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ஜெர ்மன் பேசும் சுவிஸ் கல் வி மாநாட்டின் (டி.வி.கே) துண்டுப்பிரசுரம்

மழலையர் பள் ளி மற் றும் த�ொடக்கப் பள் ளியில் உள் ள குழந்தைகளில் ந�ோய்
மற் றும் தடிமன் அறிகுறிகளுக்கான நடைமுறை (சுழற் சி 1 மற் றும் 2)
பெற�்றோர்களுக்கான குறிப் புகள் மற் றும் பரிந்துரைகள்
உங் கள் பிள்ளை எப�்போது வீட்டில் இருக்க வேண
் டும் ?
உங் களுக்கு பின் வரும் அறிகுறிகள் ஏதேனும் இருந்தால்
முன் பு அறியப்பட்ட ந�ோயின் அறிகுறிகள் மதிப்பீட்டில் ப�ொருந்தாது.
காய் ச ்சல் இல் லாமல்
லேசான இருமல், தடிமன்
அல் லது த�ொண்டை ந�ோ

காய் ச்சல்

உடம் பு ந ிலைமை சுகம்

ஆனால் உடம் பு ந ிலைமை சுகம்

கூடிய இருமல்
(அஷ்மா ப�ோல் ந�ோய்
இல் லாமல் )

38.5 டிகிர ிக்கு மேல்
காய் ச்சல்

உடம் பு சுகம் இல் லை

ஆம்
பிள்ளை வீட்டில் இருக்க வேண
் டும்
ஆசிர ியரக்
் கு அறிவிக்கவும்

இல் லை

வேறு ஏதேனும் அறிகுறி உள் ளதா?
– வயிற்று வலி
– தலைவலி
– உடல் வலிகள்
– சுவை மற்றும் வாசனை இழப்பு

மூன்று நாட்களுக்குள்
குறிப்பிடத்தக்க
முன்னேற் றம் ஏதேனும்
உள் ளதா?

இல் லை

ஆம்

ஆம்

உங் கள் குழந்தையின்
மருத்துவரைத் த�ொடர்பு
க�ொள் ளுங் கள்.ஒரு ச�ோதனை
எடுக்கப்பட வேண்டுமா அல் லது
குழந்தை மீண்டும் பள்ள ிக்குச ்
செல் லத் தயாரா என் பது உட்பட,
எவ் வாறு த�ொடரலாம் என் பதை
மருத்துவர ் தீர ்மான ிக்கிறார. ்
ச�ோதனை (டெஸ்ட்) செய் ய
தீர்மான ித்தால்
ச�ோதனை (டெஸ்ட்) முடிவு
தெர ியும் வரை பாடசாலைக்கு
செல் ல வேண்டாம் ஆசிர ியரக்
் கு
அறிவிக்கவும்

உங் கள் பிள்ளைக்கு
குறைந்தது 24 மண ிநேரம்
காய் ச்சல் இல் லை?

ந�ோய்
இல் லை

ச�ோதனை (டெஸ்ட்) முடிவு …
ந�ோய்
இருக்கு

ஆம்

த�ொடர ்பு தடமறிதல்
அறிவுறுத்தல் கள ின் படி மேலும்
சிகிச ்சையள ிக்கும் மருத்துவர ின்
ஆல�ோசனைப்படி குழந்தை
வீட்டில் தங் கவேண
் டம்
தன ிமைபடுத்தல் முடிந்த பிறகு

COVID-19 ஐ குறிக்கும் அறிகுறிகளைக் க�ொண்ட ஒரு பிள்ளை இன�ொரு பிள்ளையுடன் (> 12 வயதுக்கு மேல் ) அல் லது
ஒரு பெர ியவருடன் நெருங் கிய த�ொடரபைக்
்
க�ொண்டிருந்தால், அந்த நபர ் ச�ோதிக்கப்பட வேண்டும் . த�ொடர ்பு
நபர ின் ச�ோதனையில் ந�ோய் இருப்பது தெர ிந்தால், அறிகுறி உள்ள பிள்ளையும் ச�ோதிக்கப்பட வேண்டும் .

Stand: 28. September 2020

Tamilisch/Tamoul
Zyklus 1&2/Cycles 1&2
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உங் கள் பிள்ளை பள் ள ிக்கு செல் லலாம்

