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க�ோவிட்-19 சு�ோதோர ெோம்பியன் 
ஆகுங�ள
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கூடுதல் தகவல் 
இநதச் ெிறகறேட்டில் இ்டம்சபறறுள் த�வல்�ள 
இவவ அச்ெி்டபபட்்ட தினமோன செப்டம்பர் 2, 2020 
நிலவரபபடி துல்லியமோனதோ�வும், நோ்து கததி 
வவர புதுபபிக்�பபட்்டதோ�வும் உள்ன.

பள்ளிக்குத் திரும்புதல் மறறும் க�ோவிட்-19 
பறறேிய ெமீபத்திய த�வல்�ளுக்கு www.newham.
gov.uk/backtoschool -ஐப போர்வவயி்டவும், கமலும் 
நியூஹோம் க�ோவிட்-19 சு�ோதோர ெோம்பியன் 
ஆகுங�ள.

இநதச் ெிறகறேடு 
www.newham.gov.uk/backtoschool-இல் 
பல்கவறு சமோழளி�்ளில் �ிவ்டக்�ிறேது.

க�ோவிட்-19 சதோறறுக் �ோலத்தின்கபோது நமது 
பள்ளி�வ்யும், நமது குடும்பங�வ்யும், 
நம்வமயும் போது�ோபபோ� வவத்துக்ச�ோள் நோம் 
என்ன செயய முடியும்.
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நியூஹாமை திரும்பவும ்பள்ளிக்கு அமைத்து 
வருதல்
முதலோவதோ�, க�ோவிட்-19 நமது வோழக்வ�யின் ஒரு பகுதியோ� ஆனதிலிருநது நியூஹோவம 

போது�ோபபோ� வவத்துக்ச�ோள் நீங�ளும் உங�ள குடும்பமும் 
கமறச�ோண்ட அவனத்துச் செயல்�ளுக்கும் நோங�ள ஒரு சபரளிய 
நன்றேி செோல்ல விரும்பு�ிகறேோம். ஒரு சபறகறேோரோ�, குறேிபபோ� 
குடும்பங�ளுக்கு, இது நம் அவனவருக்கும் எவவ்வு ெவோலோனது 
என்பவத நோன் அறேிகவன்.

செப்டம்பர் மோதத்தில் அவனவரும் போது�ோபபோ� பள்ளிக்குத் 
திரும்புவவத உறுதிசெயய நியூஹோம் பள்ளி�ள �வுன்ெிலின் சபோது 
சு�ோதோரக் குழுவு்டன் இவைநது பைளியோறறேி வரு�ின்றேன. 

நோம் எவவ்வு தோன் முயறெி செயதோலும், எல்லோ ஆபத்து�வ்யும் 
நம்மோல் அ�றறே முடியோது. நோம் எபகபோதும் நம் வோழக்வ�யில் எதிர்ச�ோளளும் பல்கவறு 
ஆபத்து�வ் ெமநிவலபபடுத்த கவணடும், அநத வவ�யில் இது கவறுபட்்டதல்ல. 
பள்ளிக்குச் செல்வதோல் ஏறபடும் ஆபத்துக்�ள குவறேவோனவவ, மறறும் பள்ளிக்குச் 
செல்லோததோல் ஏறபடும் ஆபத்து�ளு்டன் இவறவறே ஒபபி்ட கவணடியதில்வல. பள்ளிக்குச் 
செல்லோமலிருபபது குழநவத�்ளின் �றறேல், வோழநோள முழுவதறகுமோன வோயபபு�ள, 
ெமூ�த் சதோ்டர்பு�ள மறறும் உ்டல்நலம் ஆ�ியவறறேின் மீது என்ன தோக்�த்வத 
ஏறபடுத்தியுள்து என்பது இநதச் ெமநிவலவயக் �ண்டறேிவதன் மூலம் அவ்டயோ்ம் 
�ண்டறேியபப்ட கவணடும்.

க�ோவிட்-19 உ்டன் நோம் நீண்ட �ோலம் வோழநது வருவதோ�த் கதோன்றேினோலும் கூ்ட, இது 
இன்னும் மளி�வும் புதியதோ�கவ இருக்�ிறேது. ஒவசவோரு நோளும் இநத வவரஸ் பறறேி நோம் 
அதி� விஷயங�வ் �றறுக்ச�ோள�ிகறேோம்.

மளி�ச் ெில குழநவத�ள மட்டுகம க�ோவிட்-19 சதோறறேினோல் �டுவமயோ� 
கநோயவோயபபட்டிருபபதோல் பள்ளிக்குத் திரும்புவது போது�ோபபோனகத என்பது ஆயவு 
மூலம் சதரளியவநதுள்து. சபருநசதோறறுக் �ோலத்தின் கபோது பல பள்ளி�வ்த் 
திறேநது வவத்திருநத நோடு�்ளில் கூ்ட, பள்ளி�ள மூலம் அதி� அ்வில் கநோயத்சதோறறு 
பரவவில்வல என்றும் ஆயவு சதரளிவிக்�ிறேது. குறேிபபோ�, இ்ம் குழநவத�ள 
தங�ளுக்�ிவ்டகய க�ோவிட்-19 சதோறறேிவன பரபபியதோ�த் சதரளியவில்வல, மறறும் 
ஆெிரளியர்�ளுக்கும் குழநவத�்ளி்டமளிருநது க�ோவிட்-19 சதோறறு ஏறபட்்டதோ�த் 
சதரளியவில்வல. 

