பா
பா

காப் பாக இ
காத்தல்

த்தல் மற்

ம் மற் றவர்கைள

COVID-19 ெதாற் ேநாய்
வைடய ல் ைல, நாம் அைனவ ம்
கள் மற்
வ காட் தல் கைளக் கட்டாயமாகப் ன் பற் ற ேவண் ம் மற் ம் ெதாடர்ந்
கவனமாக இ த்தல் ேவண் ம் .
இ

ேபான் ற ல
ஷயங் கைள உள் ளடக் ய
கள் உள் ளன:
கக் கவசம் அணிதல்
நீ ங் கள் ம
, ற் ண் சாைல மற் ம் உணவகங் கள் ேபான் ற
இடங் க க் ச் ெசல் ம் ேபா உங் கள் ெதாடர்
வரங் கைள வழங்
 சர்வேதசப் பயணம்

ம்




வ

பா காப்பாக இ க்க ம் மற் றவர்கைளப் பா காக்க ம் நீ ங் கள்
ன் பற் றேவண் யைவ:
 த ப்
வழங் கப்ப ம் ேபா அைதப் ேபாட் ெகாள் ங் கள்
 நீ ங் கள் ெவளிேய சந் க் ம் மற் றவர்களிட
ந்
ல இ க்க
யற்
ெசய் ங் கள்
 உங் கள் ைககைள ம் ேமற் பரப் கைள ம் அ க்க
த்தம் ெசய் யேவண் ம்
 அ
கள் இ ந்தால் ம த் வப் பரிேசாதைன ேமற் ெகாள் ங் கள் ,
ட் ேலேய இ க்க ம்
 உங் க க் அ
கள் இல் லா ட்டா ம் வழக்கமான பரிேசாதைனகள்
ெசய் ெகாள் ங் கள்
 Protect Scotland மற் ம் Check-in Scotland ஆப்கைள உபேயா
ங் கள்

ட்
ந் ேவைல ெசய் ங் கள் அல் ல உங் களால்
ந்தால்
மற் ம்
அ வலகம் என கலந் ேவைல ெசய் ங் கள்

ேம

ம் தகவல் மற்

ம் ஆேலாசைன

த ப்
ேபாட் க்ெகாள்
தல் (த ப்
சான் தழ் கள் உட்பட)
 COVID-19க் எ ராக நம் ைம ம் மற் றவர்கைள ம் பா காத் க்ெகாள் ள நாம்
ெசய் ய ேவண் ய க
க் யமான ஒன்
த ப்
ேபாட் க்ெகாள் வ .
 நீ ங் கள் இன் ம் உங் கள் த ப்
ைய எ த் க் ெகாள் ள ல் ைல என் றால் NHS
தகவல் இைணயதளத் ன்
லம் எப்ப என் பைத அ ந் க் ெகாள் ளலாம் :
 நீ ங் கள் த ப்
ேபாட் க்ெகாள் ள www.nhsinform.scot/vaccineregistration என் ற
இைணயத்தளத் ல் ப
ெசய் யலாம் அல் ல
 www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/vaccine-drop-in-clinics
என் ற இைணயதளத் ல் உங் கள் அ
ல் உள் ள த ப் ஊ ைமயத்ைத
அ ந் ப
ெசய் ெகாள் ளலாம்
ெகாேரானா ைவரஸ் த ப்
சான் தழ் கள்
ெகாேரானா ைவரஸ் த ப் ச சான் தழ் கள் (அல் ல பாஸ்ேபார்ட்
இ ந்ததால் தான்
ல இடங் கள் மற் ம் நிகழ் க க் ச் ெசல் ல அ

கள் )
ம உண்

.

