க ோவிட்–19 த ோற் றுக ோய் ப் பரவல்
ோணப் படும்
ோல ட்ட ்தில் , பல்
சிகிச்சச ் கு உட்படு ்துவ ற் ோன ஒப் பு ல் படிவம்

1.
.

நான் , ................................................ .................................................. ....................
பின் வருவனவற் றறெ் புரிந்து பகாண்டேன் என் று அறிவிக்கிடறன் ,

(பெயர்)

இதன்

மூலம்

o

க ோவிட்–19 றவரஸ் டநாய் த் பதாற் று ஏற் ெே்டு அறிகுறிகள் டதான் றுவதற் கு கணிசமாக நீ ண்ே
காலம் ஆகலாம் . இது 28 நாே்கள் வறர நீ டிக்கலாம் ,

o

இந்த டநாய் அறிகுறிகள் டதான் றும் நீ ண்ே கால இறேபவளியில் , அத்தறகய நெர்கள் அதிக
பதாற் று ஏற் ெடுத்தக்கூடியவராக இருக்கக்கூடும் . அது மே்டுமல் லாது, ஆடராக்கியமான
நெர்களுக்கும் இவர்களால் டநாய் ெரவக்கூடும் ,

o

ெல் சிகிச்றச முறறகறளச் பசய் யும் டொது, சமூக பதாறலதூர ெரிந்துறரகறளெ் ெராமரிெ்ெது
நறேமுறறக்குச் சாத்தியெ்ெோத விேயமாகும் (அதாவது ஒரு மீே்ேர் இறேபவளியில் ),

o

ெல் சிகிச்றச முறறகள் அழுத்தம் பகாடுக்கெ்ெே்ே நீ ர் அல் லது காற் று ஸ்ெ்டரக்கறள
உருவாக்கக்கூடும் . இது டநாயாளிகளின் திரவத் துளிகளுேன் கலந்து மாசுெே்டு கிளினிக்
சூழலில் நீ டிக்கும் ,

o

டமற் கூறிய காரணங் களால் , ெல் சிகிச்றசயின் விறளவாக டகாவிே்–19
ஏற் ெடுவதற் கு வாய் ெ்பு உள் ளது.

டநாய் த்

பதாற் று

2.

டநாய் த்பதாற் றுக்
கே்டுெ்ொே்டு
நேவடிக்றககள்
அறனத்தும்
அவரது
எல் றலக்குள்
டமற் பகாள் ளெ்ெே்டு உள் ளன என் று ெல்
றவத்தியர் எனக்கு விளக்கினார்.
இங் கு
ெயன் ெடுத்தெ்ெடும் பதாற் றுக் கே்டுெ்ொே்டு நேவடிக்றககளில் நான் திருெ்தி அறேகிடறன் .

3.

டமலும் ,
கீடழ
ெே்டியலிேெ்ெே்ே
அறிகுறிகள்
எதுவும்
உறுதிெ்ெடுத்துகிடறன் :
o
காய் ச்சல்
o
மூச்சுத் திணறல்
o
சுறவ அல் லது வாசறனயின் உணர்வு இழெ்பு
o
உலர் இருமல்
o
மூக்கு ஒழுகுதல்
o
பதாண்றே டநா அல் லது வலி

எனக்கு

இல் றல

என் ெறத

டமலும் நான் கேந்த 30 நாே்களுக்குள் ,
பவளிநாடுகளுக்கு அல் லது க ோவிட்–19 உயர் ஆெத்து நிறறந்த ெகுதிக்கு/ெகுதிகளுக்கு
ெயணிக்கவில் றல என் ெறதயும் ,
க ோவிட்–19 டநாயாளி அல் லது சந்டதகிக்கெ்ெடும் நெருேன் பதாேர்பில் இருக்கவில் றல
என் ெறதயும்
அறியத் தருகின் டறன் .
க ோவிட்–19 இன் ஆெத்றத மதிெ்பிே்ே பிறகு ெல் சிகிச்றசக்கு நான் ஒெ்புக்பகாள் கிடறன்
றகபயாெ்ெம் : …………………………
அறேயாள அே்றே இலக்கம் : …………………………………………………………………………………………………
முகவரி: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
பதாறலடெசி இலக்கம் : ………………………………………………………………………………………….

திகதி: ....................... .

