
 

 
 

19 ஏப்ரல் 2022 

 

COVID-19 மற்றும் பள்ளிகள் 

 

அன்புள்ள பபற்றறோர/்போதுகோவலரக்றள  
 

இலவச பகோறரோனோ வவரஸ் பரிற ோதவன முடிவு மற்றும் 

புதிய வழிகோட்டுதவல பற்றிய புதுப்பித்தல் தகவல்  
 

ஏப்ரல் 1 முதல், இங்கிலாந்தில் உள்ள பபாது மக்களுக்கு இலவச பகாரரானா வைரஸ் 

(COVID-19) பரிர ாதவனவை அர ாங்கம் இனி ைழங்காது. பள்ளிகள், நர ்ரிகள் மற்றும் 

சிறப்புப் பள்ளிகளுக்கான ர ாதவனகளுக்கான அணுகலும் இதில் அடங்கும். 

பள்ளிகளிலும் குழந்வதகளின் ஆரம்ப கால அவமப்புகளிலும் பதாற்றுக் கட்டுப்பாடு 

பதாடரப்ாக ைந்துள்ள புதிை ைழிகாட்டுதல்கவள பற்றி உங்களுக்கும் உங்கள் 

குழந்வதகளுக்கும், பதரிைப்படுத்துைதற்காக இவத எழுதுகிரறாம். 

 
 

COVID-19 பரவுவவதக் குவறந்தபட ்மோக்குதல் 
 

பள்ளிகளும் அவமப்புகளும் COVID-19 மற்றும் பிற பதாற்று ரநாை்களின் பரைவலக் 

குவறப்பதற்கான நடைடிக்வககவள பதாடர ரைண்டும் - நல்ல காற்ரறாட்டத்வத 

மற்றும் பைளிப்புற இடங்கவளப் பைன்படுதத்ுதல் உட்பட; மக்கள் தங்கள் வககவள 

தைறாமல் கழுவுதல், டிஷ்யு ரபப்பரக்வளப் பைன்படுதத்ுதல், அைற்வற முவறைாகத் 

தூக்கி எறிைவதயும் உறுதிப ை்தல் ஆகிைவை. 

 

டிஷ்யூ ரபப்பருக்குள்ரள அல்லது முழங்வகக்குள் இரும ரைண்டும், அைரக்ளின் ைாை் 

மற்றும் மூக்வக ஒரு டிஷ்யூ ரபப்பரால் மூடரைண்டும் (வககால் அல்ல), அைரக்ள் இருமும் 

ரபாதும் அல்லது தும்மும்ரபாதும்பைன்படுத்திை டிஷ்யூ ரபப்பரக்வள உடனடிைாக 

குப்வபதப்தாட்டியில் எறிைரைண்டும் ஆகிை விஷைங்கவள தைவு ப ை்து உங்கள் 

குழந்வதகளுக்கு நிவனவூட்டவும். குறிப்பாக  ாப்பிடுைதற்கு முன், ர ாப்பு மற்றும் 

தண்ணீரால் அடிக்கடி வககவளக் கழுவுமாறும், ர ாப்பு மற்றும் தண்ணீர ் இல்வல 

என்றால், ரேன்ட் ர னிவட ர ் பெல்வலப் பைன்படுதத்ுமாறும் அைரக்ளிடம் 

ப ால்லவும். 

 

உங்கள் குழந்வத பள்ளிக்கு  ்ப ல்ல றவண்டுமோ? 
 

18 ைைதில் உள்ள அல்லது அவத விட சிறிைைரக்ள் மற்றும் இள ைைதினவர 

பபாறுத்தைவர COVID-19 பபாதுைாக ரல ான ரநாைாக உள்ளது மற்றும் 

பபரும்பாலானைரக்ளுக்கு சில நாட்களில்  ரிைாகிவிடும். பரிர ாதவன இனி 

கிவடக்காவிட்டாலும், COVID-19 அறிகுறிகள் இருந்தால் குழந்வதகளும் இவளஞரக்ளும் 

வீட்டிரலரை இருக்க ரைண்டும் மற்றும் மற்றைரக்ளுடன் பதாடரப்ு பகாள்ைவதத ்

தவிரக்்க ரைண்டும் (முழு பட்டிைல் கீரழ*) மற்றும்: 

 அதிக காை்  ்ல் உள்ளது அல்லது  

 பள்ளி, கல்லூரி அல்லது குழந்வத பராமரிப்பு, அல்லது அைரக்ளின் இைல்பான 

நடைடிக்வககவள  ்ப ை்ை முடிைாத அளவுக்கு உடல்நிவல ரமா மாக உள்ளது. 



