பள்ளிகள் மற்றும் சிறு பிராயத்தில்
உடல்நலமின்மமமய நிர்வகித்தல்
நம் சமூகத்தில் கரரானாமவரசின் (COVID-19) பரவமல கட்டுப்படுத்த நாம்
கமடபிடிக்க ரவண்டிய மிக முக்கியமான வழிகளில் ஒன்று நமக்கு
உடல்நலமில்லாமல் ரபானாரலா மிகவும் ரலசான அறிகுறிகள்
ததன்பட்டாரலா வட்டிரலரய
ீ
இருப்பரத.

நீங்கள் அறிய ரவண்டியது என்ன?
ஒரு குழந்தை ந ோய்வோய்பட்டோந
ந

சோன அறிகுறிகள் தைன்பட்டோந

வட்டிந
ீ

ோ மிகவும்
ோ

அக்குழந்தை

நே இருக்க நவண்டும்

பள்ளிக்கு வருமக தந்தவுடன் ஒரு குழந்மத உடல்நலமில்லாமல் ரபானால்
அவர்கள் பள்ளி அல்லது சிறுபிராய கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு மமயத்திலிருந்து
(ECEC) உடனடியாக அமழத்து தசல்லப்படரவண்டும்.

ஏநைனும் ஒரு குழந்தைேிடம் பின்வரும்

கோநரோனோதவரஸ் (COVID-19) அறிகுறிகள் மிக

மிைமோக தைன்பட்டோலும் கூட அக்குழந்தைக்கு
நசோைதன தசய்ேப்பட்டு நசோைதன முடிவுகள்
தவளிவரும் வதர
இருக்க நவண்டும்

அந்ை குழந்தை வட்டிந
ீ

• காய்ச்சல்
• குளிர் நடுக்கம் அல்லது வியர்மவ
• இருமல்
• ததாண்மட கரகரப்பு
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நே

• குமற சுவாசம்
• மூக்தகாழுகல்
• வாசமன அல்லது சுமவ உணற்திறன் இழப்பு
சில சூழ்நிமலகளில் தமலவலி, தமச வலி, மூக்கமடப்பு, குமட்டல், வாந்தி
மற்றும் வயிற்றுரபாக்கு இமவகளும் அறிகுறிகள் என கருதப்படும்.
ரமலும் அறிவுறுத்தலுக்கு:
• 24-மணி காரரானாமவரஸ் (COVID-19) ஹாட்மலன் எண் 1800 675 398 ஐ
அமழக்கவும்
• ஒரு தபாது மருத்துவமர அமழக்கவும்
• சுகாதாரத் துமற (Department of Health - DHS) ஆன்மலன் சுய-மதிப்பீடு
கருவிமய பயன்படுத்தவும்.
வருமக தாருங்கள்: எங்ரக ரசாதமன தசய்துதகாள்வது.

ஒரு குழந்தைேின் கோநரோனோதவரஸ் (COVID-19)

நசோைதன முடிவு எைிர்மதறேோக வந்ைோலும் அைன்
அறிகுறிகள்

ீ ங்கும் வதர

தைோடர்ந்து வட்டிந
ீ

அந்ை குழந்தை

நே இருக்க நவண்டும்.

ஒரு நபருக்கு காரரானாமவரஸ் (COVID-19) ரநாய் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால்
அல்லது அத்தமகய நபருக்கு தநருங்கிய ததாடர்பு தகாண்டவர் என்று
கண்டறியப்பட்டால் அவர் DHS இலிருந்து ஒப்புதல் வரும்வமர தங்கமள
தனிமமப்படுத்திக்தகாள்ளரவா/சமூக விலக்கம் தசய்யரவா ரவண்டும்.
தூசிக்காய்ச்சல் அல்லது ஆஸ்துமா ரபான்றவற்றுடன் ததாடர்புமடய விடாத
அறிகுறிகமள தகாண்டுள்ள குழந்மதகள் ததாடர்ந்து ECEC/பள்ளிக்கு வரலாம்.
தங்கள் வழக்க அறிகுறிகமள விட ரவதறரதனுரமா அல்லது அவற்மற விட
ரமாசமான அறிகுறிகரளா ததன்பட்டால் அவர்களுக்கு COVID-19 ரசாதமன
நடத்தப்படரவண்டும். தங்களின் விடாத அறிகுறிகள் COVID-19 அறிகுறிகளான
இருமல் அல்லது மூக்தகாழுகல் ரபான்றவற்றுடன் இமணந்து காணப்பட்டால்
குழந்மதகள் ECEC/பள்ளிக்கு ததாடர்ந்து வர தங்கள் தபாது மருத்துவரிடமிருந்து
சான்றிதழ் தபறரவண்டும்.
சிறு பிராயத்தினர் (கிரரட் 2 வமரயான ப்ரீ-ஸ்கூல்) மூக்தகாழுகல் அல்லது
இருமல் ரபான்ற நீண்டகால அறிகுறிகமள மவரஸ் தாக்கத்தின் பிந்தய
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காலத்திலும் தகாண்டிருக்கலாம். இவர்கள் தங்கள் அறிகுறிகள் முற்றிலும்
நின்றிருக்க வில்மல என்றாலும் ஒரு எதிர்மமற COVID-19 ரசாதமனக்கு பிறகு
பள்ளி/ECECக்கு வரலாம். இவர்கள் தங்கள் தபாது மருத்துவரிடமிருந்து தாங்கள்
மற்ற வமககளில் ஆரராக்கியமானவர்கள் அல்லது இந்த தீவிர ரநாயிலிருந்து
குணமமடந்து விட்டனர் என்ற சான்றிதமழ தபற ரவண்டும்.
மாணவர்களும் குழந்மதகளும் மற்ற உடல்நிமலகள் ததாடர்பான வட்டிலிருக்க
ீ
ரவண்டிய குமறந்தபட்ச காலகட்டங்கள் பற்றிய ரமலதிக விவரங்களுக்கு DHS
பள்ளி விலகல் அட்டவமணமய பார்க்கவும்.

பள்ளி/ECECக்கு வரும் முன்பு குழந்தைகளுக்கு
மருத்துவ சோன்றிைழ் நைதவேில்த

அறிகுறிகள் நீங்கியபின் குழந்மதகள்/மாணவர்கள் பள்ளி/ECECக்கு திரும்பும்
முன் கல்வி மற்றும் பயிற்சி துமற (Department of Education and Training) அல்லது
DHS இலிருந்து சான்றிதல் தபற ரதமவயில்மல.

இந்ை அறிவுதரகதள பின்பற்றுவைில் உங்கள் ஆைரவிற்கு
ோமதனவரும் இதைந்து போதுகோப்போக இருப்நபோம்.

ன்றி.

இந்த அறிவுறுத்தல் கல்வி மற்றும் பயிற்சி துமற(Department of Education and
Training), ரமலதிக பாதுகாப்பு விக்ரடாரியா (Safer Care Victoria) மற்றும் சுகாதாரத்
துமறயால் (Department of Health) உருவாக்கப்பட்டது
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