COVID 19/ILLNESS

(A Google Document Translation - Tamil)

CHANGES AT A GLANCE
(DfE வழிகாட்டுதலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது):
· நேர்மறை சோதனையைத் தொடர்ந்து சுய-தனிமைப்படுத்துவதற்கான சட்டத் தேவை
நீக்கப்பட்டது. நேர்மறை சோதனை செய்யும் பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்ந்து
வட்டிலேயே
ீ
இருக்கவும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பைத் தவிர்க்கவும் குறைந்தது 5 நாட்கள்
தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்படுவார்கள், பின்னர் தொடர்ந்து 2 எதிர்மறை சோதனை முடிவுகள்
வரும் வரை வழிகாட்டுதலைத் தொடரவும்.
· பெரும்பாலான கல்வி அமைப்புகள் மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு அமைப்புகளில் உள்ள
ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் வாரத்திற்கு இருமுறை அறிகுறியற்ற பரிசோதனையை
மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதல் அகற்றப்பட்டது
· முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட நெருங்கிய தொடர்புகள் மற்றும் 18 வயதிற்குட்பட்டவர்கள்
தினமும் 7 நாட்களுக்கு பரிசோதனை செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படவில்லை, மேலும்
சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு முழுமையாக தடுப்பூசி போடாத நெருங்கிய
தொடர்புகளுக்கான சட்டத் தேவை நீக்கப்பட்டது.
· வழக்கமான தொடர்புத் தடமறிதல் முடிந்தது. தொடர்புகள் இனி சுயமாக தனிமைப்படுத்தப்பட
வேண்டியதில்லை அல்லது தினசரி சோதனைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படாது.
ஏப்ரல் 1 முதல், அரசாங்கம்:
· உள்நாட்டு அமைப்புகளில் தன்னார்வ COVID-நிலைச் சான்றிதழுக்கான தற்போதைய
வழிகாட்டுதலை அகற்றவும், மேலும் சில இடங்கள் NHS கோவிட் பாஸைப் பயன்படுத்துவதை
இனி பரிந்துரைக்க வேண்டாம்.
· கோவிட்-19 நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களுடனான தொடர்பைக் குறைக்க எடுக்க
வேண்டிய தற்போதைய படிகளை அமைக்கும் வழிகாட்டுதலைப் புதுப்பிக்கவும். இது
சோதனையின் மாற்றங்களுடன் சீரமைக்கும்.
· இங்கிலாந்தில் உள்ள பொது மக்களுக்கு இலவச உலகளாவிய அறிகுறி மற்றும் அறிகுறியற்ற
சோதனைகளை இனி வழங்க முடியாது.
· ஒவ்வொரு முதலாளியும் தங்கள் இடர் மதிப்பீடுகளில் COVID-19ஐ வெளிப்படையாகக் கருத்தில்
கொள்வதற்கான உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புத் தேவைகளை அகற்றவும்.
இது என் குழந்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
· பள்ளிப் பயணங்கள் மற்றும் வருகைகள் மற்றும் தளத்தில் பெற்றோர் நிகழ்வுகளுக்கு நாங்கள்
திரும்புவதன் மூலம் உங்கள் குழந்தை 'இயல்புநிலைக்கு' மேலும் திரும்புவதைக் காணலாம்.
எவ்வாறாயினும், கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அவை நம் சமூகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும்
அச்சுறுத்தலாக இருப்பதையும்நர்சரி பள்ளி திறந்திருக்கும் மற்றும் நேருக்கு நேர் கற்பித்தல் எங்கள்
முன்னுரிமையாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய, எங்கள் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை
'பாதுகாப்பான நடத்தைகள்' (தொடர்ந்து கைகளை கழுவுதல், அறிகுறிகள் இருந்தால், கோவிட்
பரிசோதனை போன்றவை) நோக்கி விழிப்புடன் இருக்குமாறு எங்கள் பெற்றோரை லீ நர்சரி

கேட்டுக்கொள்கிறது. லீ நர்சரி அதன் துப்புரவுத் திட்டத்தைப் பராமரிக்கும், மேலும் எங்கள் நர்சரி
சுற்றுப்புறம் சரியான காற்றோட்டம் இருப்பதையும், குழந்தைகள் தங்கள் கைகளைத் தவறாமல்
சுத்தப்படுத்தும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுவதையும் உறுதி செய்யும். உங்கள் பிள்ளை உடல்நிலை
சரியில்லாமல் இருந்தால் பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். 37.5 க்கும்
அதிகமான வெப்பநிலை ஒரு குழந்தை உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதையும் சில வகையான
நோய்களுடன் போராடுவதையும் குறிக்கிறது.
உங்கள் தொடர்ச்சியான ஆதரவிற்கு மிக்க நன்றி
லிண்டா ஸ்டே - தலைமையாசிரியர்