நீ ங் கள் NHS Scotland Covid Status ெசய ைய ப
றக்கலாம் அல் ல உங் கள
த ப்
நிைலைய் கா தப் ப வாகப் ெபற NHS Inform இைணயத்தள
www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/after-your-vaccine/get-a-record-of-your-coronavirus-covid-19vaccination-status
கவரிக் ச் ெசல் ல ம்

கக் கவசங் கள்
சட்டப்ப , நீ ங் கள் உட் ற ெபா இடங் களில்
கக் கவசத்ைத அணிய ேவண்
( லக் அளிக்கப்படா ட்டால் ). இ ல் அடங் பைவ:
 கைடகள்
 ம க் டம் மற் ம் ற் ண்
சாைலகள் ேபான் ற இடங் கள்

ற் லா இடங் கள்
 ெபா ப் ேபாக் வரத்
நீ ங் கள்
ட்டமாக இ க் ம் ெவளி இடங் களில் இ
அணியேவண் ம் என அ
த்தப்ப
ர்கள் .

க்

ம் ேபா

ம்

கக் கவசம்

12 வய ற் ட்பட்ட ழந்ைதகள்
கக் கவசம் அணிய ேவண் ய ல் ைல - ஆனால்
12வ
றந்தநா க்
ன் உயர்நிைல பள் ளி ல் ப க் ம் எந் தக் ழந்ைதக ம்
12 வய மற் ம் அதற் ேமற் பட்டவர்கள் பள் ளி ல் ன் பற் ம் அேத
கைளப்
ன் பற் ற ேவண் ம் என அ
த்தப்ப
றார்கள் .
உங் க க் த் த ப்
ேபாடப்பட்
ந்தா ம் , நீ ங் கள் ைவரஸால்
பா க்கப்படலாம் மற் ம் மற் றவர்க க் ம் நீ ங் கள் ைவரஸ் ெதாற் ைற
ஏற் ப த்தலாம் .
கக் கவசம் அணிவ COVID-19 பர வைதக் ைறக்க உத

றைர சந்

ப் ப

மற்

ற

.

ம் தனி நபர் இைடவளி

நீ ங் கள் ட்
ம் ெபா இடங் களி ம் சந் க்கக்
ய நபர்கள் அல் ல
ம் பத்ைதச் சார்ந்தவர்கள் எண்ணிக்ைக ல் வரம் கள் இல் ைல, இனி நீ ங் கள்
மற் றவர்களிட
ந் தனிநபர் இைடெவளியான 2 ட்டர் கைட
க்க
ேவண் ய ல் ைல.
ஆனால் உங் க க்கான அபாயத்ைதக் ைறக்க:
 உங் கள்
ம் பத்ைத சாராத மற் றவர்களிடம் இ ந் ,
ப்பாக ட் ற் ள்
பா காப்பான இைடெவளிையக் கைட
ங் கள் - அ கத் தனி நபர்
இைடெவளி அ கப் பா காப்

ந்த அள ெவளி ல் சந் க்க ம் , ஏெனன் றால் இ
ட் ற் ள்
சந் ப்பைத
டப் பா காப்பான

மக்கள் ெநரிசல் அ கமாக உள் ள இடங் கைளத் த ர்க்க ம்
 நீ ங் கள் ட் ன் உள் ேள சந் க் ம் ெபா
ஜன் னல் கைளத் றந்
ைவக்க ம் - ஏெனன் றால் உள் ேள அ கப்
யக் காற் வ வ அ கப்
பா காப்பான

