
மழலையர ்பள்ளி மற்றும் த�ொடக்கப்பள்ளியிை் உள்ள குழந்ல�களிை் நநொய் 
மற்றும் �டிமன் அறிகுறிகளுக்கொன நலடமுலற (சுழற்சி 1 மற்றும் 2)

தபற்நறொரக்ளுக்கொன குறிப்புகள் மற்றும் பரிந்துலரகள்

உங்கள் பிள்லள எப்நபொது வீடட்ிை் இருக்க நேண்டும்?
உங்களுக்கு பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருநே்ால்
முன்பு அறியப்படட் தநாயின் அறிகுறிகள் மதிப்பீடட்ில் பபாருநே்ாது.

உங்கள் பிள்லள பள்ள ிக்கு தெை்ைைொம்

கொய்ெெ்ை் கூடிய இருமை் 
(அஷ்மா தபால் தநாய் 
இல்லாமல்)

38.5 டிகிர ிக்கு தமல் 
கொய்ெெ்ை்

பிள்லள வீடட்ிை் இருக்க நேண்டும் 
ஆசிர ியரக்்கு அறிவிக்கவும் 

ஆனொை் உடம்பு நிலைலம சுகம்உடம்பு நிலைலம சுகம் உடம்பு சுகம் இை்லை

மூன்று நொடக்ளுக்குள் 
குறிப்பிட��்க்க 
முன்நனற்றம் ஏந�னும் 
உள்ள�ொ?

உங்கள் பிள்லளக்கு 
குலறந்�து 24 மண ிநநரம் 
கொய்ெெ்ை் இை்லை?

ேன ிமமபடுேே்ல் முடிநே் பிறகு

போடரப்ு ேடமறிேல் 
அறிவுறுேே்ல்கள ின்படி தமலும் 
சிகிசம்சயள ிக்கும் மருேத்ுவர ின்
ஆதலாசமனப்படி குழந்ல� 
வீடட்ிை் �ங்கநேண்டம்

தசாேமன (படஸ்ட)் முடிவு 
பேர ியும்வமர பாடசாமலக்கு 
பசல்ல தவண்டாம் ஆசிர ியரக்்கு 
அறிவிக்கவும் 

நெொ�லன (தடஸ்ட)் முடிவு …

பெரம்ன் தபசும் சுவிஸ் கல்வி மாநாடட்ின் (டி.வி.தக) துண்டுப்பிரசுரம்

நெொ�லன (தடஸ்ட)் தெய்ய 
தீரம்ொன ி��்ொை் 

இை்லை

ஆம்

ஆம்

நநொய் 
இருக்கு

நநொய் 
இை்லை

காய்சச்ல் இல்லாமல் 
தலசான இருமல், ேடிமன் 
அல்லது போண்மட தநா

ஒ�த்ுலழப்புடன்  

ஆநரொக்கிய�த்ிற்கொக

நேறு ஏந�னும் அறிகுறி உள்ள�ொ?
– வயிற்று வலி
– ேமலவலி
– உடல் வலிகள்
– சுமவ மற்றும் வாசமன இழப்பு

உங்கள் குழந்ல�யின் 
மரு�த்ுேலர� ்த�ொடரப்ு 
தகொள்ளுங்கள்.ஒரு தசாேமன 
எடுக்கப்பட தவண்டுமா அல்லது 
குழநம்ே மீண்டும் பள்ள ிக்குச ்
பசல்லே ்ேயாரா என்பது உடப்ட, 
எவ்வாறு போடரலாம் என்பமே 
மருேத்ுவர ்தீரம்ான ிக்கிறார்.

இை்லை

ஆம்

ஆம்

COVID-19 ஐ குறிக்கும் அறிகுறிகமளக ்பகாண்ட ஒரு பிள்மள இபனாரு பிள்மளயுடன் (> 12 வயதுக்கு தமல்) அல்லது 
ஒரு பபர ியவருடன் பநருங்கிய போடரம்பக ்பகாண்டிருநே்ால், அநே் நபர ்தசாதிக்கப்பட தவண்டும். போடரப்ு 
நபர ின் தசாேமனயில் தநாய் இருப்பது பேர ிநே்ால், அறிகுறி உள்ள பிள்மளயும் தசாதிக்கப்பட தவண்டும்.
Stand: 28. September 2020
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செங்குந்தர ்மற்றும் ரியல் பாடொலலயில் உள்ள குழந்லதகளில் நநாய்  
மற்றும் தடிமன் அறிகுறிகளுக்கான நலடமுலற (சுழற்சி 3)

சபற்நறாரக்ளுக்கான குறிப்புகள் மற்றும் பரிந்துலரகள்

உங்கள் பிள்லள எப்நபாது வீடட்ில் இருக்க நேண்டும்?
உங்களுகக்ு பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருநே்ால்
முன்பு அறியப்படட் தநாயின் அறிகுறிகள் மதிப்பீடட்ில் பபாருநே்ாது.

உங்கள் பிள்லள பள்ள ிக்கு செல்லலாம்

காய்ெெ்ல் இருமல், சதாண்லட நநா 
(அஷ்மா தபால் தநாய் 
இல்லாமல்)

சுலே மற்றும் ோெலன 
இழப்பு
(ேடிமனால் மூக்கு 
அடடக்கவிடட்ால்)

உங்கள் பிள்லள வீடட்ில் 
இருக்கநேண்டும்
ஆசிர ியரக்்கு அறிவிக்கவும்

உங்கள் பிள்லளக்கு 
குலறந்தது 24 மண ிநநரம் 
காய்ெெ்ல் இல்லல?
குறிப்பு: கன்தடானல் 
மருேத்ுவர ின் 
ேன ிடமப்படுேே்லுக்கு 
உடப்டுேே்ாே 
ஆதராக்கியமான 
சதகாேரரக்ள் பாடங்கள ில் 
கலநத்ு பகாள்ளலாம் ேன ிடமபடுேே்ல் முடிநே் பிறகு

போடரப்ு ேடமறிேல் 
,அறிவுறுேே்ல்கள ின்படி தமலும் 
சிகிசட்சயள ிக்கும் மருேத்ுவர ின் 
ஆதலாசடனப்படி குழந்லத 
வீடட்ில் தங்கநேண்டும்

தசாேடன எடுப்பேற்கும் தசாேடன 
முடிவு பேர ியும்வடர இடடயில் 
பாடொலல செல்லநேண்டாம் 
ஆசிர ியரக்்கு அறிவிக்கவும்

நொதலன (சடஸ்ட)் முடிவு …

பெரம்ன் தபசும் சுவிஸ் கல்வி மாநாடட்ின் (டி.வி.தக) துண்டுப்பிரசுரம்

ஆம் ஆம் ஆம்

நநாய் 
இருக்கு

நநாய் 
இல்லல

காய்சச்ல் இல்லாமல் 
ேடிமல்

உங்கள் குழந்லதயின் மருதத்ுேலரத ்சதாடரப்ு சகாள்ளுங்கள்.
தகாவிட ்-19 க்கு தசாேடன(படஸ்ட)் பசய்யப்படுமா அல்லது குழநட்ே பள்ள ிக்கு 
ேயாரா என்படே மருேத்ுவர ்தீரம்ான ிக்கிறார்.

ஆம்

சுகம் / 
பாடொலல 
செல்லலாம்

நொதலன(சடஸ்ட)் செய்யப்படும்நொதலன(சடஸ்ட)் 
இல்லல

Stand: 28. September 2020

ஒதத்ுலழப்புடன் 

ஆநராக்கியதத்ிற்காக
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