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ககொரரொனொ வைரஸ் பொதுகொப்பு 

கருப்பர், ஆசியர் மற்றும் சிறுபொன்வமயின 

பின்னணிவயச ்ரசர்ந்த மக்களுக்கொன ஐந்து 

அம்ச ைழிகொட்டுதல் 

 

நீங் ள்  ருப்ப ,் ஆசிய  ்மற்றும் சிறுபொன்வமயின 

பின்னணிவயச ்ரச ந்்தை ொ  இருந்தொல் நீங் ள் 

ர ொவிட்-19-ஆல் பொதி ் ப்பட ்கூடிய, தீவி மொ  

ரநொய்ைொய்ப்பட ்கூடிய மற்றும் இறந்துரபொ  ்கூடிய 

ைொய்ப்பு அதி ம் இரு ்கிறது என ஆ ொய்சச்ி 

 ொண்பி ்கிறது.  

 

ர ொவிட்-19 -இலிருந்து உங் வளயும் உங் ள் 

குடும்பத்வதயும் பொது ொ ்  நீங் ளும் மற்றை  ்ளும் 

கசய்ய ்கூடிய சில விஷயங் ள் இங்கு 

க ொடு ் ப்பட்டுள்ளன. 

 

1. ஆபத்துகவை அறிந்துககொை்ைவும் 

• கபண் வள விட ஆண் ள் ர ொவிட்-19 

கபருந்கதொற்றொல் இறப்பதற் ொன ைொய்ப்பு 

அதி ம் உள்ளது 

• கைள்வள இன ஆண் வள விட ஆப்பி ி ் , 

பங் ளொரதசி, இந்திய மற்றும் பொகிஸ்தொனிய 

பொ ம்ப ியத்வதச ்ரச ந்்த ஆண் ள் ர ொவிட்-19 

கபருந்கதொற்றொல் இறப்பதற் ொன ைொய்ப்பு 

அதி ம் உள்ளது 

• கைள்வள இனப் கபண் வள விட  ருப்பினப் 

கபண் ள் ர ொவிட்-19 கபருந்கதொற்றொல் 

இறப்பதற் ொன ைொய்ப்பு அதி ம் உள்ளது 

• நீங் ள் 65 ையது ்கு ரமற்பட்டை ொ  இருந்தொல் 

உங் ளு ்கு அதி  ஆபத்து உள்ளது, மற்றும் 

நீங் ள் 85 ையது ்கு ரமற்பட்டை ொ  இருந்தொல் 

உங் ளு ்கு இன்னும் அதி  ஆபத்து உள்ளது 
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• சில சு ொதொ  நிவலவம ள் உங் ளு ்கு ர ொவிட்-

19 பொதிப்வப அதி  ி ் ச ்கசய்கிறது. நீ ிழிவு 

ரநொய் மற்றும் உய  ்இ த்த அழுத்தம் ஆகியவை 

இதில் உள்ளடங்கும் 

• இந்த ஆபத்து ள் உங் வளயும் உங் ள் 

குடும்பத்வதயும் எப்படிப் பொதி ்கின்றன 

என்பவதப் பு ிந்துக ொள்ளவும். 

 

2. சிறந்த சுகொதொரத்வதப் பரொமரிக்கவும்  

• உங் ள் வ  வள அடி ் டி  ழுைவும் 

• இருமும்ரபொதும் தும்மும்ரபொதும் ஒருமுவறப் 

பயன்பொட்டு திசுத்தொவள பயன்படுத்தவும் 

• பயன்படுத்திய திசுத்தொள் வள எறிந்துவிடவும் 

• உங் ளிடம் திசுத்தொள் இல்வலகயன்றொல் உங் ள் 

சட்வடயின் வ ப்பகுதிவய பயன்படுத்தவும் 

• உங் ள்  ண் ள், மூ ்கு மற்றும் ைொவயத் 

கதொடுைவதத் தவி  ்் வும் 

• உடல்நிவல ச ியில்லொதை  ்ளுடன் 

கதொட ப்ுக ொள்ைவதத் தவி  ்் வும். 

