
 
 
 
 

ANNEX B:  விடுதிகளில் வசிக்கும் வீடட்ுப் பணியாளரக்ள் அல்லாத வவலல 

அனுமதிச ்சீடட்ு மற்றும் எஸ்பாஸ் லவத்திருப்பவரக்ளின் பபாறுப்புகள் 

1. உங்கள் உடல் வெப்பத்ததச ்சசோதித்து வகோவிட்19 கிருமித் 

வதோற்றுக்கோன அறிகுறிகள்3 வதன்பட்டோல் அது பற்றி அறிவிக்க 

செண்டும். 8 மணி சேர இதடவெளிவிட்டு ேோள் ஒன்றுக்கு இரு முதற 

அசச்சோததன வசய்யப்படசெண்டும். FWMOMCare வசயலி ெழி 

உங்கள் உடல்ேல ேிதலதமதய மனிதெள அதமசச்ிடம் (MOM) 

சமரப்்பியுங்கள்.  FWMOMCare தகயடக்கச ்வசயலிதயப் பயன்படுத்த 

இயலவில்தல என்றோல் உங்களுக்கு உடனடியோக உதவுமோறு உங்கள் 

முதலோளி அல்லது விடுதி ேடத்துனதரக் சகளுங்கள்.  

 

2. FWMOMCare வசயலிதயப் பயன்படுத்தி ேீங்கள் இருக்கும் இடம் 

மற்றும் உங்கள் தகதவ்தோதலசபசி எண் பற்றிய ஆக அண்தமய 

தகெதலப் பதிவு வசய்யவும்.   

 

3. அரசோங்கம் கூறுெதற்கு இணங்க, வகோவிட்-19 கிருமித் வதோற்று 

பரிசசோததனகள் உட்பட எல்லோ மருத்துெ சசோததனகளுக்கும் 

அல்லது பரிசசோததனகளுக்கும் வசல்லுங்கள். 

4. உங்களுக்குக் கோய்சச்ல் இருே்தோல், வகோவிட்-19 கிருமிதவ்தோற்று 

அறிகுறிகள் வதன்பட்டோல் அல்லது உடல்ேலமில்தல என்றோல், 

உங்கள் முதலோளி அல்லது விடுதி ேடத்துனரிடம் உடனடியோகத் 

வதரிவியுங்கள்.  

B. கலந்துறவாடுதலல வலரயறுத்துக்பகாள்ளுங்கள். 

5. எல்லோ சேரத்திலும் உங்களுக்கும் மற்றெருக்கும் இதடசய 

குதறே்தது ஒரு மீட்டர ்இதடவெளிதயக் கட்டிக்கோக்கசெண்டும்.   

6. பலரும் ஒன்றுகூடும் இடங்களில்  முகமூடிதய 

அணிே்துவகோள்ளுங்கள். 

எடுத்துக்கோட்டோக, உங்கள் விடுதியில் உள்ள வபோது இடங்கள், 

ெசதிகள் உள்ள இடங்கள், ேிறுெனத்தின் சபோக்குெரத்து அல்லது 

செதலயிடம். ேீங்கள் உறங்கும் அதற மற்றும் குளியல் ெசதிகள் 

உள்ள இடங்களில் ேீங்கள் முகமூடிதய அணிய செண்டியதில்தல. 

  

7. மற்வறோரு புசளோக் அல்லது செறு ஒரு மோடியில் ெசிக்கும் மற்ற 

குடியிருப்போளரக்ளுடன் சே்தித்து உதரயோடதீரக்ள்.   

                                                           
3 அறிகுறிகளோென a) இருமல், b) தும்மல், c) மூசச்ுத்திணறல், d) மூக்குசச்ளி, மற்றும் (e) 

ெோசதன இழப்பு அல்லது முகரே்்து உணரும் தன்தம இழப்பு. 

A. உங்கள் உடல்நலத்லதக் கண்காணித்து வதலவயான முன் 

எசச்ரிக்லக நடவடிக்லககலள வமற்பகாள்ளுங்கள் 



 
 
 
 

8. விடுதி ேடத்துனரோல் உங்களுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

கழிெதறகள், வபோதுெோன சதமயல் பகுதிகள் சபோன்ற 

பகிரே்்துவகோள்ளும் ெசதிகதள மட்டும் பயன்படுத்துங்கள்.   

9. உங்களுக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சேரத்தில் மற்ற வபோது ெசதிகள் 

மற்றும் பகிரே்்துவகோள்ளக்கூடிய சசதெகள் சபோன்றெற்தறப் 

பயன்படுத்திக் வகோள்ளுங்கள்.   

10. மூடப்பட்டுள்ள எே்த ெசதிகதளயும் பயன்படுத்தோதீரக்ள். 

எடுத்துக்கோட்டோக, எல்சலோரும் சசரே்்து உணவு உடவ்கோள்ளும் 

இடங்கள் மற்றும் உள் வபோழுதுசபோக்கு இடங்கள் ஆகியதெ.  

11. ேீங்கள் உங்கள் உணதெ ேீங்கள் ெசிக்கும் இடத்தில் உண்பதோக 

இருே்தோல், உங்களின் உணதெ உங்கள் அதறயில் (ேீங்கள் 

தூங்கும் இடம்) உடவ்கோள்ள செண்டும்.   

12. உங்களின் ெசிப்பிடம் மற்ற இடங்கள் அல்லது ெசதிகதள 

சுத்தமோகவும் ஒழுங்கோகவும் தெத்துக்வகோள்ளுங்கள்.  

C. வவலல பசய்வற்காக விடுதிலயவிடட்ுச ்பசல்ல நீங்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்டால்  

13. விடுதிதய விட்டுச ்வசல்லும் முன்னர,் TraceTogether  எனும் 

வசயலியின் ஆக அண்தமயப் பதிதெ பதிவிறக்கம் வசய்து அது 

வசயல்படுமோறு வசய்யுங்கள்.   

14. உங்கள் செதயயிடம் தவிர செறு எங்கும் வசல்லோதீரக்ள். உங்கள் 

செதல முடிே்ததும் உடனிடியோக உங்கள் விடுதிக்குத் திரும்பி 

ெே்துவிடுங்கள்.   

  

 
  

 

 

https://www.tracetogether.gov.sg/

