
உங்கள் ஏண்�ஜன் வ�ைர� 
�ய-ப�ேசாதைனக் க�வ�க்கான 

எள�ய வழிகாட்�



ACT (ெசயல்ப�ங்கள்)

BE INFORMED (ெத�ந்�ெகாள்�ங்கள்)

ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக் க�வ�கள் கைடகள�ல் வ�ற்கப்ப�கின்றன. ெகாவ�ட்-19 கி�மித்ெதாற்றால் 
பாதிக்கப்பட்டதாக எண்ண�க் கவைலப்ப�ம் தன�நபர்கள், தங்கள் மனக் கலக்கத்ைதத் த�ர்த்�க்ெகாள்ளேவண்�, அவற்ைற 
வாங்கிக்ெகாள்ளலாம். ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைன, ெகாவ�ட்-19 கி�மிப்பரவைல ஏற்ப�த்�ம் சார்ஸ்-CoV-2 
கி�மிக்கான ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்கின்ற�. சாத்தியப் ப�ம் கி�மித்ெதாற்� அைனத்ைத�ம் வ�ைரவாக, 
�ன்�ட்�ேய கண்டறிவதற்கான �ைற அ�. அந்தப் ப�ேசாதைன, ெசய்வதற்� எள�தான�; பா�காப்பான�; 
20 நிமிடத்திற்�க் �ைறவாகத்தான் ேநரம் எ�க்கின்ற�.

�காதார அைமச்சின் ெகாவ�ட்-19 ப�ேசாதைனக்�ச் ெசல்ல ந�ங்கள் அைழக்கப்பட்டால், 
ப�ேசாதைனக்கான த�திகள் �றித்த �காதார அைமச்சின் வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்.

ந�ங்கள், ப�ற�டமி�ந்� வ�லகி, நல்ல காற்ேறாட்டம் மி�ந்த ஓர் அைறய�ல் இ�ங்கள்

உங்கள் சாதனத்ைத ைவக்க தட்ைடயான ேமற்பரப்ைபத் ேத�ங்கள். உங்க�க்� வழிகாட்ட, ஒ� 
கண்ணா��ம் க�கார�ம் ேதைவப்படலாம்.

உங்க�க்�க் காய்ச்சல், இ�மல், சள�க் காய்ச்சல், �க்� ஒ��தல் �தலான �வாசப் 
ப�ரச்சிைனக்��ய அறி�றிகள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� phpc.gov.sg என்ற இைணயப்பக்கத்தில் 
பட்�யலிடப்பட்��க்�ம் எச்சில், சள� மாதி�கைளக் ெகாண்� ப�ேசாதைன ேமற்ெகாள்�ம் ஏேத�ம் 
ஒ� ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகத்திற்�ச் ெசன்�,  உடன� ம�த்�வக் கவன�ப்ைப 
நாட�ம்; ந�ங்களாக ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனகள் எவற்ைற�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்:

ப�ன்வ�வனவற்றில் ஏேத�ம் இ�ந்தால், ந�ங்களாக ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனகள் 
எவற்ைற�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்டாம்:

• கடந்த 24 மண� ேநரத்தில் �க்கில் 
 இரத்தம் வ�தல்; அல்ல�

அதற்�ப் பதிலாக, உங்கள் ப�ேசாதைனைய நி�ணர் ஒ�வர் ெசய்�ம் ெபா�ட்�, தய�ெசய்� உ�மம் 
ெபற்ற  ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைன வழங்�ேவாைர^ நாட�ம். ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் 
ப�ேசாதைன வழங்�ேவார் உங்க�க்காக தன�ப்பட்ட-கட்டண ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைனைய 
வழங்க���ம் என்பைத உ�திெசய்�ெகாள்ள �ன்�ட்�ேய அவர்கைள அைழக்க�ம். எச்சில்/சள� 
மாதி�ப் ப�ேசாதைன வழங்�ேவா�ன் பட்�யைல go.gov.sg/swabproviders என்ற இைணயப்பக்கத்தில் 
காணலாம்.

ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக் க�வ�க்கான ABCDs ப�நிைலகைள 
நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள எள�ய வழி�ைற இேதா:

உங்க�க்� ெகாவ�ட்-19 இ�க்கலாம் என்� ந�ங்கள் கவைலப்பட்டால், ெசயல்ப�ங்கள். 
�ைறந்தபட்சம் இரண்� ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக் க�வ�கைளப் ெபற்�, உங்க�க்�த் 
ேதைவப்ப�ம்ேபா� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள, வ �ட்�ல் ைவத்தி�ங்கள்.