த்தமான ைக மற் ம் வாச காதாரம் மற்
த்தம் ஆ யவற் ைறப் பராமரிக்க ம்

ம் ேமற் பரப் ச்

COVID-19 பர ம் அபாயத்ைதக் ைறக்க உதவ:
 உங் கள் ைககைளக் க வ ம் அல் ல ைக த் கரிப்பாைன தவறாமல்
பயன் ப த்த ம்
 ேமற் பரப் கைள
ைறயாக த்தம் ெசய் ய ம் , உதாரணத் ற்
உணவகங் களில் வா க்ைகயாளர்கள் உபேயா த்த ேமைசகைள நன்
த் கரித் , த்தப்ப த்தப்ப வைத உ
ெசய்
்
ய ேவண் ம்
 நீ ங் கள் இ
ம் ேபாேதா அல் ல
ம் ம் ேபாேதா ைககைள மடக்
ட் யால் அல் ல
ஷ்
பயன் ப த் வாைய ம்
க்ைக ம்
டேவண் ம்
இ
க ம்
க் யமான ஏெனன் றால் , நீ ங் கள்
ைமயாகத் த ப்
எ த்
ெகாள் ள ல் ைல என் றால் உங் க க் அ க அபாயம் காத்
க் ற .

க்

நல் ல காற் ேறாட்டம்
ய காற்

COVID-19

கள் கள் பர வைதத் த

COVID-19 பர வைதக் ைறக்க நாம் ெசய் யக்
கள் , பள் ளிகள் , வணிகங் கள் மற் ம் பணி
அ ம ப்ப தான் .

க்க உத
ய
க் ய
டங் களிள்

ற

.
ஷயங் களில் ஒன் ,
ய காற் ைற நிைறய

நிைன ல் ெகாள் ங் கள் :
 ◌
ெமனில் ெவளி ல் சந் க்க ம்
 உள் ேள சந் க் ம் ேபா ஜன் னல் கள் அல் ல கத கைளத் றந்
ைவக்க ம்
 கார்கள் , ேப ந் கள் மற் ம் ர ல் களில் பயணம் ெசய் ம் ேபா
ந்தவைர ஜன் னல் கைளத் றந் ைவக்க ம்

பரிேசாதைன மற்

ம்

ய தனிைமப் ப

த்தல்

பரிேசாதைன ெசய்
ெகாள்
தல்
COVID-19 அ
கள் இ ப்பதாக உங் க க் த் ேதான் னால் நீ ங் கள் உடன யாக
உங் கைளத் தனிைமப் ப த் க் ெகாண்
பரிேசாதைன ேமற் ெகாள் ளேவண் ம் .
உங் க க் அ
கள் இல் ைலெயன் றால் , வழக்கமான பரிேசாதைனகைள
ேமற் ெகாள் வ நல் ல , ஏெனன் றால் COVID-19 உள் ள
ன் ல் ஒ வ க் எந்த
அ
க ம் இ ப்ப இல் ைல. நீ ங் கள் இலவசப் பரிேசாதைனகைள உங் கள்
ட் ேலேய ெப ம் வச உண் .

ய தனிைமப் ப த்தல்
நீ ங் கள்
ைமயாகத் த ப்
எ
ெந ங் ய ெதாடர் ஏற் ப ம் ேபா
பற் ய ஆேலாசைன மா
ட்ட .

த் இ ந்தால் , ெதாற் உள் ளவர்களிடம்
ெசய் யேவண் ய ய-தனிைமப்ப த்தல்

ன் வ ம் சந்தர்ப்பங் களில் நீ ங் கள் ய தனிைமப்ப த் க் ெகாள் ளத்
ேதைவ ல் ைல:
 உங் க க் COVID-19 அ
கள் இல் ைல மற் ம்
 நீ ங் கள் ெதாற் உள் ளவரிடம் ெந ங் யெதாடர் ல் இ ந்தேபா
உங் க க் ச் ெசய் யப் பட்ட PCR பரிேசாதைன ல் ெநக வ் என்
பரிேசாதைன
வ ம் ேபா
உங் கள PCR பரிேசாதைன
க்காகக் காத்
க் ம் காலத் ல் நீ ங் கள்
உங் கைளச் ய தனிைமப்ப த் க் ெகாள் ள ேவண் ம் . உங் க க் அ
கள்
எந்த நிைல ல் ேதான் னா ம் , நீ ங் கள் உடன யாக ய தனிைமப்ப த் க்
ெகாண்
PCR பரிேசாதைனக் ப் ப
ெசய் ெகாள் ள ேவண் ம் .
நீ ங் கள்
ைமயாகத் த ப்
ேபாட ல் ைல என் றால் , ெதாற் உள் ளவர் என
அைடயாளம் காணப்பட்ட ஒ வரிடம் நீ ங் கள் ெந ங் ய ெதாடர் ல் இ க் ம்
பட்சத் ல் நீ ங் கள் 10 நாட்க க் உங் கைளச் ய தனிைமப்ப த் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் , ேம ம் அ
கள் ேதான் னால் PCR பரிேசாதைனக் ப் ப
ெசய் ய
ேவண் ம் .

