Korona – informasjon til foreldre – tamilsk

க ொக ொனொ க ொற்று – கெற்ற ொருக் ொன

வல்

க ொற ொனொ வவ ஸ் எவ்வொறு ெொ ிக் ி து?

க ொர ொனொ வை ஸ் துளி ளொல் க ொற்று ிறது. வை ஸ் ிருமி ஏற் னரை உள்ளைர் ளின்
தும்மல் அல்லது இருமல் மூலம் மற்றைர் ளுக்குப் ப வு ிறது. வை ஸ் க ொற்றொல்
பொ ிக் ப்பட்ட ஒருைர்
வுக் வ ப்பிடி ள், லிஃப்ட் கபொத் ொன் ள் மற்றும் ரபருந்து ள்
க ொடருந்து ள், சு ங் ப்பொவ க ொடருந்து ள், ந
மின்னுந்து ள் ரபொன்றைற்றிவன
பொைிப்ப ன் மூலமும் மற்றைர் ளுக்கு க ொற்று ிறது.

க ொற்று ற ொவைத்

டுப்ெ ன் அவசிைம் ைொது?

ஒர ரந த் ில் பலருக்கு க ொற்று ரநொய் ஏற்படுைவ த் டுப்பது மி வும் முக் ியமொகும். ஒர
ரந த் ில் பலருக்கு க ொற்று ரநொய் ஏற்பட்டொல் சு ொ ொ அவமப்பொல் உ ைி
ர வைப்படுபைர் ளுக்கு உ ை முடியொமல் ரபொய்ைிடும்.

ெொடசொவை ளும் மழவைைர் ெள்ளி ளும் மூடப்ெட்ட ன்

ொ ணம் ைொது?

பலர் கநருக் மொ ஒன்று கூடுைவ த் டுப்ப ற் ொ ரை பொடசொவல ளும்
மழவலயர்பள்ளி ளும் மூடப்பட்டுள்ளன. பலர் கநருக் மொன இடங் ளில் சந் ிப்ப ொல்
க ொற்றுரநொய் அ ி ரிக்கும் ைொய்ப்புண்டு.

உங் ளொல் எவ்வொறு க ொற்று ற ொவைத்

டுக்

முடியும்?

சிறுவர் ள் றவறு சிறுவர் ளுடன் றசர்ந் ிருக்

முடியுமொ?

•
•
•

•
•
•
•

மற்றைர் ளுக்கு முன்னொல் தும்முைவ ரயொ இருமுைவ ரயொ ைிர்க் வும்.
ஒருைரிடம் க ொடர்பு க ொள்ளும் ரபொது ஒரு மீ ற்றர் இவடகைளிவயக் வடப்பிடிக் வும்.
இருமும் அல்லது தும்மும் ரபொது ட ொசிக் வ க்குட்வடவயப் பொைிக் வும். அ ன்பின்
வ
வள நன்றொ க் ழுைவும்.
உங் ளிடம் ட ொசிக் வ க்குட்வட இல்லொது ைிடின் இருமும் ரபொது உங் ள்
முழங்வ வயப் பொைிக் வும்.
வ
வள அடிக் டி நன்றொ க் ரசொப்பினொல் இளஞ்சூடொன நீரில் ழுைவும். கைளிரய
பலரிவடரய கசன்று ைரும் ரபொது முக் ியமொ க் ழுைவும்.
வ
வளக் ழுவும் ைச ி இல்லொ ரைவள ளில் ிருமி நீக் ிக் லவை வளப்
பயன்படுத் வும்.
வ
ள் மி வும் அழுக் ொ அல்ைது ஈ மொ இருக்கும் ரபொது ரசொப்பிவனப் பயன்படுத் ிக்
வ
வளக் ழுைவும். ிருமித் க ொற்று நீக் ிக் லவை ள் , அழுக் ொன அல்லது ஈ மொன
வ
வள நன்றொ ச் சுத் ப்படுத் மொட்டொது.

சிறுைர் ள் முடிந் ைவ ைட்டில்
ீ
இருக் ரைண்டும். இந் க் ொல ட்டத் ில் அைர் ள் ஒன்று
அல்லது இ ண்டு நண்பர் ளுடன் ைிவளயொடலொம். அைர் ள் ைிவளயொட ைிரும்பின் கைளிரய
சந் ிப்பது நன்று. பல சிறுைர் ள் ரசர்ந்து இருக்கும் ைிவளயொட்டுத் ிடவலத் ைிர்க் வும்..
பிறந் நொள் ைிழொக் ள் மற்றும் அ ி மொன மக் ள் கூடும் பிற நி ழ்வு வளப் பிற்ரபொடவும்.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (mars 2020).
Teksten er basert på informasjon fra Folkehelseinstituittet og Redd Barna.
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Korona – informasjon til foreldre – tamilsk
சிறுவர்களுடன் ககொக ொனொ பற்றி எவ்வொறு கலந்துர யொடலொம்?

