
ேநாயாளிகைள கவனி*பவ-க/0கான வழி3ைற: 
•  க"#: பராமr)பாள, ேநா/வா/)ப2ட நப4ட5 ஒேர அைறயி< இ4?@AேபாB 

சrயான  ைறயி< "5D அE?@ ம4FBவ  க"#ைய அணிய ேவIEA. 

 க"#யி5  5 ப@திைய பய5பா2#5 ேபாB ெதாட?LடாB அ<லB 

ைகயாள?LடாB. 

•  க"# ஈர)பதமாகேவா அ<லB அN?காகேவா இ4Oதா<, அைத உடன#யாக 

மாQற ேவIEA. பய5பா2#Q@) பிற@  க"#ைய அ)Rற)பEFதிய பி5 ைகைய 
SFதA ெச/TUகW. 

•  கA, "?@ அ<லB வாையF ெதாEவைதF தவி,?க ேவIEA. 

• ேநாயாளிTட5 ெதாட,R ெகாIடைதF ெதாட,OB ைக SகாதாரA உDதி ெச/ய)பட 

ேவIEA. 

• உணY தயாr)பதQ@  5ZA பி5ZA, சா)பிEவதQ@  5R, கழி)பைற 

பய5பEFதிய பி5 ைக SகாதாரA கைட)பி#?க ேவIEA 

• ைககW அN?காகF ேதா5DA ேபாெத<லாA. ைக கNYவதQ@ ேசா)R மQDA 

தIண \ைர @ைறOதப2சA 40 வினா#க]?@ பய5பEFதYA. ைககW பா,ைவ?@ 

அN?காக இ<லாவி2டா<, ஆ<கஹா< அ#)பைடயிலான ைகSFதிகr)பாைன 
பய5பEFதலாA. 

• ேசா)R மQDA தIண \ைர) பய5பEFதிய பிற@, ைககைள உல,FBவதQ@ #`ஸு 
ேப)ப,  பய5பEFBவB ந<லB.  #`ஸு ேப)ப, இ<லாத நிைலயி<, பிரFேயக 

SFதமான Bணி BIEகைள) பய5பEFBUகW, அைவ ஈரமா@AேபாB அவQைற 

மாQறYA. 

• ேநாயாளி உட5 ெதாடா,R ெகாW]A ேவைளயி< :  உட< திரவUக]ட5, @றி)பாக 

வா/வழி அ<லB Sவாச Sர)Rட5 ேநர#யாக ெதாட,R ெகாWவைதF தவி,?கYA.  

ேநாயாளிைய? ைகயா]A ேபாB ைகTைறகைள) பய5பEFBUகW. 

ைகTைறகைள அகQDவதQ@  5ZA பி5ZA ைக SகாதாரA ெச/TUகW. 
• ேநாயாளியி5 உடன# cழலி< அSFதமான ெபா42கைள ைகயாWவைத 
தவி,?கYA (எ.கா. சிகெர2Eகைள) பகி,வB, பாFதிரUகW, உணYகW, பானUகW, 

பய5பEFதிய BIEகW அ<லB பE?ைக Bணி). 
• ேநாயாளி?@ அவரB அைறயி< உணY வழUக)பட ேவIEA 

• ேநாயாளி பய5பEFBA பாFதிரUகைள ேசா)R மQDA தIண \, ெகாIE  

ைகTைறகW அணிOB SFதA ெச/ய ேவIEA. உணY உIeA  பாFதிரUகW 

மீIEA பய5பEFத)படலாA. ைகTைறகைள கழQறியபி5 அ<லB ைகயாIட 

பிற@ ைககைள SFதA ெச/TUகW. 
• ேநாயாளி பய5பEFதிய ேமQபர)R மQDA ஆைடகைள  SFதA ெச/TA ேபாB 

அ<லB ைகயா]A ேபாB "5D அE?@ ம4FBவ  க"# மQDA 

ைகTைறகைள) பய5பEFBUகW,  ைகTைறகைள அகQDவதQ@  5ZA 

பி5ZA ைக SகாதாரA ெச/TUகW. 

• ேநாயாளி பrOBைர?க)ப2ட சிகிgைசைய) பி5பQDவைத கவனி)பவ, உDதி 
ெச/வா,. 
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• கவனி)பவ, மQDA அைனFB ெந4Uகிய ெதாட,Rக]A தினசr ெவ)பநிைலTட5 

அவ,களி5 ஆேரா?கியFைத Sயமாக கIகாணி?க ேவIEA. COVID-19 இ5 

அறி@றி(கா/gச< / இ4ம< / Sவாசி)பதி< சிரமA) ெத5ப2டா< உடன#யாக 

தகவ< அளி?க ேவIEA. 
 

ேநாயாளிக/0கான  வழி3ைற: 
 
• ேநாயாளி எ<லா ேநரUகளிhA "5D அE?@ ம4FBவ  க"#ைய) பய5பEFத 

ேவIEA. 8 மணி ேநர பய5பா2#Q@ பி5 அ<லB அதQ@  5 ஈரமானாேலா, 
பா,ைவ?@ அN?காக ெதrOதாேலா  க"#ைய அ)Rற)பEFத ேவIEA. 

•  க"#ைய 1% ேசா#யA ைஹ)ேபா-@ேளாைர2ைட பய5பEFதி  கி4மி ந\?கA 

ெச/த பி5னேர அவQைற அ)Rற)பEFத ேவIEA. 
• ேநாயாளி அைடயாளA காண)ப2ட அைறயி< இ4?க ேவIEA மQDA 

வ \2#hWள மQறவ,களிடமி4OB, @றி)பாக வயதானவ,களிடமி4OB விலகி 
இ4?க ேவIEA. ேமhA உய, இரFத அNFதA, இ4தய ேநா/, சிDந\ரக ேநா/ 

ேபா5ற ேநாTQற நிைலைமகைள? ெகாIடவ,களிடமி4OB விலகி இ4?க 

ேவIEA. 
• ேபாBமான ந\ேரQறFைத பராமr?க ேநாயாளி ஓ/ெவE?க ேவIEA மQDA 

நிைறய திரவUகைள @#?க ேவIEA. 
• எ<லா ேநரFதிhA Sவாச ெநறி ைறகைள) பி5பQDUகW. 

• ைககைள ேசா)R மQDA தIண \r< @ைறOதB 40 வினா#கW கNவ ேவIEA 

அ<லB ஆ<கஹா< அ#)பைடயிலான SFதிகr)R பய5பEFதி SFதA ெச/ய 

ேவIEA. 
• தனி)ப2ட ெபா42கைள மQறவ,க]ட5 பகிர ேவIடாA. 

• அைறயி< அ#?க# பய5பEFBA ேமQபர)Rகைள (ேமைஜ, கதY ைக)பி#கW, 

ைக)பி#கW ேபா5றைவ) 1% ைஹேபா@ேளாைர2 திரவFைத பய5பEFதி உட5 

SFதA ெச/TUகW. 
• ேநாயாளியி ம4FBவr5 அறிYDFத<கW மQDA ம4OB ஆேலாசைனகைள 

கI#)பாக பி5பQற ேவIEA. 

• ேநாயாளி தனB உடலி5 ெவ)பநிைலைய தினசr SயகIகாணி)R ெச/B கீேழ 

விவr?க)ப2EWளப# அறி@றியி< ஏேதZA சrைவ உண,Oதா< உடன#யாக 

தகவ< ெதrவி?க ேவIEA. 
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