உற்பத்தியாளர்கள�ன் அறி��த்தல்க�க்� ஏற்ப ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக் 
க�வ�கைள எவ்வா� பயன்ப�த்�வ� என்பைதத் ெதள�வாகப் ப�த்�, ெத�ந்�ெகாள்�ங்கள். 
ந�ங்கள் வாங்கிய ப�ேசாதைனக் க�வ�கள�ன் தயா�ப்� நி�வனத்ைதப் ெபா�த்�, 
அறி��த்தல்க�ம் த�திவரம்�க�ம் மாறலாம். 

ந�ங்கள் ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ம் �ன்னர், தய�ெசய்� ப�ன்வ�பனவற்ைற 
உ�திெசய்�ெகாள்�ங்கள்:

• கடந்த 4 வாரங்கள�ல் நாசி அ�ைவச் சிகிச்ைச அல்ல� 
 கடந்த 8 வாரங்கள�ல் �க அ�ைவச் சிகிச்ைச.

ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக்
க�வ�க்கான               ப�நிைலகள்A B C D s



CHECK (ச�பா�ங்கள்)

பயன்ப�த்தப்ப�ம் ேமற்பரப்�கள், எள�தில் �த்தம் ெசய்ய ஏ�வானதாக இ�க்க ேவண்�ம். எ.கா. 
ப�ேசாதைனைய  நடத்த, உங்கள் �ள�யல் அைற ஒ� சிறந்த இடமாக இ�க்கலாம். 

உங்கைளச் ச�பா�ங்கள்!

DISPOSE (அப்�றப்ப�த்�ங்கள்!)
அறி��த்தல்க�க்� ஏற்ப, பயன்ப�த்தப்பட்ட ப�ேசாதைனக் க�வ�ைய அப்�றப்ப�த்�ங்கள்.

STAY SAFE (பா�காப்பாக இ�ங்கள்!)

உங்கள் ைககைளச் �த்தம் ெசய்�ங்கள்; 

�க்கின் இரண்� �வாரங்கள��ம் ப�ேசாதைன ெசய்�ங்கள்.

உங்க�ைடய ப�ேசாதைனக் க�வ�ய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள உற்பத்தியாள�ன் அறி��த்தல்கைளப் 
ப�த்�, அவற்�டன் உங்கள் ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைன ��ைவச் ச�பா�ங்கள். உங்கள் 
ப�ேசாதைன ��� கி�மித்ெதாற்ைற உ�திப்ப�த்தினால், அல்ல� ெதள�வற்� இ�ந்தால், உங்கள் 
ஏண்�ஜன் வ�ைர� �ய-ப�ேசாதைனக் க�வ�ைய அகற்�வதற்� �ன்�, உங்கள் ப�ேசாதைன 
���க்�ப் பக்கத்தில் உங்கள் அைடயாள ஆவணத்ைத (அைடயாள அட்ைட / கடப்ப�தழ்) ைவத்� 
ந�ங்கள் �ைகப்படம் எ�த்�ள்ள �ர்கள் என்பைத உ�திப்ப�த்த�ம்.

ப�ேசாதைன ���கைளத் ெத�ந்�ெகாண்ட ப�ன்னர், ப�ேசாதைனக் க�வ�ய�ன் பயன்ப�த்தப்பட்ட 
அைனத்�ப் ெபா�ட்கைள�ம், ப�ளாஸ்�க் ைப அல்ல� இ�க்கமாக �டக்��ய ைபய�ல் ேபாட்�, 
இ�கக் கட்�வ��ங்கள். 
- இ�கக் கட்டப்ெபற்ற ைபைய, இன்ெனா� ப�ளாஸ்�க் ைபக்�ள் ேபா�ங்கள்.

உங்கள� ப�ேசாதைனய�ல், ெகாவ�ட்-19 உ�திப்ப�த்தப்பட்டால் அல்ல� இ��ைற ெதள�வான 
���கள் வரவ�ல்ைல என�ல், உடன�யாக, எச்சில் மற்�ம் சள� மாதி�கைளக் ெகாண்� ப�ேசாதைன 
ேமற்ெகாள்�ம் ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகத்ைத அைழ�ங்கள். உங்க�க்�க் 
கி�மித்ெதாற்� இல்லாவ�ட்டால், பா�காப்பான நிர்வாக நடவ�க்ைககைளக் கைடப்ப��த்�, உங்கள் 
உடல்நலத்ைதக் கண்காண��ங்கள்.

இரண்டாவ� ப�ளாஸ்�க் ைபைய ஏேத�ம் கய�ற்ைறக் ெகாண்�, கட்�வ��ங்கள். உங்கள் ச�கத்ைதப் 
பா�காக்கேவண்�, தய�ெசய்�, ைபகள் இ�கக் கட்டப்பட்��ப்பைத உ�திெசய்�ெகாள்�ங்கள்.