ெதாடர் தடம தல் (பரிேசாதைன மற் ம் பா காப் )
எங் கள் ெதாடர் தடம தல் அைமப் ச் ேசாதைன மற் ம் பா காப் உ
ெசய் யப்பட்ட COVID-19 உள் ள நபர்களின் ெதாடர் கைளக் கண்ட ந் ,
ேதைவப்பட்டால் , அவர்கைளத் ய தனிைமப் ப த் க் ெகாள் ள அ
த் ம் .
உங் களிடம் ஸ்மார்ட்ேபான் இ ந் தால் , Protect Scotland ெசய ையத் ெதாடர்ந்
பயன் ப த்த ம் அல் ல ப
றக்கம் ெசய் ய ம் , அந்தச் ெசய ெசய ல்
இ ப்பைத உ
ெசய் ெகாள் ள ம் .
ெகாேரானா ைவரஸ் பரிேசாதைன ல் பா
வ் என
வந்த மற் ெறா ெசய
பயன் பாட் பயன டன் நீ ங் கள் ெந ங் ய ெதாடர் ல் வ ம் ேபா , ெசய
உங் க க் உடேன அ
க் ம் மற் ம் நீ ங் கள் உங் கைள ய தனிைமப்ப த் க்
ெகாள் ள ேவண் ய அவ யம் ஏற் படலாம் .

சாப்
வ ,
ப் ப
(
ந் ேதாம் பல் )
கள் ,
அைனத்

ற்

மற்

ம் ெவளிேய ெசல் வ

ண் ச் சாைலகள் , உணவகங் கள் மற் ம் இர
ந்ேதாம் பல் இடங் கைள ம் றந் ைவக்கலாம் .

கள் உட்பட

ேமேல
றப்பட்ட இடங் க க் நீ ங் கள் ெசல் ம் ேபா , உங் கள ெதாடர்
வரங் கைள வழங் க ேவண் ம் அல் ல Check In Scotland ெசய ையப் பயன் ப
ேவண் ம் .

த்த

உள் ேள இ க் ம் ேபா நீ ங் கள் கண் ப்பாக
கக் கவசத்ைத அணியேவண் ம்
மற் றப எப்ேபா நீ ங் கள் இைதத் த ர்க்கலாம் என் றால் :
 சாப்
வ அல் ல
ப்ப (அமர்ந்
ந் தா ம் அல் ல நின்
ந்தா ம் )
 ஆட்டம் (உதாரணமாக, இர ேகளிக்ைக
ல் ஆ வ )
வணிக நி வனங் கள்
ந்ேதாம் பல் ைறக்கான வ காட் தல் கைள
கண் ப்பாகப் ன் பற் ற ேவண் ம் . ஊ யர்கள் மற் ம் வா க்ைகயாளர்க
அபாயத்ைத எவ் வா
ைறப்ப என் ப
த்த ஆேலாசைனைய இ
வழங்
ற , எ த் க்காட்டாக:
 ேமைச அல் ல எ த் ச் ெசல் ம் ேசைவைய வழங் தல்
 வரிைசகைள நிர்வ க்க நடவ க்ைக எ ப்ப

ேவைலக்

க்கான

ச் ெசல் வ

உங் கள்
தலாளி ெதாடர்ந் இடர் ம ப்
கைள ேமற் ெகாள் ம் ெபா ப்
மற் ம் பணி டத் ல் COVID-19 த க்கத் த ந்த நடவ க்ைகைள எ க்க ேவண்
ட்
ந் ேவைல ெசய் பவர்கள் ப ப்ப யாக அ வலகங் கள் மற்
ேவைல இடங் க க் த்
ம் வரத் ெதாடங் கலாம் .