மோைவர்�ள ஆெிரளியர்�ளும் மீணடும் போது�ோபபோ�த் திரும்பி வநததறகு வரகவறபுத் 
சதரளிவிபபவத உறுதிசெயய எ்ளிதில் �ிவ்டக்�ின்றே ெமீபத்திய ெிறேபபோன த�வல்�ள மறறும் 
வழளி�ோட்டுதவல பள்ளி�ள பயன்படுத்து�ின்றேன. க�ோவிட் போது�ோபபு மோறறேங�்ளின் 
�ோரைமோ� பள்ளி�ள மளி�வும் வித்தியோெமோன கதோறறேத்வதயும் உைர்வவயும் 
ஏறபடுத்து�ின்றேன. குடும்பங�ளுக்கு பள்ளி எநத அ்வுக்கு முக்�ியத்துவம் வோயநதது 
என்பவதப பறறேியும், சதோறறுபபரவல் �ோலம் முழுவதும் குழநவத�ள, இவ்ஞர்�ள மறறும் 
குடும்பங�ள எநத அ்வுக்கு நலமோ� இருநதன என்பவதப பறறேியும் நமக்குத் சதரளிநத 
த�வல்�ள அவனத்தும் திட்்டங�்ளில் இ்டம்சபறறுள்ன.

ஒவசவோரு நோளும் மோந�ரம் முழுவதும் க�ோவிட்-19 சதோ்டர்போன க�ளவி�ளுக்கு நியூஹோம் 
�வுன்ெில் சதோ்டர்நது பதில்ளித்து வரு�ிறேது. வவரஸின் நிவல பறறேிய கூடுதலோன 
ஆதோரங�ளும், ஆழநத த�வல்�ளும் எங�ளுக்கு �ிவ்டபபவதப சபோறுத்து ஆகலோெவன 
சதோ்டர்நது புதுபபிக்�பபட்டு வரு�ிறேது. சூழநிவல மோறேினோல், ஆபத்து�்ளின் ெமநிவலயும் 
மோறேக்கூடும். த�வல்ளிக்�பபட்்ட முடிவு�ள எடுக்� உங�ளுக்கு உதவுவதறகுத் கதவவயோன 
த�வல்�வ் அ்ளிக்� நோங�ள �்டவமபபட்டுளக்ோம். 

ஜேசன் ஸ்ட்ரெலி்டஸ
்்பாது சுகாதாரெ இயக்குநர்
லண்டன் நியூஹாம நகரொ்டசசி

நாம அமைவரும இதில் ஒரு ்பங்கு 
வகிக்கிஜ�ாம, ைற்றும ஒருவமரெ்யாருவர் 
்பரெஸ்பரெம சார்்நதிருக்கிஜ�ாம
நம் அவனவருக்கும் இருபபது ஒகர குறேிக்க�ோள - நமது குடும்பங�வ்யும், 
நணபர்�வ்யும், நம்வமயும், நமது ெமுதோயத்வதயும் க�ோவிட்-19 சதோறறேிலிருநது 
போது�ோபபோ� வவத்திருபபது.

பள்ளி�ள க�ோவிட்-19 சதோறறேிலிருநது போது�ோபபோ� இருபபவத உறுதிசெயய நோங�ள 
�்டவமபபட்டுளக்ோம். எநத அ்வுக்கு வவரஸ் �ட்டுபபடுத்தபபடு�ிறேகதோ, அநத அ்வுக்கு 
நோம் அவனவரும் போது�ோபபோ� இருக்� முடியும்.

நியூஹோவம போது�ோபபோ� வவத்திருக்�, நோம் அவனவரும் இதில் ஒரு பஙகு வ�ிக்�ிகறேோம், 
மறறும் ஒருவவரசயோருவர் பரஸ்பரம் ெோர்நதிருக்�ிகறேோம்.

்பள்ளிக்குத் திருமபுவது ஏன் முக்கியைாைது
பள்ளியோனது குழநவத�ளுக்கும், இவ்ஞர்�ளுக்கும், அவர்�ளுவ்டய குடும்பங�ளுக்கும் 
முக்�ியமோனது.

பள்ளிக்குச் செல்வது குழநவத�ளுக்கும் இவ்ஞர்�ளுக்கும் அறேிவோறறேலுக்கு 
அபபோறபட்்ட விஷயங�வ்க் �றபிக்�ிறேது. பள்ளியில் குழநவத�ளும், இவ்ஞர்�ளும் 
ெமூ�த் சதோ்டர்பு�வ் வ்ர்த்துக் ச�ோள�ிறேோர்�ள, இவறவறே அவர்�ள பின்னர் தங�ள 
வோழக்வ�யில் பயன்படுத்து�ிறேோர்�ள.

அகதோடு, பள்ளி�ளும் மோைவர்�்ளின் மன மறறும் உ்டல் நலவோழவிறகு 
ஆதரவ்ளிக்�ின்றேன, இது இநத சதோறறுபபரவல் �ோலத்தின் கபோது வழக்�த்வத வி்ட மளி� 
முக்�ியமோ�த் கதவவபபடு�ிறேது.

