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ெகாேரானா ைவர� ேநாய் (COVID-19) 
ம�த்�வமல்லாத �க��க�ம் �கக் கவசங்க�ம் 

ம�த்தவமல்லாத �க��கைள அல்ல� �கக் கவசங்கைள அணிவ� உம்ைமச் 

�ற்றி�ள்ள ஏைனேயாைர, �றிப்பாக ெபௗதிக இைடெவளி சவாலாக இ�க்�ம் ேபா� 

(உதாரணமாக ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தில், கைடக்�ச் ெசல்�ம் ேபா�) பா�காக்க ேம�ம் 

ஒ� வழியாகலாம். நீர் �க��கைள�ம் �கக் கவசங்கைள�ம் அணிவைதக் க�த்திற் 

ெகாள்�ம் ேபா�, அைவ யா� ெசய்கின்றன என்பதற்�ம் அதைனப் பா�காப்பாக 

அணி�ம் �ைறக்�மான சில �றிப்�க்கள் இேதா.  

உமக்� அல்ல� ஒ� �ட்� உ�ப்பின�க்� COVID-19 ேநாயறி�றிகள் இ�ந்தால் அல்ல� 

இ�ப்பதாகச் சந்ேதகிக்கப்பட்டால், தனிைமப்ப�த�க்கான வழிகாட்�ையப் பின்பற்�க. 

ஏன் ஒ� ம�த்�வமல்லாத �க��ைய அல்ல� �க �டைலப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம் 

• COVID-19 சில ேநாயறி�றிகைளக் ெகாண்ட அல்ல�  
ேநாயறி�றிகளற்ற, தாம் ெதாற்�க்�ள்ளாகி இ�க்கலாெமன  
அறியாதி�க்�ம் ெதாற்�க்�ள்ளான ஆட்களாற் பரவலாம்.  

• ஒ� ம�த்தவமல்லாத �க�� அல்ல� �கக் கவசம் உங்கள�  
கி�மித் ெதாற்�த் �ளிகைள விட்�ம் ஏைனேயாைரப்  
பா�காக்�ம் ேநாக்கிலான�.  

• அ� ஏைனேயாாின் �ளிகள் உங்கள� வாயில் அல்ல�  
�க்கில் வந்� ேசர்வைத�ம் த�க்கலாம். 

• COVID-19 காணப்ப�ம் இடங்களி�ம் ெபா�ப் ேபாக்�வரத்�, 
சி� பலசரக்�க் கைடகள் அல்ல� ம�ந்தகங்கள் ேபான்ற  
ெபௗதிக இைடெவளி சாத்தியமற்ற இடங்களி�ம் அதைன  
அணிவைதக் க�த்திற் ெகாள்�ங்கள். 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
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நான் எத்தைகய ம�த்�வமல்லாத �க��ைய அல்ல� �கக் 

கவசத்ைதப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம் 

• �றிப்பான வ�வம் அல்ல� �லப்ெபா�ள் எ��ம் மற்றைத  
விடச் சிறந்தெதன அறியப்படவில்ைல.  

• கனடாவின் ெபா�ச் �காதார �கவரகம் �ணி �க��கைளச்  
ெசய்�ம் �ைறக்� வழிகாட்�கிற�. 

• ஒவ்ெவா� �ணி �க���ம் �ைறந்த பட்சம் இ� பைடகைளக் 

ெகாண்��ப்பைத�ம் வ�வம் மாறாமல் அல்ல� சிைதயாமல் 
 பல தடைவ க�வலாம் என்பைத�ம் உ�தி ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

• இரண்� வய�க்�க் கீழ்ப்பட்ட சி�வர்க�க்� அல்ல� ம�த்�வ  
நிைலைமகள் ேபான்றவற்றின் காரணமாக அதைன அணிய  
��யாேதா�க்� அல்ல� �ைறயாக அணிய /  
அகற்ற ��யாேதா�க்� வழங்க ேவண்டாம். 

  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/sew-no-sew-instructions-non-medical-masks-face-coverings.html
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ஒ� ம�த்�வமல்லாத �க��ைய அல்ல� �க �டைலப் 

அணி�ம் �ைற 
• சவர்க்கார�ம் நீ�ம் அல்ல� ம�சார அ�ப்பைடயிலான ைகத் 

 �ப்�ரவாக்கிையக் ெகாண்� �ைறந்த பட்சம் 15 நிமிடங்க�க்�  
உங்கள� ைககைளத் �ப்�ரவாக்�ங்கள். 

