Rev. APRIL 2021
ஆபத்து மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகள்

சகாைிட்19 இவைநிவைப்பள்ளி மாணைர் ோன்றளிப்புப் படிைம்

கீ சே ககாடுக்கப்பட்ைேற்கான துவண ஆைணம்: சகாைிட்19 சமற்பார்வையாளர், ோன்றளிப்பு
மற்றும் சநாய்ப்பாேிப்பு ஆய்வு ஒருங்கிவணப்பாளர்.
மாணைருக்கு அல்லது உங்கள் வட்டில்
ீ
இருக்கும் யாருக்காவது சகாைிட்-19 கோற்றுப்
பாேிப்பு இருக்கிறோ அல்ைது சகாைிட்-19 கோற்று பாேித்ே நபருைன் கநருங்கிய கோைர்பு
ககாண்டிருந்ோரா என்பவேத் ேீர்மானிக்க அவனத்து மாணைர்களுக்கும் சநாய்ப்பாேிப்பு ஆய்வு
சமற்ககாள்ளுமாறு ைாஷிங்ைன் சுகாோரத் துவறயும், கோேிைாளர் மற்றும் கோேில்கள்
துவறயும் பள்ளி மாைட்ைங்கவளக் சகட்டுக்ககாள்கின்றது.

_______________________________________

______________________

மாணவர் பெயர்

தேேி

கைந்ே 24 மணிசநரங்களில் நீங்கள் அல்லது உங்கள் வட்டில்
ீ
இருக்கும் யாருக்காவது
பின்ைரும் அறிகுறிகள் எவேயாைது அனுபைித்துள்ள ீர்களா:
•
•
•
•
•
•

100.4 டிகிரி அல்ைது அேற்கு

சமற்பட்ை காய்ச்ேல்
இருமல்
மூச்ேிவரப்பு அல்ைது சுைாேிப்பேில்
ேிரமம்
குளிர் நடுக்கம்
கவளப்பு*
ேவே ைைி அல்ைது உைல் ைைி*

•
•
•
•
•
•
•

ேவைைைி*
சுவை அல்ைது நுகர்ேிறன் இேத்ேல்
கோண்வைப் புண்*
மூக்கவைப்பு அல்ைது மூக்கு
ஒழுகுேல்*
குமட்ைல் அல்ைது ைாந்ேி*
ையிற்றுப்சபாக்கு*
புேிய சநாயின் பிற அறிகுறிகள்

*குறுகியகால அறிகுறி – ஒரு மாணவருக்கு இவற் றில் ஒரே ஒரு அறிகுறி மட்டும் இருந்து, அந்த அறிகுறி
ததான்றி 24 மணி தநரத்திற் குள் மறறந்து விட்டது எனவும் மற் றும் தகாவிட்-19 வவளிப்பாடு
(எந்தவிதமான வதாடர்பும் தெரிந்திருந்து) இல் லாவிட்டால் :- மாணவருக்கு அல் லது வீட்டில் இருக்கும்
யாருக்ககனும் இவற் றில் ஒகர ஒரு அறிகுறி இருந்து அந்த குறுகிய-கால அறிகுறி ததான்றி 24 மணி
தநரத்திற் குள் மறறந்து விட்டது மற் றும் கவறு எவரும் ககாவிட் தவளிப்பாட்டிற் கு உள் ளாகவில் லல
எனவும் இருந்ொல் , மாணவர் அடுத்த நாதள பள் ளிக்குத் திரும் பலாம் . கமற் த ான் ன குறுகிய-கால
அறிகுறிகள் மாணவருக்ககா அல் லது வீட்டில் உள் ள யாரிடமும் காணப்பட்டால் பள் ளிக்கூட
நிர்வாகெ்திலன தொடர்பு தகாள் ளவும் . தகாவிட்-19 பரித ாதறன ததறவயில் றல.

ஆம் ____________

இல்லை ____________

1. நீங்கள் சகாைிட்-19 கோற்று உறுேிப்படுத்ேப்பட்ைைருைன் கநருங்கிய கோைர்பில்

இருந்ேீர்களா? கநருங்கிய கோைர்பு என்பது கோற்று பாேித்ே நபரிைமிருந்து 6 அடி (2 மீ ட்ைர்)
தூரத்ேிற்குள் 15 நிமிைங்கள் அல்ைது அேற்கு சமற்பட்ை சநரம் இருப்பது அல்ைது சகாைிட்19 பாேித்ே ஒருைருைன் அசே குடும்பத்ேில் ைேிப்பது அல்ைது சகாைிட்-19 பாேித்ே

ஆபத்து மற்றும் பாதுகாப்பு சேவைகள்
ஒருைருக்கு பராமரிப்பு ைேங்கியது அல்ைது சகாைிட்-10 பாேித்ே ஒருைருவைய எச்ேில்
அல்ைது பிற உைல் சுரப்புகளுைன் சநரடி கோைர்பில் இருப்பவேக் குறிக்கிறது.

2. உங்கள் ைட்டில்
ீ
உள்ள எைருக்கும் சகாைிட்-19 சபான்ற அறிகுறிகள் இருக்கின்றனைா
&/அல்ைது உங்கள் ைட்டிலுள்ள
ீ
எைருக்கும் சகாைிட்-19 பரிசோேவன
கேய்ேிருக்கிறார்களா?

3. கைந்ே 10 நாள்களில் உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் வட்டில்
ீ
இருக்கும் யாருக்காைது
சகாைிட்-19 பரிசோேவன முடிவு பாேிட்டிவ் என ைந்துள்ளோ?

4. கைந்ே 14 நாள்களுக்குள், சகாைிட்-19 பற்றிய கைவைகள் காரணமாக ஒரு கபாது சுகாோர

ைல்லுநர் அல்ைது மருத்துை ைல்லுநர் உங்களிைம் சுய கண்காணிப்பு சமற்ககாள்ளுமாறு,
சுய ேனிவமப்படுத்ேிக்ககாள்ளுமாறு, அல்ைது சுய-ேனிவமப்படுத்ேைில் (கேல்ஃப்
குைாரண்வைன்) நீங்கள் இருக்குமாறு கோல்ைியிருக்கிறாரா?

இந்ேக் தேள்விேளில் எவற்றுக்ோவது நீ ங்ேள் ஆம் எனப் ெேிைளித்ோல், வட்டிதைதய
ீ
இருக்ேவும் மற்றும் உங்ேள் ெள்ளிலயத் போடர்புபோள்ளவும்.

ஆம்______________

இல்லை____________

தமதை உள்ள தேள்விேளில் ஏோவது ஒன்றிற்கு உங்ேள் ெேில் ஆம் என இருந்ோல்,
ேயவுபெய்து உங்ேள் குழந்லேலய ெள்ளிக்கு அலழத்துவர தவண்டாம் மற்றும்
வருலேப்ெேிவுக் போள்லேலயப் ெின்ெற்றவும்.
எனது குேந்வே கோைர்பாக சமசை ககாடுக்கப்பட்ை பேில்கள் எனது அறிைிற்கு எட்டியைவர
உண்வமயானவை மற்றும் ேரியானவை என நான் உறுேியளிக்கிசறன்.

_____________________________________

பெற்தறார்/ொதுோவைர் லேபயாப்ெம்
Rev. 4/2021

________________________
தேேி