ம்

ம் .

ற

தலாளிகைள ஊக்
த் ைவரைஸக் கட் க் ள் ைவத்
க்க உத வதற் காக,
ஊ யர்கள் மற் ம் ெதா ற் சங் கங் க டன் கலந் ைரயா , ெந ழ் வான
ேவைலக்கான
ப்பங் கைள்
தலாளிகள் ெதரிந் ெகாள் ளேவண் ம் .
ஊ யர்க க் ஆதர அளித் :

ட்
ந்ேத ெதாடர்ந் ேவைல ெசய் வ

மற் ம் அ வலகம் எனக் கலந் ேவைல ெசய் வ

அ

தலாளிகள் உத
ெசய் யக்
ய மற் ற
வலக ேநரங் கைள அ
கப்ப த் வ

ஷயங் கள் எனில் ,
.

ைறமாற்

பணி டங் களில் உள் ள ேகண் ன் மற் ம் தாழ் வாரங் கள் ேபான் ற உட் ற ெபா
இடப் ப
களில் நீ ங் கள் மற் றவர்களிட
ந் 1 ட்டர் இைடெவளி கைட
க்க
யா ட்டால்
கக் கவசத்ைதக் கண் ப்பாக அணிய ேவண் ம் .

பயணம் மற்

ம்

ற்

லா

ெபா ப் ேபாக் வரத் ல் நீ ங் கள் பயணம் ெசய் ம் ேபா
அணிய ேவண் ம் ( லக் அளிக்கப்படா ட்டால் ).

கண் ப் பாக

கக் கவசம்

நீ ங் கள் ஸ்காட் ஷ்
க் ப் பயணம் ெசய்
ர்கள் என் றால் , உங் கள் பயணம்
ெதாடங் ம்
ன் COVID-19 பரிேசாதைன கண் ப்பாக ெசய் ெகாள் ள ேவண் ம் .
சர்வேதசப் பயணம்
இன் ம் ல பயணக் கட் பா
ய வைககள் ெவளிநாட்

கள் அம ல் இ ப்பதற் க் காரணம் ைவர ன்
ந் இறக் ம ஆ ம் அபாயத்ைதக் ைறக்கேவ.

நீ ங் கள் ெவளிநா ெசல் லத் ட்ட ட்டால் கண் ப்பாக சரிபார்க்க ேவண் யைவ:
 நீ ங் கள் பயணம் ெசய் ம் நாட் ன்
ரேதசத் ற் கான கைட
க்க ேவண் ய
கள்
 நீ ங் கள் பயணம் ெசய் ம் நா
வப் ப் பட் ய ல் உள் ளதா எனப்
பார்க்க ம்
 நீ ங் கள் ஸ்காட்லாந் க் த்
ம் ம் ேபா நீ ங் கள் ெசய் ய ேவண் ய என் ன

வ

பாட்

த் தலங் கள்

வ பாட் த் தலங் க க் ச் ெசல்
நிர்ணயம் ெசய் யப் பட ல் ைல.