பள்ளி மற்�ம் 
பணியாளர்க�
க்கான ஆபத்� 
மத�ப்பீ�களின் 

வழக்கமான 
மத�ப்பாய்�
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எங்ேக ெசல்ல ேவண்�ம் 
மற்�ம் எப்ப�ப் பார்ைவய�ட 

ேவண்�ம் என்பைதப் 
பற்ற�ய வ�த�கள் 
அைனத்ைத�ம் 

ப�ன்பற்ற�ம் பள்ளி 
உங்களிடம் 

ேகட்�க்ெகா
ண்டால் 

�ட்���ந்ேத 
ப�க்க�ம்

சமீபத்த�ய 
வழிகாட்�தல் 

அைனத்ைத�ம் 
ப�ன்பற்ற�ம்

�ட்�ேலேய 
இ�ங்கள் மற்�ம் 

உங்க�க்� 
அற��ற�கள் இ�ந்தால் 

அல்ல� NHS ெடஸ்ட் 
அண்ட் �ேரஸ் �லம் 

ேகட்�க்ெகாள்ளப்பட்டால் 
பரிேசாதைன 

ெசய்�ெகாள்ள�ம்

��ந்தவைர 
பள்ளிக்� 

நடந்�, 
மித�வண்�ய�ல் 

அல்ல� 
ஸ்�ட்�ல் 
ெசல்ல�ம்�ட்�ல் 

உங்க�க்�த் 
ேதைவய�ல்லாத 
அைனத்ைத�ம் 

வ�ட்�வ�ட�ம்

ேநாய்த்ெதாற்� 
த�ப்� மற்�ம் 
கட்�ப்பாட்�ல் 

பணியாளர்கள் 
பய�ற்ச� 

ெப�க�றார்கள்

மா�ம் 
இயல்� 

ெகாண்ட 
ெதாடங்�ம் 

மற்�ம் 
���ம் 

ேநரங்கள்

��தல் 
�த்தப்ப�த்தல் 

- பள்ளிய�ல் 
எல்லா 

இடங்களி�ம்



ஆதாரெங்கள நைக்கு என்ை ்சால்கின்�ை
இதுவவர ஆதோரங�ள மூலம் �ண்டறேிநத விஷயம் என்னசவனளில், குழநவத�ள, குறேிபபோ� 
இவ்ஞர்�ள  

 • க�ோவிட்-19 சதோறறுக் �ோலத்தில் �டுவமயோ�ப போதிக்�பப்டவில்வல (அவர்�ள 
பலவீனமோனவர்�்ோ�வும், ஏற�னகவ இதயம் மறறும் கநோசயதிர்பபு பிரச்ெவன�ள 
இல்லோதவர்�்ோ�வும் இருநதோல்) 

 • குறேிபபோ� அவர்�ளுக்கு இருமல் இல்வலசயன்றேோல் க�ோவிட்-19 சதோறறேிவன 
தங�ளுக்குளக்ோ அல்லது சபரளியவர்�ளுக்க�ோ எ்ளிதில் பரபபியதோ�த் 
கதோன்றேவில்வல. 

சபோதுவோ�, மக்�்ளின் சுவோெம் மூலமோ�வும் கமறபரபபு�ள மூலமோ�வும் வவரஸ் பரவு�ிறேது. 
அதனோல் தோன் நம்மு்டன் வெிக்�ோத (அல்லது ஒரு ஆதரவு அல்லது பள்ளி தனளிக் குழுவில் 
உள்) நபர்�்ளி்டம் இருநது குவறேநதபட்ெம் 2 மீட்்டர் சதோவலவவ நோம் �வ்டபபிடிக்� 
கவணடும். உள்ரஙகு�்ளில் மு�க் �வெம் அைளிவதும் முக்�ியமோனது - இருநதோலும் வீட்டில் 
இருக்கும்கபோது அைளியத் கதவவயில்வல, மறறும் பள்ளியில் இருக்கும்கபோது மு�க் �வெம் 
அைளிய கவணடுமோ என்பது பள்ளியில் சதரளிவிக்�பபடும்.

இருமும்கபோதும் தும்மும்கபோதும் திசுத்தோள (அல்லது ம்டக்�ிய முழஙவ�) ச�ோணடு வோவய 
மூடிக்ச�ோளவதும், வ��வ் முவறேயோ� �ழுவுவதும் முக்�ியமோனது.

இது வவர, பள்ளியில் குழநவத�்ளிவ்டகய க�ோவிட்-19 பரவியதோ� மளி�ச் ெில 
உதோரைங�க் உள்ன. சபறகறேோர்�ள, ஆெிரளியர்�ள, பைளியோ்ர்�ள மறறும் மோைவர்�ள 
அவனவரும் போது�ோபபு நவ்டமுவறே�வ்க் �வ்டபபிடிக்கும்கபோதும், அவர்�ளுக்க�ோ 
அல்லது அவர்�ளு்டன் கநரம் செலவிட்்ட கவறு நபர்�ளுக்க�ோ அறேிகுறேி�ள இருநதோகலோ 
அல்லது அவர்�ள சுய தனளிவமபபடுத்தலில் இருநதோகலோ வீட்டிகலகய இருக்கும்கபோதும் 
இது குறேிபபோ� ெோத்தியமோ�ிறேது.