 

 

அதிக காை்  ்ல் இல்லாவிட்டால் மற்றும் அைரக்ளால் ரபாக முடிகின்ற மாதிரிைான 

உடல்நிவல இருந்தால்.அைரக்ள் பள்ளி, கல்லூரி அல்லது குழந்வத பராமரிப்புக்கு 

மீண்டும் ரபாக ஆரம்பிக்கலாம். 

 

ையிற்றுப்ரபாக்கு மற்றும்/அல்லது ைாந்தி உள்ள குழந்வதகள், அதிக காை்  ்ல் 

இல்லாவிட்டாலும், கவடசிைாக ைாந்தி எடுத்த அல்லது ையிற்றுப்ரபாக்கு ஏற்பட்ட பிறகு 

இரண்டு நோடக்ள் (48 மணிறநரம்) வவர பள்ளிக்கு ப ல்லக் கூடோது. 

 

ஏப்ரல் 1 முதல், COVID-19 ர ாதவனயில் ரநரவ்ற முடிவைப் பபற்றுள்ள 18 ைைதுக்கு 

ரமற்பட்ட எைரும் வீட்டிரலரை இருக்க ரைண்டும் மற்றும் அைரக்ளது பதாற்று மிக 

அதிகமாக பரைக்கூடிை ஐந்து நாட்களுக்கு, மற்றைரக்ளுடன் பதாடரவ்பத ்தவிரக்்க 

ரைண்டும்.  

 

COVID-19 ர ாதவனயில் ரநரம்வற முடிவைப் பபறும் 18 ைைதில் உள்ள அல்லது அவத 

விட சிறிைைராக உள்ள குழந்வத அல்லது எந்த நபரும் வீட்டிரலரை இருக்க ரைண்டும் 

மற்றும் மூன்று நாட்களுக்கு, மற்றைரக்ளுடன் பதாடரவ்பத ்தவிரக்்க ரைண்டும். 

அைரக்ள் ர ாதவன ப ை்த மறுநாளிலிருந்து இது பதாடங்குகிறது. 

 

குழந்வதகள் மற்றும் இவளஞரக்ள் பபரிைைரக்வள விட குவறைான காலத்திற்ரக 

மற்றைரக்ளுக்கு பதாற்வற பரப்புகிறாரக்ள். அைரக்ள் நன்றாக இருந்து, 3 நாட்களுக்குப் 

பிறகு காை்  ்ல் இல்வல என்றால், அைரக்ள் மற்றைரக்ளுக்கு COVID-19 ஐப் பரப்பும் 

அபாைம் மிகக் குவறவு. 

மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது ரல ான இருமல் ரபான்ற ரல ான அறிகுறிகள் இருந்தாலும் 

அைரக்ளால் உடல்ரதீிைாக முடிந்தால் மற்றும் அதிக காை்  ்ல் இல்லாவிட்டால், எைரும் 

பள்ளிக்கு ப ல்லலாம், 

 
 
 

*COVID-19 இன் அறிகுறிகள் பின்வருமோறு:  

 அதிக காை்  ்ல் அல்லது நடுக்கம் (குளிருைது) - அதிக காை்  ்ல் என்றால் உங்கள் 

மாரப்ு அல்லது முதுகில் பதாடும் ரபாது நீங்கள் சூடாக இருக்கிறீரக்ள் (உங்கள் 

காை்  ்வல அளவிட ரதவையில்வல) 

 ஒரு புதிை, பதாடர ்ச்ிைான இருமல் - அதாைது ஒரு மணி ரநரத்திற்கும் ரமலாக 

அதிகமாக இருமுைது அல்லது 24 மணி ரநரத்தில் 3 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட 