ம் மக்களின் எண்ணிக்ைக

ல் எந்த வரம் ம்

இந்த மா ரி சமயங் களில் நீ ங் கள் கண் ப்பாக
கக் கவசம் அணிய ேவண் ம் .
பாடகர்கள் மற் ம் இைசக்
க்கள்
கக் கவசம் அணியாமல் நிகழ் ச ் ைய
நடத்தலாம் (ஆனால் நபர்க க் இைடேய 1 ட்டர் இைடெவளி இ க்க ேவண் ம்
அல் ல மற் ற கைலஞர்கள் /பார்ைவயாளர்க க் இைடேய த ப் இ க்க
ேவண் ம் ) ஆனால் நீ ங் கள் சைப ன் ஒ ப
யாகப் பா னால் நீ ங் கள்
கக்
கவசத்ைதக் கண் ப்பாக அணிய ேவண் ம் .

மணங் கள் ,
ல்
ட்டாண்ைம, இ
ற வாழ் க்ைக நிகழ் கள்

ச் சடங்

கள் மற்

ம்

எண்ணிக்ைக
மணங் கள் ,
ல்
ட்டாண்ைம மற் ம் இ
ச் சடங் களில் பங் ேகற் கக் ம்
மக்களின் எண்ணிக்ைக ல் எந்த வரம் ம் நிர்ணயம் ெசய் யப் பட ல் ைல. ற
வாழ் க்ைக நிகழ் களான ெபயர் ைவக் ம்
ழா, ஆண்
ழா ெகாண்டாட்டங் கள் ,
bar mitzvahs மற் ம் bat mitzvahsக் ம் ேமற்
யேவ ெபா ந் ம் .
கக் கவசங் கள்
ழா/ேசைவ
மணங் கள் ,
ல்
ட்டாண்ைம மற் ம் இ
ச் சடங் களின்
ழா/ேசைவப்
ப
ன் ேபா அைனவ ம் ( லக் அளிக்கப்படா ட்டால் )
கக்கவசம்
கண் ப்பாக அணிய ேவண் ம் , இவர்கைளத் த ர:

ழா அல் ல ேசைவைய ேமற் ெகாள் ம் நபர், அல் ல
கழாரம் வழங் ம்
நபர்

மண ேஜா
நீ ங் கள் இந்த ழ் நிைலகளில் உங் கள்
கக் கவசத்ைத அணியாமல் இ க்கலாம் ,
மற் றவர்களிட
ந் நீ ங் கள் 1 ட்டர் ெதாைல ல் இ க்க
ந்தால் அல் ல ஒ
ைர அல் ல த ப்
லம் ரிக்கப்பட்டால் மட் ேம.
மணத் தம் ப யரில் அல் ல
ல்
ட்டாண்ைம ல் ைழபவரில் ஒ வ டன்
நைடபாைத ல் ஒ வர் உடன் வந்தால் , அவர்க ம் மற் ம் அவர்க டன் வ ம்
ந் னர் (அல் ல
ந் னர்கள் )
ழா ன் இந்தத் த ணத் ல்
கக்
கவசத்ைத அணியத் ேதைவ இல் ைல.
மதச் சடங் ன் ஒ ப
யாகச் சாப் ட அல் ல
க்க அல் ல அவ் வப்ேபா
தண்ணீர ்
க்க உங் கள்
கக் கவசத்ைதத் தற் கா கமாக அகற் றலாம் . நீ ங் கள்
உங் கள்
கக் கவசத்ைத ண் ம் எவ் வள
ைரவாக அணிந் க் ெகாள் ள
ேமா அவ் வள
ைரவாக அணிந் ெகாள் ள ேவண் ேம த ர
ழா
அல் ல ேசைவ
ம் வைர
கக் கவசம் அணியாமல் இ க்கக் டா


வரேவற் கள் மற் ம் இ
ச் சடங் கள்
மண வரேவற் கள் , இ
ச் சடங் கள் மற் ம்
ந்ேதாம் பல் இடங் களில்
நைடெப ம் மற் ற நிகழ் களில் அைனவ ம்
கக் கவசத்ைத அணிய ேவண் ம்
ஆனால்
கக் கவசத்ைத எப்ேபா
அகற் றலாம் என் றால் :
 சாப்
வ அல் ல
ப்ப (உட்கார்ந் இ ந்ததா ம் அல் ல நின் க்
ெகாண்
தா ம் )
 ஆட்டம் (
மண வரேவற் கள் மற் ம்
ந் களின் ேபா )