க ொக ொனொத் க ொற்றுப் பற்றி பல சிறுவர் ளுக் அச்சம் ஏற்படலொம். சிறுவர் ளின் அச்சத்த த்
விர்க் அவர் ளுடன் லந்துத யொடுவது அத் ியொவசியமொகும். க ொக ொனொத் க ொற்றுப் பற்றி
எவ்வொறு த க் லொம் என்ப ற்கு Redd barna வொல் ஆறு வி மொன ஆலலொசதன ள் ீ லே
ப்பட்டுள்ளன:
ககொக ொனொ ரவ ஸ் பற்றி சிறுவர்கள் விளங்கிக் ககொள்ளும் வரகயில்
உர யொடவும்
சிறுவர் ள் புரிந்துக ொள்ளும் வத யில் உண்தமயொன
வல் தளக் கூறுங் ள். அ ி மொன
வல் தளக் கூற லவண்டொம். குேந்த அறிந் , நம்பும் சிந் ிக்கும் விடயங் தள ருத் ில்
க ொண்டு உத யொடவும்.
1.

2. சிறுவர்கரளப் பொதுகொப்பொக ரவத்திருங்கள்
சிறுவர் ள் ொம் பொது ொப்பொ இருக் ின்றனர் என உணரும் வத யில் உத யொடவும். ஆனொல்
உண்தமயொ இருங் ள். உங் ள் த
தள நன்றொ
ழுவினொலும் உங் ளுக்கு க ொற்றுலநொய்
ஏற்படலொம். சிறுவர் ளுக்கு க ொற்று ஏற்பட்டொல் குற்ற உணர்வதடயத் ல தவயில்தல.
லநொய்த் க ொற்றுக்குள்ளொன மற்றவர் தளயும் அவர் ள் க ொந் வு கசய்யக்கூடொது எனக்
கூறுங் ள்.
3. என்ன நடக்கிறது என்பது குறித்து கவளிப்பரடயொகவும் நநர்ரையொகவும் இருங்கள்
க ொக ொனொ தவ ஸ் பற்றி பலவி மொன நம்ப மற்ற பிதேயொன
வல் ள் ப வி வரு ின்றன.
சிறுவர் ள் க ளிவொன
வல் தள கூறுபவரிடம் த ப்பது அவசியம். ஒருவருக்கு
க ொற்றுலநொய் ஏற்பட்டொல் என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து உண்தமதயக் கூறுங் ள்.
4. சிறுவர்களுடன் எவ்வொறு கரதக்கலொம் எனச் சிந்தித்துக் கரதயுங்கள்
சிறுவர் ள் அரு ில் இருக்கும் லபொது கபரியவர் ள் மற்றவர் ளுடன் த க்கும் லபொது
வனமொ இருக் லவண்டும். சிறுவர் ளுக்கு புரியொமல் இருக்கும்லபொது அவர் ள் ற்பதன
கசய்வர். அ னொல் அவர் ள் அச்சமதடவர்.
5. சிறுவர்களுக்கு நம்பிக்ரகரயக் ககொடுங்கள்
தவ தைத் டுப்ப ற்கு எவ்வொறு உ வி கசய் ிறொர் ள் என்பத சிறுவர் ளுக்கு விளக் வும்.
சிறுவர் தளப் பொர்த்துக் க ொள்வ ற்கும் க ொற்று லநொய் ஏற்படுவத த் டுப்ப ற்கும்
கபற்லறொர் ளும் கபரியவர் ளும் அதனத்து உ வி தளயும் கசய் ிறொர் ள். க ொற்று லநொய்
ஏற்பட்ட மக் ளுக்கு உ வி கசய்ய ஆயி க் ணக் ொன நல்ல மருத்துவர் ள் மற்றும்
கசவிலியர் ள் உள்ளனர் என்று விளக் மொ க் கூறுங் ள்.
6. சிறுவர்கள் தங்களுக்கு என்ன கசய்ய முடியும் என்பரதப் பற்றிக் கூறுங்கள்
த
தள நன்றொ க் ழுவி முடிந் வத வட்டிலலலய
ீ
சிறுவர் ள் இருந் ொல் க ொல ொனொ
தவ ஸ் ப வுவத த் டுத்து உ வலொம் எனக் கூறுங் ள்.

வட்டுக்கொப்பு
ீ
தனிரைப்படுத்தல் பற்றிய தகவல்கள் பன்கைொழிகளில்
த ப்பட்டுள்ளன

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vartutsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/
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