 

3. உங்கவையும் மற்றைர்கவையும் பொதுகொக்கவும் 

• சொத்தியமுள்ள இடங் ளில் ப ிந்துவ  ் ப்பட்ட 

இ ண்டு மீட்ட ,் அல்லது குவறந்தபட்சம் ஒரு 

மீட்ட  ்சமூ  இவடகைளிவய ்  வடப்பிடி ் வும் 

• மு   ைசம் அணியவும்; கபொதுப் 

ரபொ ்குை த்வதப் பயன்படுத்தும்ரபொதும் 

கவடகைிலும் நீங் ள் இவதச ்கசய்ய ரைண்டும். 

நீங் ள் மற்றை  ்ளுடன் கதொட ப்ுக ொள்ள 

ைொய்ப்புள்ளது என்றொல் இை்ைொறு கசய்ய 

முயற்சி ் வும் 

• குடும்ப அல்லது சமூ  நி ழ்சச்ி ளில்  ைனமொ  

இரு ் வும் 
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• குழுவில் உள்ள உங் வள விட அதி ம் 

பொதி ் ப்பட ்கூடிய மற்றை  ்வளப் பற்றிச ்

சிந்தி ் வும் 

• உங் ளு ்கு ர ொவிட்-19 கதொற்று இருப்பதொ  

நீங் ள்  ருதினொல் வீட்டிரலரய இரு ் வும், 

ப ிரசொதவன கசய்துக ொள்ளவும். 

 

4. உங்கை் பிரசச்வனகை் பற்றிப் ரபசவும் 

• உங் ளு ்கு அறிகுறி ள் இருப்பதொ  நீங் ள் 

 ருதினொல் உங் ள் GP -இடம் ரபசவும் அல்லது 111-

ஐ அவழ ் வும் 

• ரைவல ்குத் திரும்புைது குறித்து நீங் ள் 

பயப்படுகிறீ  ்ள் என்றொல், உங் ள் 

பணியம த்்துந ிடம் ரபசவும் 

• உங் ள் பணியம த்்துந ிடம் ரபசுைதற்கு நீங் ள் 

பயப்படுகிறீ  ்ள் என்றொல், உங் ள் சங் த்தில் 

அல்லது சு ொதொ  மற்றும் பொது ொப்பு 

நி ை்ொகியிடம் ரபசவும் 

• உங் ளு ்கு உண வ்ுப்பூ ை்மொன ஆத வு 

ரதவைப்பட்டொல் NHS எை் ி வமண்ட் ரமட்ட ஸ்் 

(NHS Every Mind Matters)-ஐப் பொ  ்் வும்   
 

5. ஆரரொக்கியமொக இருங்கை் 

• உங் ள் உடல்நலம் மு ்கியமொனது 

• ஆர ொ ்கியமொ  இருப்பது நீங் ள் 

ரநொய்ைொய்ப்படும் ஆபத்வத ் குவற ்கிறது 

• நலைொழ்வு ்கு ஐந்து படி வளப் பின்பற்றவும்: 

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-

depression/improve-mental-wellbeing/. 

 

ஆ ொய்சச்ி ைளங் ள்: இன ைொ ியொன க ொர ொனொ 

வை ஸ் (ர ொவிட்-19) கதொட ப்ொன ம ணங் ள், 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc=&reserved=0
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
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இங்கிலொந்து மற்றும் ரைல்ஸ்: 2 மொ ச் ்2020 முதல் 15 ரம 

2020 ைவ   

கபொது சு ொதொ ம் இங்கிலொந்து: ர ொவிட்-19 ஆபத்து ள் 

மற்றும் விவளவு ளில் நிலவும் ஏற்றத்தொழ்வு வள 

மதிப்பொய்வு கசய்தல் 

கபொது சு ொதொ ம் இங்கிலொந்து: த வு ்கு அப்பொற்பட்ட 

விஷயங் ள்: BAME குழு ் ளில் ர ொவிட்-19-இன் 

தொ ் த்வதப் பு ிந்துக ொள்ளுதல் 

 
கூடுதல் த ைல்: gov.uk/coronavirus 

 

கைளியிட்ரடொ  ்எச ்ஸ் க சிலியன்ஸ் ஃரபொ ம் 

(Essex Resilience Forum), ஜூவல 2020 
Essexprepared.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamil: Coronavirus advice for BAME 
people  
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://www.gov.uk/coronavirus
http://www.essexprepared.co.uk/
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