இருமல் நிகழ்வுகள் 

 உங்கள் ைா வன அல்லது சுவை உணரவ்ின் இழப்பு அல்லது மாற்றம் 

 மூ ச்ு திணறல் 

 கவளப்பாக அல்லது முற்றிலும் ர ாரை்ாக உணரை்து 

 உடலில் ைலி 

 தவலைலி 

 பதாண்வட ைலி 

 அவடத்த அல்லது ஒழுகுகின்ற மூக்கு 

 பசியிழப்பு 

 ையிற்றுப்ரபாக்கு 

 உடம்பு  ரியில்லாத உணரவ்ு அல்லது உடம்பு  ரியில்லாமல் இருப்பது 

 

பள்ளிக்கு தைறாமல் ப ல்ைது கற்றலுக்கு மிக அைசிைம் என்றாலும் உடல்நிவல 

 ரியில்லாத அல்லது பதாற்றுரநாவை பரவ ப ை்ைக்கூடிை எைரும் வீட்டிரலரை 

இருப்பது முக்கிைம். உங்கள் பிள்வளக்கு COVID-19அறிகுறிகள் இருந்தால் ப ை்ை 

ரைண்டிைவத பற்றிை NHS தகைவல இங்ரக காணலாம் மற்றும் பிற ரநாை்களால் 

பாதிக்கப்படும் குழந்வதகள் எப்ரபாது பள்ளிக்கு  ்ப ல்ல ரைண்டும் அல்லது வீட்டில் 

தங்க ரைண்டும் என்பது பற்றிை கூடுதல் தகைல்கவள இங்ரக காணலாம். 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/


 

உங்கள் குழந்வதவை வீட்டிரலரை வைதத்ிருந்தால், முதல் நாரள பள்ளி அல்லது 

நர ்ரிக்கு பதாவலரபசி மூலம் பதரிவிப்பது முக்கிைம். உங்கள் குழந்வத வர முடிைாத 

நிவலவை அைரக்ளுக்குத் பதரிைப்படுதத்வும், மற்றும் அதற்கான காரணத்வதக் 

கூறவும்.  

 
 

தடுப்பூசி 
 

12-15 வயதுவடயவரக்ள் 

ஏப்ரல் 1 முதல் பள்ளியில் ரகாவிட் தடுப்பூசி திட்டம் முடிவுக்கு ைரும், ஆனால் 12 முதல் 

15 ைைதுவடைைரக்ள் தடுப்பூசி வமைம், மருந்தகம் அல்லது ைாக்-இன் வமைத்தில் 

ப ன்று தடுப்பூசிவைப் பபற முடியும். லூயிஷாமில் உள்ள கிளினிக்குகளின் முழுப் 

பட்டிைலுக்கு, இங்ரக பாரக்்கவும். 

 

5-11 வயதுவடயவரக்ள் 

ஏப்ரல் முதல், ஆரராக்கிைமாக உள்ள 5-11 ைைதுவடைைரக்ளுக்கும், தடுப்பூசி 

வமைங்கள், மருந்தகங்கள், பபாது மருதத்ுைரக்ள் (GP) மற்றும் ைாக்-இன் வமைங்களில் 

COVID-19 தடுப்பூசி ைழங்கப்படும். 5-11 ைைதுவடைைரக்ளின் பபற்ரறாரக்ள் கூடுதல் 

தகைலுடன் NHS லிருந்து ஒரு கடிதத்வதப் பபறுைாரக்ள். நீங்கள் தடுப்பூசி பற்றி ரமலும் 

படிக்கலாம் மற்றும் ஒரு  ந்திப்வப இங்ரக பதிவு ப ை்ைலாம்.  

 
____________________________________________________________________________________ 
 

COVID-19 ரநாை்தப்தாற்றுகவளக் குவறப்பதற்கும், எங்கள் பள்ளிகள், நர ்ரிகள் மற்றும் 

பரந்த  மூகத்வதப் பாதுகாப்பதற்கும் நீங்கள் ரமற்பகாண்டு ைரும் முைற்சிகளுக்காக 

மீண்டும் நன்றி பதரிவிக்க விரும்புகிரறாம். 

 
 

தங்கள் உண்வமயுள்ள,   

 
 

ஏஞ் லோ ஸ்றகட்டரக்ுட ்    டோக்டர ்றகத்தரின் எம்றபமோ 

கல்வி இைக்குனர ்  பபாது சுகாதார இைக்குனர ்

லூயிஷாம் கவுன்சில்  லூயிஷாம் கவுன்சில் 

https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/covid-vaccination-for-12-15-year-olds/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/vaccinations-for-5-11-year-olds/