உடன�யாக, அவற்ைறக் �ப்ைபத் ெதாட்� ஒன்றில் ேபாட்�வ��ங்கள்.



ப�ேசாதைன
���கள் என்ன ெசய்யேவண்�ம்

உங்க�க்� சார்ஸ்-CoV-2 கி�மி 
ெதாற்றிய��க்கலாம்.
உங்கள் ப�ேசாதைன ��ைவ உங்கள் அைடயாள ஆவணத்�டன் (அைடயாள அட்ைட / 
கடப்ப�தழ்) ஒேர �ைகப்படமாக எ�க்க�ம்.

ம�ந்தகத்திற்�ச் ெசல்�ம் �ைற
• ம�ந்தகத்திற்�த் தன�யார் ேபாக்�வரத்தின் (வாகனம் / டாக்ஸி) �லம் 
 ெசல்�ங்கள். ப�ன் இ�க்ைகய�ல், வாகன ஓட்�ந�க்� எதிர்ப்�றம், 
 தன�யாக அமர்ந்தி�ங்கள். பயணம் ��வ�ம், சன்னல்கைளத் திறந்� 
 ைவத்� (�ள�ர் சாதனத்ைத அைடத்�வ�ட�ம்), �கக் கவசத்ைத 
 அண�ந்தி�ங்கள். ந�ங்கள் ேமாட்டார்ைசக்கிைள ஓட்�ச் ெசன்றால், 
 தய�ெசய்� உங்க�க்�ப் ப�ன்னால் ஒ� பயண� இல்லாதி�ப்பைத 
 உ�திெசய்�ெகாள்�ங்கள். 

ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ 
ம�ந்தகத்திற்�ச் ெசல்ல�ம் 
• தய�ெசய்� ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகத்திற்�ச் ெசன்�, 
 கி�மித்ெதாற்ைற உ�திெசய்�ம் பல்ப�மத் ெதாடர் வ�ைனப் 
 ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ங்கள்.

• ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகங்கள�ன் பட்�யல், phpc.gov.sg 
 என்ற இைணயப்பக்கத்தில் கிைடக்கப்ெப�ம்

• ம�ந்தகத்ைத �ன்�ட்�ேய ெதாடர்�ெகாண்� ப�ேசாதைனக்� 
 �ன்பதி� ெசய்�ெகாள்ள�ம்.

• ம�ந்தகத்திற்�, (1) உங்கள் அைடயாள ஆவணம் மற்�ம் ப�ேசாதைன 
 ��� அடங்கிய �ைகப்படம், மற்�ம் (2) உங்கள் அைடயாள 
 ஆவணத்ைத�ம் (அைடயாள அட்ைட / கடப்ப�தழ்) உடன் எ�த்�ச் 
 ெசல்�ங்கள்.

வ �ட்�ற்�ச் ெசன்� தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாள்�ம் 
�ைற
• பல்ப�மத் ெதாடர் வ�ைனப் ப�ேசாதைனக்�ப் ப�ன்னர், தய�ெசய்�, 
 உடன�யாக, தன�யார் ேபாக்�வரத்தின் (ேமற்�றிப்ப�ட்ட �ைறய�ல்) 
 �லம் வ �ட்�ற்�ச் ெசல்ல�ம். உங்க�க்�க் கி�மித்ெதாற்� இல்ைல 
 என்� ெத�ய வ�ம் வைரய�ல், வ �ட்�ல் உங்கைளத் 
 தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாள்�ங்கள்.

• உங்களால், வ �ட்�ல் உங்கைளத் தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாள்ள இயலாெதன�ல், 
 உங்கள் ம�த்�வ�டம் ெத�வ�க்க�ம். அப்ேபா�தான், மாற்� 
 ஏற்பா�கைளச் ெசய்ய���ம்.

• ெபா�வாக, உங்கள் ம�த்�வர், உங்க�ைடய ப�ேசாதைன ���கைள 
 24 - 48 மண� ேநரத்திற்�ள் ெத�வ�த்தி�வார். மாறாக, ந�ங்கள் உங்கள் 
 ப�ேசாதைன ���கைள HealthHub இைணயத்தளம் வழியாகச் 
 ச�பார்க்கலாம். 