• அ� �க்ைக�ம் வாைய�ம், அஃதாவ� கண்க�க்�க் கீேழ  
இ�ந்� நா� வைரக்�ம் ��மள�க்� ெந�ங்கிப்  
ெபா�ந்�வைத (�க��க்�ம் �கத்�க்�ம் இைடயில்  
இைடெவளி இல்ைல) உ�தி ெசய்� ெகாள்�ங்கள். 

• அ� ெசௗகாியமாக இ�ப்பதற்காக�ம் �வாசத்�க்�ம்  
பார்ைவக்�ம் இைட�� விைளவிக்காம�ம் இ�க்க அதைனக் 
 கட்� அல்ல� காதிற் ெச�கிப் பா�காப்பாக்�ங்கள். 

• �க��ைய அல்ல� �கக் கவசத்ைத அணி�ம் ேபா� அதன்  
�ற்ப�திையத் ெதா�வைதத் தவி�ங்கள் – நீங்கள் அவ்வா�  
ெசய்தால், உங்கள� ைககைள உடன�யாகத் �ப்�ரவாக்�ங்கள்.  

• ெசௗகாியமாக இ�க்�ம் வைரக்�ம் அதைன அணி�ங்கள், அ�  
அ�க்கான�ம், ஈர�ப்பான�ம், ேசதமைடந்த�ம் அல்ல�  
அத�டாகச் �வாசிப்ப� க�னமான�ம் அதைன அகற்�ங்கள். 

• உங்கள� �க��ைய ஏைனேயா�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ள  
ேவண்டாம். 

  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
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�ப்�ரவாக்கக்��ய ம�த்�வமல்லாத �க��கைள அல்ல� �கக் 

கவசங்கைள அகற்றிப் பராமாிக்�ம் �ைற 

• பட்�கைள மட்�ம் கழற்றி ேநர�யாகச் சலைவயில் இ�வதன் �லம் கவனமாக 

அகற்�ங்கள்.  

• நீங்கள் க�வ �ன்னர் அதைன மீண்�ம் பயன்ப�த்த ேவண்�மானால், 

�க��யின் �ற்ப�திையத் ெதா�வைதத் தவிர்ப்பதற்காக �ற்ப�தி உள் ேநாக்கி 
ம�வைத உ�தி ெசய்� ெகாள்�ங்கள். காகிதப் ைப ேபான்ற அதற்�ாிய 

ைபயிேலேய அதைன ைவத்தி�ங்கள். 

• சவர்க்கார�ம் நீ�ம் அல்ல� ம�சார அ�ப்பைடயிலான ைகத் 

�ப்�ரவாக்கிையக் ெகாண்� �ைறந்த பட்சம் 15 நிமிடங்க�க்� உங்கள� 

ைககைள உடன�யாகத் �ப்�ரவாக்�ங்கள். 

• ெவந்நீ�ம் வழைமயான அ�க்ககற்றி�ம் ெகாண்� இயந்திரத்திற் க��ங்கள், அ� 

எந்த ைவரைச�ம் ெகால்ல ேவண்�ம். 

• �காதார அைமச்� ம�த்�வமல்லாத �க��க�ம் �கக் கவசங்க�ம் 

பாவிப்பைத�ம் அவற்ைறப் பராமாிப்பைத�ம் பற்றி ேம�ம் தகவல்கைளக் 

ெகாண்�ள்ள�. 

�றிப்� 

• ம�த்�வமல்லாத �க��க�ம் �கக் கவசங்க�ம் ைவர�ப் ப�திக�க்� எதிராக, 

விேசடமாக அைவ ஒ�ங்காகப் ெபா�ந்தாவி�ன், ��ைமயான பா�காப்ைப 

வழங்காதி�க்கலாம். 

• அைவ அங்கீகாிக்கப்பட்ட நியமங்களின் ப� ேசாதிக்கப்படவில்ைல என்பதால், 

அவற்றின் விைனத்திறன் மா�படலாம். 

இந்த ஆவணத்தி�ள்ள தகவல்கள் 2020 ேம 21 அன்� நடப்பி�ள்ளைவ 

©ஒன்ராறிேயா�க்கான இராணியின் அச்சகர், 2020  

https://www.ontario.ca/page/covid-19-stop-spread