ெமீபத்திய ஆதோரங�வ்யும் வழளி�ோட்டுதவலயும் பள்ளி�ளுக்கு உ்டனுக்கு்டன் சதரளிவிக்� 
நியூஹோம் �வுன்ெிலின் சபோது சு�ோதோரம் மறறும் �ல்விக் குழுக்�ள ஒன்றேிவைநது 
செயல்படு�ின்றேன, இதன் மூலம் பள்ளி�ள கதவவபபட்்டோல் தனது விதி�்ளிலும் 
நவ்டமுவறே�்ளிலும் மோறறேங�ள செயதுச�ோள் முடியும்.

2 மீட்டர்

தங�ளுக்குப கபோ்டபபட்்ட 
தடுபபூெி�ள பறறேி உங�ள 
குழநவத(�ள) முழுவமயோ� 
அறேிநதிருபபவத 
உறுதிசெயயவும். 

குழநவதபபருவ கநோய�வ்த் 
தடுக்�ின்றே தடுபபூெி விவ்விக்கும் 
ஆபத்து க�ோவிட்-19 சதோறறேின் 
ஆபத்வத வி்ட அதி�ம். 

பள்ளிக்குப பிநவதய 
மறறும் வோர இறுதி 
நோட்�ளுக்�ோன திட்்டங�வ் 
உருவோக்�வும் - சுறுசுறுபபோ� 

இருபபது மறறும் அன்றேோ்டம் 
இவ்டசவ்ளி எடுத்துக்ச�ோளவது 
ஆ�ியவவ உ்டல் மறறும் மனம் 

இரணடுக்குகம நல்லது! 

உங�்ோல் முடிநதோல் ந்டத்தல், 
ஸ்கூட்டிங அல்லது வெக்�ிள 
இவறறேில் ஏதோவது ஒன்றேின் 
மூலம் நீங�ள பள்ளிக்கு 
வரலோம். இது உங�வ் 

சுறுசுறுபபோ� இருக்�ச் 
செயவகதோடு, நியூஹோமளின் �ோறவறேயும் 
தூயவமயோ� வவத்துக்ச�ோள�ிறேது. 
கூடுதல் த�வல்�வ் அறேிநதுச�ோள் 
www.newham.gov.uk என்றே வவலத்த்த்தில் 
’ஆஜரொக்கியைாை ்பள்ளித் ்தருக்கள’ 
என்றே தவலபவபத் கத்டவும்.

உங�ள உ்டல் 
கநோயத்சதோறறு�ளுக்கு 
எதிரோ�ப கபோரோ்ட 
உதவுவதறகு ஒவசவோரு 
நோளும் குவறேநதபட்ெம் ஐநது 

பஙகு �ோய�றேி�ள மறறும் 
பழங�வ் உணைவும், நிவறேய 
தணணீர் குடிக்�வும்.

வவரஸ் பரவுவவதத் தடுத்து 
நிறுத்த அவனவரும் முயறெி 
செயதுச�ோணடிருக்�ிறேோர்�ள 
என்பவத வி்க்�ிக் கூறுதல்.

போது�ோபபோ� இருக்� அவர்�ள 
என்ன செயய முடியும் 
என்பவத அவர்�ளுக்கு 
நிவனவுபடுத்துதல்: 
வ��வ்க் �ழுவுதல், மு�க் 
�வெம் அைளிதல் மறறும் ெமூ� 

இவ்டசவ்ளி.

பள்ளிக்கு வருவவத 
ம�ிழச்ெியோனதோ�ச் 
செய�ின்றே, 
�வவல�்ளிலிருநது 
அவர்�வ்த் திவெதிருபபச் 

செய�ின்றே விஷயங�வ்த் 
திட்்டமளிடுதல்.

அவர்�ளுவ்டய �வவல�ள 
மறறும் க�ளவி�வ் 
செவிமடுத்துக் க�ட்்டல். 
உங�ள மீதும் உங�ள 
குடும்பத்தின் மீதும் 
அன்போ� இருங�ள - இது 

அவனவருக்கும் எ்ளிதோனதல்ல.

்பள்ளிக்குத் திரும்ப தயாரொகுதல்
குழநவத�ள மறறும் சபரளியவர்�ள இருவருக்குகம க�ோவிட்-19 பறறேியும் பள்ளிக்குத் 
திரும்புவது பறறேியும் �வவலயும் குழபபமும் நிலவுவவத முழுவமயோ�ப புரளிநதுச�ோள் 
முடி�ிறேது மறறும் இது இயல்போனது. பின்வரும் செயல்போடு�ள மூலம் உங�ள 
குழநவத(�ள) ஆயத்தமோ� நீங�ள உதவ முடியும்:

