பததிவு 
ம்யய பவண்டும்? 
உங்களுக்கு அ்ிகு்ி்கள் பதசான்ிய உ்டபன ேீங்கள் ஒரு பரிப்சாதளனக்கு 
பததிவு ம்ய்து வி்ட பவண்டும். அதன பி்கு அநத ப்சாததை முடிவு்கள் வரும் 
வதரயில, நீங்கள் மற்றும் உங்கள் வீட்டில வ்ிபபவர்கள் அதைவரும் வீட்டிபலபய 
தங்கதி இருக்்க பவண்டும்.

ஒரு பரிப்சாததைக்்கசா்க ஆனதலைில பததிவு ம்யவதற்கு www.nhsinform.scot 

உங்க்ளசால ஆனதலைில ம்லல முடியசாது என்சால அலலது அநத படிவத்தத 
நதித்வு ம்யவதற்கு உதவி பததவபபடு்கதி்து என்சால, 0800 028 2816 என் 
எண்ணில உள்்ள ம்கசாபரசாைசாதவரஸ் மஹலபதலதை அதழத்ததிடுங்கள். 
தயவும்யது இநத இதணபபில ம்னறு பசாருங்கள் எவவசாறு ஒரு 
மமசாழிமபயரப்பசா்ளளரப் பயனபடுத்ததி  மதசாள்பப்ியில அளழப்பது 
(How to Call Using an Interpreter).

எைது பரிப்சாததை எஙப்க இருக்கும்?
ே்டநது-ம்ன்வசாப் மற்றும் ்கசாரில-அமரநதவசாப் பமற்ம்கசாள்்ளப்படும் 
ப்சாதளனத்த்ங்கள் ப் உள்்ளன மற்றும் ேீங்கள் எஙகு ம்ல் பவண்டும் 
எனபது பற்்ி உங்களுக்குத் மதரிவிக்்கப்படும். 

இநத தமயங்களுக்கு நீங்கள் ைசாக்ஸியிபலசா அலலது மபசாதுப பபசாக்குவரத்ததிபலசா 
்கண்டிபபசா்க பயணம் ம்யயக் கூைசாது. அநத இைம் நைநது ம்லல முடியசாத 
வத்கயில மவகு மதசாதலவில இருநதசால மற்றும் அஙப்க ம்லவதற்கு உங்களுக்கு 
பி் வழி எதுவும் இலதல என்சால, வீட்டிபலபய பரிப்சாததை நைத்துவதற்்கசாை 
உப்கரணம் ஒனத் உங்கள் வீட்டிற்கு அனுபபும்படி ப்களுங்கள்.
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எைது பரிப்சாததை முடிவு பசா்ிட்டிவ எை 
வநதசால நசான எனை ம்யய பவண்டும்?
உங்கள் பரிப்சாதளன முடிவு பசா்ிட்டிவ என வநதசால, ேீங்கள் 10 
ேசாட்்களுக்கு சுயமசா்க-தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாள்்ள பவண்டும். உங்களு்டன 
உங்கள் வீட்டில வ்ிக்்கதின் மற்் மக்்களும் 10 ேசாட்்களுக்கு சுயமசா்க-
தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாள்்ள பவண்டும். 

உங்களுைன மநருக்்கமசா்க இருக்்கதின், ்மீபத்ததில மதசாைரபு ம்கசாண்டிருநத 
யசாதரபயனும் மதசாைரபு ம்கசாள்வதற்்கசா்க, NHS ஸ்்கசாட்லசாநததின ப்சாததை மற்றும் 
பசாது்கசாபபு்ச ப்தவயசாைது (NHS Scotland’s Test & Protect service) உங்கள் 
உதவிதயக் ப்கட்பசார்கள். அநத மக்்க்ளிைம் பநசாயத்மதசாற்று அபசாயம் இருக்்கலசாம் 
எனறு அவர்கள் மதரிவிபபசார்கள், மற்றும் 10 நசாட்்களுக்கு வீட்தை விட்டு மவ்ளிபய் 
பவண்ைசாம் எைக் ப்கட்டுக் ம்கசாள்வசார்கள் மற்றும் மபசாருத்தமசா்க இருநதசால ஒரு 
பரிப்சாததை நைத்த முனவருவசார்கள். இது ர்க்ியமசா்க நைத்தபபடும்.

உங்கள் ்முதசாயத்ததில ம்கசாபரசாைசாதவரஸ் பரவதலத் தடுக்்க உதவுவதற்கு, 
உங்களுைன மதசாைரபில இருநத அதைவரது விபரங்கத்ளயும் நீங்கள் அ்ளிபபது 
அததிமுக்்கதியமசாகும். அவர்களுக்கும் அநத தவரஸ் மதசாற்்ி இருக்்கக்கூடும் மற்றும் 
அவர்கள் அதத அவர்க்ளது குடும்பத்ததிைர மற்றும் நண்பர்க்ளிதைபய அ்ியசாமல 
பரபபிக் ம்கசாண்டிருக்்கலசாம் எனபதத ஞசாப்கத்ததில தவத்ததிருங்கள்.  