உங்க�க்�க் கி�மித்ெதாற்� 
உ�திெசய்யப்பட்டால் 
• உங்கைளத் ெதாடர்ந்� தன�ைமப்ப�த்திக்ெகாண்�, �காதார அைமச்சின் 
 அைழப்�க்காகக் காத்தி�ங்கள். ேமற்ப� ேதைவப்ப�ம் நடவ�க்ைககள் 
 �றித்�, �காதார அைமச்� அறி��த்�ம்.
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பா�காப்பாக இ�ங்கள்!

ெதள�வற்ற ��வான�, 
ப�ேசாதைன ச�யாகச் 
ெசய்யப்படவ�ல்ைல என்பைதக் 
�றிக்கலாம்.

ப�ேசாதைன
���கள் என்ன ெசய்யேவண்�ம்

உங்க�க்�க் கி�மித்ெதாற்� இல்ைல 
• உங்க�க்�க் கி�மித்ெதாற்� இல்ைல என்� உ�திெசய்யப்பட்டா�ம், 
 தய�ெசய்� வ�ழிப்�டன் இ�ங்கள்! ந�ங்கள் ெதாடர்ந்�, பா�காப்பான �ர 
 இைடெவள� சார்ந்த நடவ�க்ைககைளக் கைடப்ப��க்கேவண்�ம்; அ�க்க� 
 ைக க��தல், வ �ட்ைட வ�ட்�ச் ெசல்�ம்ேபா� �கக் கவசம் அண�தல் 
 �தல் நல்ல தன�நபர் �காதாரத்ைதப் ப�ன்பற்றேவண்�ம்.

• தய�ெசய்�, உங்கள் உடல்நலத்ைத அ�க்கமாகக் கண்காண��ங்கள். 
 உங்க�க்� �வாசப் ப�ரச்சிைனக�க்கான அறி�றிகள் (எ.கா. காய்ச்சல், 
 இ�மல், சள�க்காய்ச்சல், அல்ல� �க்� ஒ��தல்) ஏேத�ம் ஏற்பட்டால், 
 தய�ெசய்�, ப�ேசாதைன ேமற்ெகாள்�ம் ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் 
 ேஹாம்’ ம�ந்தகத்திற்� உடன�யாகச் ெசன்� ம�த்�வக் கவன�ப்� 
 நாட�ம்.

உங்கள் ��� ெதள�வற்� இ�ந்தால்
• உடன�யாக, ந�ங்கள் இரண்டாவ� �ைறயாக ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் 
 ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ளேவண்�ம்.

• உங்கள� இரண்டாவ� ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் ப�ேசாதைனய�ன் ���ம் 
 ெதள�வாக வரவ�ல்ைல என�ல், கி�மித்ெதாற்� உ�திப்ப�த்தப்பட்டால் 
 ேமற்ெகாள்ளேவண்�ய ெசயல்பா�கைளப் ப�ன்பற்றி, ப�ேசாதைனைய 
 ேமற்ெகாள்�ம் ‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகங்கள�ல் 
 பல்ப�யத் ெதாடர் வ�ைனப் ப�ேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ள�ம்.

*உங்க�க்� ஒ� டாக்ஸி ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� சாைலேயாரம் கிைடக்�ம் டாக்ஸிய�ல் ஏற 
ேவண்டாம். அதற்�ப் பதிலாக, ப�ன்வ�ம் வழிய�ல் ஒ� டாக்சிைய �ன்பதி� ெசய்�ங்கள்:
டாக்ஸி உடன�த் ெதாைலேபசி ேசைவகள்: ந�ங்கள், பல்ப�யத் ெதாடர் வ�ைனப் ப�ேசாதைனக்காக 
‘ஸ்வாப் மற்�ம் ெசண்ட் ேஹாம்’ ம�ந்தகத்திற்�ச் ெசல்வதாக, அதிகா�ய�டம் ெத�வ��ங்கள்.
ேபாக்�வரத்� நி�வனங்கள�ன் ைகப்ேபசிச் ெசயலிகள்: க�த்�க�க்கான ெபட்�ய�ல் "SHN" என 
உள்ள�ட�ம் அல்ல� "SHN" ேதர்�ப்ெபட்�ையத் ேதர்ந்ெத�க்க�ம் (இ�ந்தால்).
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68765830 என்ற ஏண்�ஜன் வ�ைர�ப் 
ப�ேசாதைன ெதாைலேபசி ேசைவ 
எண்ைண�ம் ந�ங்கள் அைழக்கலாம்

(திங்கள் – ெவள்ள�: காைல 8 மண� – மாைல 5 மண�,
ெபா� வ���ைறகள�ன்ேபா� ��ய��க்�ம்)

அல்ல� go.gov.sg/selftestart
இைணயப்பக்கத்ைத நாட�ம் 

ேமல்
வ�வரங்க�க்�,
ஒள�வ�ட�ம்