ஆஜரொக்கியைாக மவத்திருத்தல்

க�ோவிட்-19 சதோறறுக் �ோலத்தின்கபோது ெில குழநவத�ள தங�ள அன்பிறகுரளியவர்�வ் 
இழநதிருபபோர்�ள அல்லது வீட்டில் மன அழுத்தத்வத அனுபவித்திருபபோர்�ள என்பவத 
பள்ளி�ள புரளிநதுச�ோள�ின்றேன. ெில மோைவர்�ள தங�ளுவ்டய ஆகரோக்�ியம் அல்லது 
தங�ள குடும்பம் பறறேி �வவலபபடுவோர்�ள என்பவதயும் அவர்�ள அறேிநதுச�ோள�ிறேோர்�ள. 
பள்ளி�ள தங�ள மோைவர்�ளுக்கு ஆதரவ்ளிக்� குடும்பங�ளு்டன் இவைநது 
செயல்படும். உங�ள குழநவத(�ள) �்டநத ஆறு மோதங�்ோ� �டுவமயோன சூழநிவல�வ் 
எதிர்ச�ோணடிருநதோர்�ள, அவர்�ளுக்ச�ன தனளிபபயனோக்�பபட்்ட திரும்பும் திட்்டத்வத 
உருவோக்� இத் த�வவல உங�ள பள்ளிக்குத் சதரளியபபடுத்தவும்.



்பள்ளிக்கு முன்பு, ்பள்ளி ஜநரெத்தில் ைற்றும ்பள்ளி முடி்நத ்பின் ்பாதுகாப்பாக இருத்தல்

தயாரொகுதல் ்பள்ளியில் இருத்தல்்பள்ளிக்கு வருதல் வீ்டடிற்குச் ்சல்லுதல்

 • பள்ளியால் வழங்கபபடும் 
த்கவல்்கள்ப 
படிக்கவும். உங்களுககு 
ஏதாவது க்களவவி்கள 
இருநதால் அவர்்கள்த் 
ததா்டர்புத்காள்வும்

 • பள்ளி எபபடி இருககும் 
எனபளதப பற்றி உங்கள 
குழநளதயவி்டம் கபசவும், புதிய 
வவிதி்கள்ப பற்றி வவி்க்கிக 
கூ்வும்

 • பள்ளி்கள அவர்்கள் 
பாது்காபபா்க 
ளவத்துகத்காள்கின்ன 
எனபளத உங்கள குழநளதககு 
நிளனவுபடுத்தவும்

 • உங்கள சரளியான ததா்டர்பு 
வவிவரங்கள உங்கள 
பள்ளியவி்டம் இருபபளத 
உறுதிதசயயவும்

 • பள்ளிககுத் திரும்ப உங்கள 
குழநளதககு கூடுதல் ஆதரவு 
கதளவபபட்டால் அளத 
பள்ளிககுத் ததரளியபபடுத்தவும்

 • மு்கக ்கவசங்கள மறறும் 
கேண்ட சானளிள்டசளர 
தயாரா்க ளவத்திருபபளத 
உறுதிதசயயவும்

 • பள்ளியால் உங்களுககுத் 
ததரளிவவிக்கபபடும் கநரத்தில் 
குழநளதளய அளழத்து வரவும் 
/ அளழத்துச் தசல்்லவும் 

 • முடிநதவளர பள்ளிககு ந்டநது 
தசல்்லவும், ஸ்கூட அல்்லது 
ளபக்கில் தசல்்லவும் 

 • தபாதுப கபாககுவரத்ளதப 
பயனபடுத்துவதா்க இருநதால் 
மு்கக ்கவசம் அணளியவும், 
மற்வர்்க்ளி்டமளிருநது 2 மீட்டர் 
ததாள்லளவப பராமரளிக்கவும், 
கேண்ட சானளிடள்டசர் 
பயனபடுத்தவும்

 • பணளியா்ர்்கள, பவி் 
தபறக்ார்்கள, குடும்ப 
உறுபபவினர்்கள மறறும் 
மாணவர்்களு்டன கபசும்கபாது 
உடப்ட, பள்ளி வ்ா்கத்திறகுள 
2 மீட்டர் இள்டதவ்ளிளயக 
்கள்டபபவிடிக்கவும்

 • ்கடடி்டத்திறகுள மக்கள 
எபபடிச் தசல்்ல கவண்டும் 
மறறும் தசயல்ப்ட கவண்டும் 
எனபதற்கான வவிதி்கள் 
பள்ளி்கள மாற்றியவிருககும். 
பள்ளி வகுத்துள் இநத 
வவிதி்கள அளனத்ளதயும் 
்கட்டாயமா்க ்கள்டபபவிடிக்க 
கவண்டும்

 • உங்கள குழநளதகக்கா 
அல்்லது உங்கள குடும்பத்தில் 
உள் ஒருவருகக்கா க்காவவிட-
19 ததாறறு, க்காவவிட-19 
அ்றிகு்றி்கள இருநதால், 
அல்்லது NHS த்டஸ்ட 
அண்ட டிகரஸ் ளமயத்தால் 
க்கடடுகத்காள்பபடடிருநதால் 
வீடடிக்லகய இருக்கவும் 

 • உங்கள குடும்ப அல்்லது 
ஆதரவு தனளிக குழுவவில் 
உள் ஒருவருககு க்காவவிட-
19 ததாறறு, க்காவவிட-19 
அ்றிகு்றி்கள இருநதால், 
அல்்லது NHS த்டஸ்ட 
அண்ட டிகரஸ் ளமயத்தால் 
க்கடடுகத்காள்பபடடிருநதால் 
உ்டனடியா்க பள்ளிளயத் 
ததா்டர்புத்காள்வும்