எைது அ்ிகு்ி்கள் பமசா்மதைநதசால நசான 
எனை ம்யய பவண்டும்?
உங்கள் ப்சாதளன முடிவு பசா்ிட்டிவ எனறு வநதசால, உங்கள் ஜிபி (GP) யி்டம், 
பசாரம்ிக்கு அல்து மருத்துவமளனக்குச் ம்ல்சாதீர்கள்.

பினவருமசாறு இருநதசால 111க்கு பபசான ம்யயுங்கள்:
• தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாண்டு இருக்கும் மபசாழுது, உங்கள் அ்ிகு்ி்கள் 

பமசா்மதை்கதின்ை, கு்ிபபசா்க நீங்கள் ஒரு உயர அபசாய குழுவில 
இருக்்கதி்ீர்கள் என்சால,

• மூச்சுத்ததிண்ல பதசானறு்கதி்து அல்து பமசா்மள்ட்கதி்து, கு்ிபபசா்க 
நீங்கள் ஒரு உயர அபசாய குழுவில இருக்்கதி்ீர்கள் என்சால

• உங்கள் அ்ிகு்ி்கள் 10 ேசாட்்க்ளில பமம்பட்டிருக்்கவிலள்.

உங்களுக்கு மருத்துவ ரீததியில ஒரு அவ்ரநதிதல இருக்்கதி்து என்சால, 999என் 
எண்தண அதழத்து அவர்க்ளிைம் உங்களுக்கு ம்கசாபரசாைசாதவரஸ் அ்ிகு்ி்கள் 
இருபபததக் கூறுங்கள். தயவும்யது இநத இதணபபில ம்னறு பசாருங்கள் 
எவவசாறு ஒரு மமசாழிமபயரப்பசா்ளளரப் பயனபடுத்ததி  மதசாள்பப்ியில 
அளழப்பது (How to Call Using an Interpreter).

உங்களுக்கு அ்ிகு்ி்கள் இருநதசால எவவசாறு நீங்கப்ள உங்கத்ளக் ்கவைித்துக் 
ம்கசாள்வது எனபது பற்்ியும் மற்றும் உயர அபசாயம் உள்்ள குழுக்்கள் பற்்ியும் 
பமலததி்க த்கவல்களுக்கு www.nhsinform.scot

http://www.nhsinform.scot
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எைது பரிப்சாததை முடிவு மந்கட்டிவ எனறு 
வநதசால நசான எனை ம்யய பவண்டும்?
உங்கள் பரிப்சாதளன முடிவு மே்கட்டிவ எனறு வநதசால, ேீங்கள் பபசாததிய 
அ்ளவில ே்மசா்க இருக்்கதி்ீர்கள் மற்றும் 48 மணி பேரங்களுக்கு 
உங்களுக்கு ்கசாய்ச்்ல வரவிலள் என்சால, ேீங்கள் தனிளமப்படுத்தள் 
ேதிறுத்ததிக் ம்கசாண்டு பணிக்கு அல்து பள்்ளிக்குத் ததிரும்பச் ம்ல்்சாம். 
உங்கள் வீட்டில வ்ிக்கும் மீததிபபபரும் உைைடியசா்க தைிதமபபடுத்ததல நதிறுத்ததிக் 
ம்கசாள்்ளலசாம். 

இருபபினும், பசா்ிட்டிவ என் பரிப்சாததை முடிவு மபற்் யசாபரனும் உங்களுக்கு 
ஒரு ‘மநருங்கதிய மதசாைரபசா்ளரசா்க’ இருநத ்கசாரணத்ததிற்்கசா்க, சுயமசா்க-
தைிதமபபடுத்ததிக் ம்கசாள்ளும்படி நீங்கள் ஏற்்கைபவ ப்கட்்கபபட்டிருநதசால, நீங்கள் 
்கண்டிபபசா்க தைிதமபபடுத்ததிக் ம்கசாண்பை இருக்்க பவண்டும்.