நிகழ்

கள் மற்

ம் நிகழ் ச்

கள்

இைச நிகழ் ச ் கள் மற் ம் ேநர
ைளயாட் ேபான் ற நிகழ் கள் நடக்கலாம்
ஆனால் 18 வய க் ேமற் பட்டவர், ஒ ெபரிய நிகழ் ச ் க் ெசல் ல
ம் ம் ேபா
அல் ல நள் ளிர ல் நடக் ம் ேகளிக்ைக இடத் ற் ச் ெசல் ம் ேபா - அவர்கள்
ைமயாகத் த ப்
எ த் க் ெகாண்டதற் கான ஆதாரங் கைளக் காட்ட
ேவண் ம் , அல் ல அவர்க க்கான
லக் சான் ைற காட்ட ேவண் ம் .
நிகழ் ச ் அைமப்பாளர்கள்
ந்தவைர அவர்கைளப் பா காப்பாக ைவப்ப
எப்ப என்
பார்க்க ேவண் ம் , ெவளிப் ற இடத்ைதப் பயன் ப த் வ மற் ம்
மக்கள் மற் றவர்களிட
ந் பா காப்பான
ரத் ல் இ ப்பைத ஊக்
ப்ப
உட்பட.

-

கக் கவசங் கள்
ந கர்கள் , இைசக் கைலஞர்கள் மற் ம் பாடகர்◌ ்
உ ப் னர்கள் ேபான்ற
கைலஞர்கள்
ந கர்கள் , இைசக்கைலஞர்கள் மற் ம் பாடகர்
உ ப் னர்கள் ேபான் ற
கைலஞர்கள் ஒத் ைகப் பார்க் ம் ேபா அல் ல உள்
ரில் நிகழ் ச ்
நிகழ் த் ம் ேபா கண் ப்பாக
கக் கவசத்ைத அணிய ேவண் ம் . அவர்கள் அைத
எப்ேபா அகற் றலாம் என் றால் :
 அவர்கள் மற் றவர்களிட
ந் 1 ட்டர் ெதாைல ல் இ க் றார்கள்
என் றால் , அல் ல
 அவர்க க் ம் மற் றவர்க க் ம் இைட ல் ஒ த ப் உள் ள என் றால் ,
அல் ல

கக் கவசம் அணிவ சாத் ய ல் ைல, ஏெனன் றால்
கக் கவசம் அணிவ
ெசயல் றன் அல் ல ஒத் ைகைய பா க் ம் என் பதால் - ஆனால்
கைலஞர்கள் கண் ப் பாக 1 ட்டர் ெதாைல ல் பார்ைவயாளர்களிட
ந்
இ க்க ேவண் ம்

வழங் தல் , ஒ ெபா க்
ட்டத் ல் உைரயாற் வ , உைரயா ம் ேபா
அல் ல
உ ப் னராக இ ப் ப
வழங் பவர், ஒ ெபா க் ட்டத் ல் உைரயாற் ம் ேபா , ேப ம் ேபா அல் ல
ேபனல் உ ப் னராக இ ப்பவர்கள் (உதாரணமாக ஒ மாநாட் ல் ) கண் ப்பாக
கக் கவசத்ைத அணிய ேவண் ம் உள் அரங் கமாக இ க் ம் பட்சத் ல் . அவர்கள்
அைத எப்ேபா அகற் றலாம் என் றால் :
 அவர்கள் மற் றவர்களிட
ந் 1 ட்டர் ெதாைல ல் இ க் றார்கள்
என் றால் , அல் ல
 அவர்க க் ம் மற் றவர்க க் ம் இைடேய ஒ த ப் உள் ள
ேதைவயான
ரம் அல் ல த ப் ஏற் பா ெசய் ய
யாதேபா கைலஞர்க க்
கக் கவசம் அகற் வதற் க் ெகா க்கப்பட் ள் ள
லக் வழங் பவர்க க் ப்
ெபா ந்தா .