 • உங்கள பள்ளியால் 
உங்களுககு அ்றிவுறுத்தபபட்ட 
கநரத்தில் வீடடிறகுச் 
தசல்்லவும் / அளழத்துச் 
தசல்்லவும் 

 • முடிநதவளர வீடடிறகு ந்டநது 
தசல்்லவும், ஸ்கூட அல்்லது 
ளபக்கில் தசல்்லவும்

 • தபாதுப கபாககுவரத்ளதப 
பயனபடுத்துவதா்க இருநதால் 
மு்கக ்கவசம் அணளியவும், 
மற்வர்்க்ளி்டமளிருநது 2 மீட்டர் 
ததாள்லளவப பராமரளிக்கவும், 
கேண்ட சானளிடள்டசர் 
பயனபடுத்தவும்

 • பணளியா்ர்்கள, பவி் 
தபறக்ார்்கள, குடும்ப 
உறுபபவினர்்கள மறறும் 
மாணவர்்களு்டன கபசும்கபாது 
உடப்ட, பள்ளி வ்ா்கத்திறகுள 
2 மீட்டர் இள்டதவ்ளிளயக 
்கள்டபபவிடிக்கவும்

 • வீடடிறகுச் தசல்லும் வழளியவில் 
இள்டயவில் எங்காவது நின்ால், 
சமூ்க இள்டதவ்ளி மறறும் 
ள்க ்கழுவுதல் வவிதி்கள்க 
்கள்டபபவிடிக்கவும்

 • வீடடிறகுச் தசன்வு்டன 
ள்க்கள்க ்கழுவவும்



1.  உங்கள ்பள்ளியு்டன் 
்தா்டர்்பில் இருங்கள 

 • புதுபபவிக்கபபட்ட ததா்டர்பு வவிவரங்கள பள்ளியால் 
ததரளிவவிக்கபபடடிருபபளத உறுதிதசயயவும். 

 • ததாள்லகபசறி அல்்லது மளினனஞசல் மூ்லம் பள்ளிளயத் 
ததா்டர்புத்காள்வும். 

 • உங்களுககு ஏதாவது க்களவவி்கள அல்்லது ்கவள்ல்கள 
இருநதால், உங்கள பள்ளிளயத் ததா்டர்புத்காள்வும்.

2. இம்ட்வ்ளிமயக் 
கம்டப்பிடிக்கவும
 • பள்ளியவில் இருககும்கபாது வவிதி்கள்ப பவினபற்வும், 
மறறும் நீங்கள உங்கள தனளிக குழுவவில் இருபபளத 
உறுதிதசயயவும். 

 • தபாது இ்டங்க்ளில் இருககும்கபாது, உங்களு்டன 
வசறிக்காத நபர்்க்ளி்டம் 2 மீட்டர் இள்டதவ்ளிளயப 
பராமரளிக்கவும். உங்க்ால் இள்டதவ்ளிளயப பராமரளிக்க 
முடியாவவிட்டால், மு்கக ்கவசம் அணளியவும் மறறும் 
உளரயா்டல்்கள் சுருக்கமா்க முடித்துகத்காள்வும்.

3. முகக் கவசம அணளியவும
 • 11 வயதுககு கமறபட்ட அளனவரும் அளனத்து 
உள்ரங்க தபாது இ்டங்க்ளிலும் மு்கக ்கவசம் அணளிய 
கவண்டும்.

 • பள்ளியவில் நீங்கள மு்கக ்கவசம் அணளிய கவண்டுமா 
எனபளத பள்ளி உங்களுககுத் ததரளிவவிககும்.

 • உதடு வாசறிபபு, அல்்லது பவி் இய்லாளம 
த்காண்்டவர்்களுககு வவிதிவவி்லககு அ்ளிக்கபபடு்கி்து.

4. உங்கள மககம் கழுவவும 
 • உங்கள ள்க்கள் குள்நதபடசம் 20 வவினாடி்களுககு 
முள்யா்க கசாபபு கபாடடு ்கழுவவும். கு்றிபபா்க நீங்கள 
ஒரு புதிய இ்டத்திறகுச் தசல்லும்கபாதும் (உ.ம். பள்ளி 
அல்்லது வீடு), மு்கக ்கவசம் அணளிவதறகு முனனரும் 
்கழற்றிய பவி்கும்.

 • உங்கள ள்க்கள் கசாபபு கபாடடுக ்கழுவ 
முடியாவவிட்டால் கேண்ட சானளிடள்டசர் பயனபடுத்தவும்.

5. வீ்டடிஜலஜய இருக்கவும  
 • உங்களுகக்கா, உங்களு்டன வசறிபபவருகக்கா, அல்்லது 
உங்களு்டன கநரம் தச்லவழளித்தவருகக்கா க்காவவிட-
19 ததாறறு, க்காவவிட-19 அ்றிகு்றி்கள இருநதால், 
அல்்லது NHS த்டஸ்ட அண்ட டிகரஸ் ளமயத்தால் 
க்கடடுகத்காள்பபடடிருநதால் வீடடிக்லகய இருக்கவும்.

 • உங்கள குடும்ப அல்்லது ஆதரவு தனளிக குழு சுய 
தனளிளமபபடுத்தலில் இருநதால் பள்ளிககுத் 
ததரளிவவிக்கவும். 

