
COVID பயிற்சி 1
சமூக சுகாதார பணியாளரக்ள் மற்றும் தன்னாரவ்லரக்ளுக்கு

COVID அறிகுறிகள், தடுப்பு மற்றும் தடுப்பூசி



அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் 
● காய்சச்ல், இருமல், சளி

○ மமற்ககாண்டு 

விளக்கப்பையிருக்கும் வீைட்ில்

தனிடமப்படுத்திக்ககாள்ளும்

கெறிமுடறடய உைனடியாக 

கதாைங்கவும்

○ முடிெ்தால் மொதடன கெய்யவும்

○ குடும்பத்தின் மற்றவரக்ளிைமிருெ்து 

தனிடமப்படுத்திக்ககாள்வது



தடுப்பு

● மாஸ்குகள்
○ இரைட்ை மாஸ்குகள்

○ ெரஜ்ிக்கல் மாஸ்க் + துணி மாஸ்க் 

○ உங்கள் மூக்கு மற்றும் வாடய முழுவதுமாக

மூடிடுங்கள்

○ மாஸ்க் அணிந்திடும் நுட்பங்களளக் 

காண்பிக்கவும் 

● இடைகவளி
○ 2மீ அல்ல 3மீ 

● அடிக்கடி டகக்கழுவுவடதத் கதாைரவும்

● கூை்ைமான இைங்களுக்குெ ்கெல்ல மவண்ைாம் 



பிமரக் அவுை் அமரவ்ு

தடுப்பு கெறிமுடறகள் குறித்து என்ன 

கைட்ுக்கடதகள் மற்றும் ெவால்கள் 

உள்ளன? அவற்டற ொம் எவ்வாறு ெிவரத்்தி 

கெய்யலாம்?



தடுப்பூசி 

● COVID ஐ தடுக்க தடுப்பூசி மிகவும் முக்கியமானது

● தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது 

● உைம்பானது டவரடஸ எதிரத்த்ுப் மபாராைக் கற்றுக்ககாள்வதால் காய்ெெ்ல், உைல் 

வலி, குளிர ்மிகவும் கபாதுவானது
○ பாராசிை்ைமால் எடுதத்ுக் ககாள்ளுங்கள்

● CoWin கெயலியில் 18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்பை்ைவரக்ள் பதிவு கெய்யவும், 

அல்லது  ASHA/PHCக்குெ ்கென்று பதிவு கெய்யவும்

● தகுதியான ெபரக்டளக் கண்ைறிெ்து அவரக்ளுக்கு உதவுங்கள், மமலும் 

ASHA மற்றும் PHC உதவியுைன் தடுப்பூசி மபாடுவடத உறுதிகெய்க 

● தடுப்பூசி எப்மபாது மபாைட்ுக்ககாள்ளக்கூைாது 
○ உங்களுக்கு காய்ெெ்ல், இருமல், ெளி மபான்ற மகாவிை் அறிகுறிகள் இருெ்தால்

○ கரப்்பிணி கபண்கள் 

○ COVID மெரம்டறயாக இருெ்தால், எதிரம்டறடய பரிமொதித்த பின்னர ்தடுப்பூசி 

மபாடுவதற்கு 2 மாதங்கள் காத்திருக்கவும்



ஒருவர் எப்பபாது தடுப்பூசி பபாட்டுக்ககாள்ளக்கூடடாது?

தற்பபாது பகாவிட்டினால் 

பநாய்பவய்ப்பட்டிருக்கும்பபாது அல்லது 

படுக்ளகயில் இருக்கும் அளவில் அல்லது 

மருத்துவமளனயில் அனுமதிக்கும்

அளவுக்கு பநாய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்பபாது 

இப்பபாளதக்கு

12 வயதுக்குக்

குளறவான 

குழந்ளதகள்

கடுளமயான 

வியாதிகளுடன் 

80 வயதுக்கு 

பமற்பட்டவரக்ள்
இப்பபாளதக்கு

கர்ப்பிணி 

கபண்கள்

முன்பு பகாவிட்டுக்கான 

அல்லது மற்ற தடுப்பூசி 

எடுத்துக்ககாண்ட பின்னர் 

மயங்கியவரக்ள் எவரும்



பிமரக் அவுை் அமரவ்ு

உங்கள் ெமூகங்களில் தடுப்பூசி குறிதத்ு 

என்ன கைட்ுக்கடதகள் மற்றும் ெவால்கள் 

உள்ளன? அவற்டற ொம் எவ்வாறு ெிவரத்்தி 

கெய்யலாம்?



தடுப்பூசி காரணமாக மக்கள் 

இறந்து ககாண்டிருக்கிறாரக்ள்.

2021 பம 25 ஆம் பததி வளர, 78 பகாடி தடுப்பூசி 

படாஸ்கள் வழங்கப்பட்டன, பமலும் ஒரு 

லட்சம் படாஸ்களுக்கு ஒரு இறப்புக்கும் 

குளறவாகபவ கதவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒரு சிலபர தடுப்பூசிகளின் தீவிரமான 

கதாடரள்பக் காட்டியுள்ளனர்.

கபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இறந்த 

பநாயாளிகள் பிற பநாய்களால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தடுப்பூசி

அவரக்ளின் மரணத்திற்கு காரணமாக 

இருந்தது என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் 

இல்ளல.

கதாடரப்ு என்பது காரணத்ளதக் 

குறிக்கவில்ளல.  தடுப்பூசிகளால் 

இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது நம் 

சாளலகளில் இரு சக்கர வாகனத்தில் 

கசல்வளத விட ஒரு மில்லியன் மடங்கு

குளறவு !!



வீைட்ு மவடல

ெமூக உறுப்பினரக்ள் மகாவிை் கெறிமுடறகடள 

கண்டிப்பாக பின்பற்றுகிறாரக்ள் என்படத

எவ்வாறு உறுதிப்படுதத்ுவீரக்ள்?