என வீட்டில வ்ிக்கும் என குடும்ப 
உறுபபிைருக்கு பசா்ிட்டிவ எனறு 
பரிப்சாததை முடிவு வநதசால, நசான எனை 
ம்யய பவண்டும்?
அ்ிகு்ி்கள் உள்்ள அல்து பசா்ிட்டிவ எனறு பரிப்சாதளன முடிவு 
அ்ியப்பட்டிருக்கும் யசாரு்டனும் ேீங்கள் வ்ிக்்கதி்ீர்கள் என்சால, 10 
ேசாட்்களுக்கு வீட்டில சுயமசா்க-தனிளமப்படுத்ததிக் ம்கசாண்டு இருப்பதற்கு 
ேீங்கள் ப்கட்்கப்படுவீர்கள்.

இநத ்கசால ்கட்ைத்ததிற்குள் உங்களுக்கு அ்ிகு்ி்கள் பதசான்ிைசால, உங்கள் 
அ்ிகு்ி்கள் மதசாைங்கதிய நசா்ளில இருநது 10 நசாட்்களுக்கு நீங்கள் வீட்டிபலபய தங்கதி 
இருபபதும் ப்சாததை பமற்ம்கசாள்வதற்்கசாை ஏற்பசாடு ம்யவதும் பததவ.

பசா்ிட்டிவ என் பரிப்சாததை முடிவு 
மபறு்கதின் யசாருக்கும் ஒரு ‘மநருங்கதிய 
மதசாைரபசா்ளரசா்க’ நசான அதையசா்ளம் 
்கசாணபபட்ைசால, நசான எனை ம்யய 
பவண்டும்?
பசா்ிட்டிவ என் பரிப்சாதளன முடிவு மபற்்ிருக்கும் யசாரு்டனும் ேீங்கள் 
மேருங்கதிய மதசா்டரபில இருநததிருக்்கதி்ீர்கள் என்சால, NHS ப்சாதளன 
மற்றும் பசாது்கசாப்புச் ப்ளவயசானது (NHS Test & Protect service) உங்கள்ள 
அளழத்ததிடும் மற்றும் 10 ேசாட்்களுக்கு வீட்டில சுயமசா்க-தனிளமப்படுத்ததிக் 
ம்கசாண்டு இருப்பதற்கு உங்கள்ளக் ப்கட்டிடும்.

உங்களுக்ப்க அ்ிகு்ி்கள் இலதல என்சால, உங்கள் வீட்டில உள்்ள மற்் மக்்கள், 
அநத நபருைன மநருக்்கமசாை மதசாைரபில இருநததிருநதசால தவிர, உங்களுைன 
ப்ரநது சுயமசா்க-தைிதமபபடுத்ததிக் ம்கசாண்டு இருக்்கத் பததவயிலதல. 
ஒருபவத்ள அவர்களும் மதசாைரபில இருநததிருநதசால, NHS அவர்கத்ளத் மதசாைரபு 
ம்கசாள்ளும்.
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எைது பகுததியில நைபபு ப்கசாவிட்-19 
்கட்டுபபசாடு்கள் எதவ?
ஸ்கசாட்்சாநததில உள்்ள ஒவமவசாரு பகுததிக்கும் ஒரு உள்ளூர பசாது்கசாப்பு 
அ்ளவு உள்்ளது. இளவ அடுக்கு்கள் (tiers) எனறு அ்ியப்படு்கதின்ன. 
இநத அ்ளவு்கள் அடுக்கு 0 எனபததில இருநது அடுக்கு 4 என ம்ல்கதின்ன. 
அடுக்கு 4 எனபது மி்க அததி்க ்கட்டுப்பசாடு்கள் ம்கசாண்்டளவ. 

நசாம் நைபபசா்க இருபபது எநத அடுக்கு எனபதற்கு ஏற்ப, நசாம் ம்யயக் கூடியது 
எனை மற்றும் ம்யயக் கூைசாதது எனை எனபது மசாறும்.

உதசாரணமசா்க: 
• ததிருமணங்கள் மற்றும் இறுததி்ச ்ைஙகு்கள் பபசான் நதி்கழ்வு்க்ளில ததிரள்வதற்கு 

அனுமததிக்்கபபடும் மக்்கள் எண்ணிக்த்கயில ்கட்டுபபசாடு்கள் உள்்ளை. 
உதசாரணமசா்க அடுக்கு 3ல, ்கலநது ம்கசாள்்ள அனுமததிக்்கபபடும் அததி்கபட்் 
எண்ணிக்த்க 20 ஆகும்.