6. ்பரெளிஜசாதமை 
்சய்து்காள்வும   
 • உங்களுககு பவினவரும் க்காவவிட-19 அ்றிகு்றி்கள 
இருநதால் பரளிகசாதளன தசயதுத்காள்வும்:  
அதி்க தவபபநிள்ல; புதிதா்க ததா்டர்ச்சறியான இருமல்; 
உங்கள நு்கர்வு அல்்லது வாசளன உணர்ளவ இழத்தல், 
அல்்லது உணர்வவில் மாற்ம்.

 • பரளிகசாதளனககு முனபதிவு தசயய பார்ளவயவி்டவும்: 
www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test அல்்லது 119 என் 
எண்ளண அளழக்கவும்.

ஜகாவி்ட-19 ்தாற்�சிலிரு்நது நம 
அமைவமரெயும ்பாதுகாப்பாக 
மவத்துக்்காளளுதல் 
பள்ளியில் ஒவசவோருவருக்கும் பிரத்திகய�மோன க�ோவிட்-19 விதி�ளும் நவ்டமுவறே�ளும் 
வகுக்�பபட்டுள்ன. ஆனோலும், க�ோவிட்-19 சதோறறுக் �ோலத்தில் கவறு இ்டங�்ளில் 
போது�ோபபோ� இருபபவதப கபோன்கறே பள்ளியிலும் போது�ோபபோ� இருக்� கவணடும். 
இநத நவ்டமுவறே�வ்ப பின்பறறுவதோல் பள்ளியில், வீட்டில் மறறும் சபோது இ்டங�்ளில் 
அவனவரும் போது�ோபபோ� இருக்� முடியும்:

2 மீட்டர்



நான் ஜவறு என்ை ்தரெளி்நது்காள் ஜவணடும? 

1. ்பள்ளியிலிரு்நது நான் என்ை எதிர்்பார்க்க 
முடியும?  
சபறகறேோர்�ள தங�ள குழநவத�வ் போது�ோபபோ� வவத்துக்ச�ோள் என்ன 
ந்டவடிக்வ��ள எடுத்திருக்�ிறேோர்�ள என்பவதப பறறேிய த�வல்�வ் அ்ளிக்கும். 

ஒவசவோரு பள்ளியும் தங�ள �ட்டி்டம் (�ட்டி்டங�ள), மறறும் மோைவர்�ள எணைளிக்வ� 
மறறும் வயது கபோன்றேவறறுக்கு ஏறபுவ்டய விதி�வ்யும் நவ்டமுவறே�வ்யும் 
வகுத்துள்ன. மோைவர்�ளுக்கு இவ்டயிலோன சதோ்டர்பு�வ்க் குவறேக்�ின்றே தனளிக் 
குழுக்�ள, ெோத்தியமுள் இ்டங�்ளில் ெமூ� இவ்டசவ்ளிவயக் �வ்டபபிடித்தல், 
கமறபரபபு�வ் அடிக்�டி சுத்தம் செயதல் மறறும் அடிக்�டி வ� �ழுவுதல் ஆ�ியவவ இதில் 
உள்்டஙகும்.

சவபபநிவல பரளிகெோதவன�ள பரளிநதுவரக்�பப்டவில்வல, ஏசனனளில் வயதோனவர்�்ளி்டமும் 
குழநவத�்ளி்டமும் அவவ நம்ப�மோனவவயோ� இல்வல.

குழநவத�ள பள்ளிக்குத் திரும்புவதறகு அவனத்துப பள்ளி�ளும் SEND உ்டன் இவைநது 
ஆயத்தம் செயது வரு�ின்றேன. கமலும், ெோத்தியமுள் இ்டங�்ளில் தங�ள பள்ளியில் 
கெரும் குழநவத�்ளின் கதவவ�்ளின் அடிபபவ்டயில் கூடுதல் ந்டவடிக்வ��வ் 
கமறச�ோணடு வரு�ின்றேன. கூடுதல் த�வல்�ளுக்கு சபறகறேோர்�ள தங�ள பள்ளிவயத் 
சதோ்டர்புச�ோளளுமோறு பரளிநதுவரக்�ிகறேோம்.

2. எைது குை்நமதமய (குை்நமதகம்) 
்பாதுகாப்பாக மவத்துக்்காள் ்பள்ளிக்கு நான் 
எப்படி உதவ முடியும?
நீங�ளும் உங�ள குடும்பத்தினரும் புதிய விதி�வ் அறேிநதிருபபவதயும், அவர்�ள 
சதோ்டர்புச�ோள் கவணடியிருநதோல் உங�வ்த் சதோ்டர்புச�ோளவதற�ோன புதுபபிக்�பபட்்ட 
சதோ்டர்பு விவரங�ள பள்ளியி்டம் இருபபவதயும் உறுதி செயதுச�ோள்வும்.

உங�ள குடும்பத்தில் உள் ஒருவருக்க�ோ, அல்லது உங�ள குழநவதயு்டன் 
(குழநவத�ளு்டன்) கநரம் செலவழளித்தவருக்க�ோ க�ோவிட்-19 சதோறறு, க�ோவிட்-
19 அறேிகுறேி�ள இருநதோல், அல்லது NHS ச்டஸ்ட் அணட் டிகரஸ் வமயத்தோல் 
க�ட்டுக்ச�ோள்பபட்டிருநதோல், நீங�ள அத் த�வவல கநரடியோ� பள்ளிக்குத் சதரளியபபடுத்த 
கவணடும்.