ம
ம

த்
த்

வமைனகள் , ம
வர்கள்

த்

வர்கள் அ

வ

ச்ைச மற்

ம் பல்

நீ ங் கள் ம த் வமைனகள் , ம த் வர்களின் அ ைவ
ச்ைசகள் மற் ம் பல்
ம த் வர்கள் ேபான் ற NHS காதார அைமப் க க் ச் ெசல் ம் ேபா ,
ந்தவைர மற் றவர்களிட
ந் இைடெவளிைய கைடப்
க்க
யற் க்க
ேவண் ம் மற் ம் அங் உள் ள அ
கள் அல் ல பரிந் ைரகைளப் ன் பற் ற
ேவண் ம் .
இந்த இடங் களில் உடல் ரீ யான இைடெவளிைய கைட
க்க ேவண் ம் என
நாங் கள் ெதாடர்ந் பரிந் ைரப்பதற் கான காரணம் , COVID-19 இன்
ைளவாக
உடல் நலக் ைறவால் பா க்கப்படக்
ய நபர்க டன் நீ ங் கள் ெதாடர் ெகாள் ள
அ க வாய் ப் ள் ள . பா காப்பான
ரத்ைத கைட
ப்ப என் ப ைவரஸ்
பர வைதக் கட் ப்ப த்த ம் மற் ம் அ க அபாயம் உள் ளவர்கைளப்
பா காக்க ம் உத
ற .

ெபா க் கட்
ைளயாட்

டங் கள் மற் ம் ேசைவகள் ( லகங் கள் ,
மற் ம் ச க ைமயங் கள் உட்பட)

ெதாற் ேநாய் க் காலத் ற்
ன் இ ந்தைத
ட இப்ேபா
ல ேசைவகள்
மற் ம் வச கள் ேம ம்
த் யாசமாக இயங் கக்
ம் , எ த் க்காட்டாக,
ைறவான ேநரம் மற் ம்
ன் ப
அைமப் கள் .
ஏேத ம் கட் ப்பா கள் இன் ம் உள் ளதா என் பைதப் பார்க்க, அவற் ைறப்
பயன் ப த் வதற்
ன் நீ ங் கள் சம் பந்தப்பட்ட ேசைவகைள சரிபார்த் க்
ெகாள் ள ேவண் ம் .

ேம

ம் தகவல் மற்

ம் வ

காட்

தல்

உங் க க்ேகா அல் ல உங் க க் த் ெதரிந்தவர்க க்ேகா
தல் ஆதரைவ
நீ ங் கள் ேத ம் பட்சத் ல் , உத
மற் ம் ஆேலாசைனகைள வழங் கக்
ய
நி வனங் களின் பட் யைல Ready Scotland இைணயதளத் ல் ready.scot/coronavirus/gethelp.
லம் காணலாம் .

எ

ர்காலத்

ட்டங் கள்

2022 ஆண் ஆரம் பம் வைர ல
ன் ெனச்சரிக்ைக நடவ க்ைககைளத் தயாராக
ைவத்
ப்ப
க அவ யமாக இ க் ம் என்
நாங் கள் எ ர்பார்க் ேறாம் . இ
ளிர்க் காலத் ல் NHS எ ர்ெகாள் ம் அ கரித்த அ த்தத்ைத நிர்வ க்க உத ம் .
எப்ப யா
ம் , நாங் கள் ெதாடர்ந் நிைலைமைய ஆய் ெசய் ஏேத ம்
நடவ க்ைககள் ேம ம் ேதைவயா என் பைத உ
ெசய் ேவாம் .