• ்நததிபபதற்்கசா்க ஒனறு ப்ரும் குடும்ப உறுபபிைர்க்ளின எண்ணிக்த்கயில 
வரம்பு்கள் உள்்ளை. இது உங்களுைன வ்ிபபவர்கள் பற்்ியது. குடும்ப 
உறுபபிைர்கள் இரண்டு மவவபவறு வீடு்க்ளில வ்ிக்்கதின்ைர என்சால, அது 
இரண்டு வீடு்கள் எனப் ்கணக்்கதில எடுத்துக் ம்கசாள்்ளபபடும். உதசாரணமசா்க 
அடுக்கு 3ல, உங்கள் வீட்டில வ்ிக்்கசாத யசாதரயும் உங்கள் வீட்டின உட்பு்பமசா 
அலலது அவர்கள்வீட்டிபலசா ்நததிக்்கக் கூைசாது. ஒரு உணவ்கம் பபசான் ஒரு 
மபசாது இைத்ததின உள்்ள்கத்ததில நீங்கள் ்நததிக்்கக்கூடிய மக்்க்ளின அததி்கபட்் 
எண்ணிக்த்க, 2 தைித்தைி குடும்பங்க்ளில இருநது வரும் 6 பபர ஆகும். 

்கசாலப பபசாக்்கதில நசாம் இருக்கும் இநத அடுக்கு மசாறும், எைபவ உங்கள் பகுததி எநத 
அடுக்்கதில இருக்்கதி்து எனபதத்ச ப்சாததித்து அ்ிநது ம்கசாள்வது முக்்கதியமசாகும். 
ஸ்்கசாட்லசாநது அர்ின இதணயத்ளத்ததில உள்்ள பசாது்கசாப்பு அ்ளவு பக்்கத்ததில 
(protection level page) நீங்கள் இதத்ச ப்சாததிக்்க முடியும். பமலும் NHS ம் கூை, 
உள்ளூர ்முதசாயக் குழுக்்கள் மற்றும் நதிறுவைங்களுக்கு மமசாழி மபயரபபு ம்யத 
புத்தசாக்்கங்கத்ளத் மதசாைரநது அனுபபும்.

இங்கதிலசாநது உட்பை பி் நசாடு்க்ளில உள்்ள ்கட்டுபபசாடு்கள் வித்ததியசா்மசா்க 
இருக்்கலசாம் எனபதத ஞசாப்கத்ததில தவத்ததிருபபது முக்்கதியமசாகும். ஸ்கசாட்்சாநது 
அரசு இளணயத்ளத்ததில (Scottish Government website) இருநது அலலது 
உள்ளூர ஊை்கங்க்ளில இருநது த்கவல்கத்ளப மபறுவதத உறுததி ம்யயுங்கள்.

ப்கசாவிட்-19 பற்்ிய பமலததி்க த்கவல்கள் NHS த்கவல இளணயத்ளத்ததில 
(NHS Inform website) ்கதிதைக்்கதின்ை. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
http://Scottish Government website
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எவவசாறு ஒரு மமசாழி மபயரபபசா்ளதரப பயனபடுத்ததி 
மதசாதலபப்ியில அதழபபது 

����
���
����

���
���

அதழத்ததிடுங்கள்:  
0800 004 2000

மதசாைரவதற்கு * 
(ஸ்டசாளர) அழுத்தும்படி 

அநத ஆபபபரட்ைர 
உங்க்ளிைம் ப்கட்பசார.

பினைர எங்க்ளது 
ப்தவ்களுக்கு 1 
அழுத்துங்கள்

உங்க்ளது 6-இலக்்க 
பநசாயசா்ளி பின 

எண்ணிதை (Patient 
Pin Number) இடும்படி, 

அநத ஆபபபரட்ைர 
உங்க்ளிைம் ப்கட்பசார. 

இது 182987ஆகும்

பினைர 3-இலக்்க, மமசாழிக் கு்ியீட்டு எண்தண இடுவதற்கு நீங்கள் ப்கட்்கபபடு்கதி்ீர்கள்:

உருது

064
பஞ்சாபி

191
ஹிநததி

019
தமிழ்

213

15 விைசாடி்களுக்கு உள்்ளசா்க, ஒரு மமசாழி மபயரபபசா்ளருைன நீங்கள் மதசாைரபு ம்கசாடுக்்கபபடுவீர்கள்.

...111

அநத மமசாழி 
மபயரபபசா்ளரிைம், நீங்கள் 

அதழக்்க விரும்பும் 
மதசாதலபப்ி எண்தண, 

உதசாரணமசா்க 111 யிதைக் 
கூறுங்கள்

அநத மமசாழி மபயரபபசா்ளர முதலில 
அநத ஊழியரிைம் ஆங்கதிலத்ததில பப்ி, 

அவர்க்ளிைம் நீங்கள் பப் விரும்புவததக் 
கூ்ி விட்டு, உங்கத்ள அவர்களுைன பப்த் 

மதசாைஙகுமசாறு கூறுவசார.

நீங்கள் அநத 
உதரயசாைதல முடித்த 

உைன, அநத ஊழியருக்கும் 
மமசாழி மபயரபபசா்ளருக்கும் 

மதரியபபடுத்துங்கள்
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