3. தைளிக் குழு என்�ால் என்ை ைற்றும அமவ எப்படி 
ஜவமல ்சய்கின்�ை? 
தனளிக் குழு என்பது அவனத்துப பருவங�்ளிலும் ஒவசவோரு நோளும் ஒன்றேிவைநது 
செயல்படும் மோைவர்�்ளின் குழு ஆகும். பல பள்ளி�ள வகுபபு ‘தனளிக் குழுக்�வ்’ 
ச�ோணடுள்ன.

தனளிக் குழுவில் உள் ஒரு மோைவருக்கு க�ோவிட்-19 சதோறறு உறுதி செயயபபட்டிருநதோல், 
அநத தனளிக் குழுவில் உள்வர்�ள அவனவரும் 14 நோள�ள வீட்டில் இருபபோர்�ள.

ெோத்தியமுள் இ்டங�்ளில் வகுபபு தனளிக் குழுவிறகுள விவ்யோட்டுத் கததி�ள, ப�ிரபபட்்ட 
குழநவத நலம்கபைல் மறறும் ப�ிரபபட்்ட வோ�னங�ள கபோன்றேவறவறே இ்டம்சபறேச் 
செயயவும். 

4. ்பள்ளியில் எைது குை்நமதக்கு காயம அல்லது 
உ்டல்நலக் கும�வு ஏற்்ப்ட்டால் என்ை நிகழும?
வழக்�ம் கபோல பள்ளி முதலுதவிப பைளியோ்ர் உதவி செயவோர். ஒரு முன்சனச்ெரளிக்வ� 
ந்டவடிக்வ�யோ� அவர்�ள போது�ோபபு உவ்ட அைளிநதுச�ோளவோர்�ள - மருத்துவ மு�க் 
�வெம், வ�யுவறே�ள, கமலங�ி மறறும் மு�மூடி (சபோருநதக்கூடியதோ� இருநதோல்).

உங�ள குழநவதக்கு க�ோவிட்-19 அறேிகுறேி�ள இருநதோல், உங�ள பள்ளியிலிருநது 
உங�வ்த் சதோ்டர்புச�ோணடு உங�ள குழநவதவய அவழத்துச் செல்லுமோறு கூறுவோர்�ள.

5. எைது குடும்பத்திைமரெ, கு�சிப்பாக யாரொவது 
்பலவீைைாைவர்க்ாக இரு்நதால் அவர்கம், 
நான் எப்படிப ்பாதுகாக்க முடியும?
உங�ள குடும்பத்வதப போது�ோபபதற�ோன மளி�ச் ெிறேநத வழளி ெமூ� இவ்டசவ்ளி, மு�க் 
�வெம் மறறும் வ� �ழுவுதல் குறேித்த வழளி�ோட்டுதல்�வ் எல்லோ கநரங�்ளிலும் 
பின்பறறுவதோகும். சவ்ளியில் சென்றுவிட்டு வீட்டிறகுத் திரும்பியவு்டன் உ்டனடியோ� 
வ��வ்க் �ழுவவும், உங�ள சமோவபல் கபோவன சுத்தமோ�த் 
துவ்டக்�வும் மறறும் உவ்ட மோறறேவும். 

உங�ள வீட்டில் இருக்கும் யோருக்�ோவது அறேிகுறேி�ள 
சதன்பட்்டோல், குறேிபபோ� அவர்�ள பலவீனமோனவர்�்ோ� 
இருநதோல், ஆகலோெவனயும் ஆதரவும் சபறே முடிநதவவர 
விவரவில் 111 என்றே எணவை அவழக்�வும் மறறும் 
உங�ள GP-ஐத் சதோ்டர்புச�ோள்வும்.  

ஜவறு ஜகளவிகள இருக்கி�தா?  
கூடுதல் தகவல்கம் 
அ�சி்நது்காள் 
விருமபுகிறீர்க்ா? 
பள்ளியில் வீட்டில் மறறும் சபோது இ்டங�்ளில் இருக்கும்கபோது 
எபபடிப போது�ோபபோ� இருபபது என்பவதப பறறேிய கூடுதல் 
த�வல்�வ் www.newham.gov.uk/backtoschool-இல் �ோைவும் 

உங�ள குடும்பம் சுய தனளிவமபபடுத்திக்ச�ோள் கவணடியிருநதோல் 
என்ன ஆதரவு �ிவ்டக்கும் என்பது உட்ப்ட, உங�ளுக்கு க�ோவிட்-
19 பறறேிய க�ளவி�ள இருநதோல், சதோ்டர்புச�ோள் க�ோவிட்-19 
சஹல்பவலன் எண: 020 7473 9711 
(1-7pm, வோரத்தில் 7 நோள�ள) அல்லது covidhelp@comunity-links.org 

க�ோவிட்-19 பறறேிய நோ்து வவரயிலோன ெமீபத்திய த�வல்�வ் 
அறேிநதுச�ோள், www.newham.gov.uk/CovidHealthChampions.-ஐப 
போர்வவயிடுவதன் மூலம் நியூஹோம் க�ோவிட்-19 சு�ோதோர ெோம்பியன் 
ஆகுங�ள.


