
ெகாேரானா ைவர� ப�றிய ��கியமான தகவ�க� (ேகாவி� -19) 

 

ம�கைள� பா�கா�பாக ைவ�தி��க��, ெகாேரானா (ேகாவி� -19) ேநா� ெதா�� பரவாம� த��க�� 
இ�கிலா�� அர� வழிகா��த�கைள அறிவி���ள�. 

 

தா�க� ெச�ய ேவ��ய�: 

● வீ��ேலேய த�கி இ��க ேவ��� 

● அ�தியாவசிய உண�, ம���வ ேதைவக�, அ�தியாவசிய ேவைலக� ம��� ஒ� நாைள�� ஒ� 
வைகயான உட�பயி�சி ஆகியவ�றி�� ம��ேம ெவளிேய ெச�லலா� 

● ம�றவ�களிடமி��� 2 மீ�ட�(ஆ� அ�)விலகி நி�ேற ேபச ேவ���. 
● வீ���� வ�த�ட� ைககைள� �ைற�தப�ச� 20 விநா�க� க�வேவ���. 

 

உ�க��� ேநா� அறி�றிக� இ�லாவி�டா�� த�க� �ல� ேநா� ெதா�� பரவலா�. உ�களிட� கீ�க�ட 
அறி�றிக� இ��தா� உ�க� வீ�ைட வி�� ெவளிேயற ேவ�டா�: 

● உய�ெவ�பநிைல - த�க� ெந�சிேலாஅ�ல� ��கிேலா ெதா���பா��தா� உய�ெவ�ப� இ��பைத 
உணர����. 

● �தியவித ெதாட� இ�ம� - இத� ெபா�� ஒ� மணி ேநர�தி��� ேம� அதிகமாக இ��வ� அ�ல� 
24 மணி ேநர�தி� ��� �ைற�� ேம� இ�ம� இ��ப�(உ�க��� ெபா�வாக இ�ம� இ��தா�, 
அ� வழ�க�ைத விட ேமாசமாக இ����) 

 

கீ�க�டவ���� ம��ேம நீ�க� ெவளிேய ெச�லலா�. 

● அ��பைட ேதைவயான ெபா��க� வா�க கைடக��� ெச�லலா� 

● அவசிய ம���க� வா�க ம��தக� ெச�லலா� (ெதாைலேபசி �ல� கல�� ஆேலாசி�காம� 
��ேன�பா��றி உ�க� ம���வைரேயா அ�ல� ம���வமைன�� ெச�ல ேவ�டா�) 

● ேவைல�� (வீ��லி��� ��றி�� ெச�ய ��யாத நிைலயி�) ெச�லலா� 

● ஒ� நாைள�� ஒ� �ைற, தனியாக அ�ல� உ�க� வீ�� உ��பின�க�ட� உட�பயி�சி ெச�ய 
ெச�லலா�. 

 

ச�க விலகைல தா�கேள கைடபி��க ேவ���: 

● ெகாேரானா ேநா� ெதா�� (ேகாவி� -19) அறி�றி காண�ப�பவரிட� ெதாட�� ெகா�வைத� தவி��க 
ேவ���. இ�த அறி�றிகளி� உய�ெவ�பநிைல ம��� / அ�ல� �திய ெதாட��சியான இ�ம� 
இ����. 

● அ�தியாவசியம�ற ெபா� ேபா��வர�தி� பயணி�பைத ��மானவைர தவி��த�. 
● இர�� நப�க��� ேம� ��வைத தவி��த�. 

 



● ந�ப�க� ம��� ���ப�தின�ட� ��டமாக இ��பைத தவி��க��. ெதாைலேபசி, இைணய� 
ம��� ச�க ஊடக�க� ேபா�ற ெதாைல ெதாழி���ப�ைத� பய�ப��தி ெதாட�பி� இ��க��. 

● உ�க� ம���வ� அ�ல� பிற அ�தியாவசிய ேசைவகைள ெதாட�� ெகா�ள ெதாைலேபசி அ�ல� 
ஆ�ைல� ேசைவகைள� பய�ப��தி�ெகா�ள��. 

 

வீ��வசதி : 

● நீ�க� வீ��வசதி பல�கைள ெப��� ெகா����தா� வழ�க�ேபா� ெதாட��� ெபற����. 
● நீ�க� தனியா� வாடைக வீ�களி� வசி�கிறீ�க� எ�றா�, அ��த ��� மாத�க��� வீ�� 

உரிைமயாள� த�கைள ெவளிேய�ற ��யா�. 
 

நல�தி�ட�க� �லமான பல�க�: 

 

● எ�கனேவ உரிைம ேகாரியி��தா�, ேவைல ைமயதி�� ேநரி� ெச�� ைகெயா�பமிடேவா த�க� ேவைல 
பயி�சாளைரேயா ச�தி�க� ேதைவயி�ைல. 

● உ�க� �திய உரிைமேகாரைல� ப�றி ேக�வி இ��தா�, ெதாைலேபசி 0800 3285644 அ�ல� இத� 
�லமாகேவா ெதரிவி�தா� DWP உ�கைள ெதாட�� ெகா�வா�க�. 

● �னிவ�ச� கிெர����கான உ�க� �திய உரிைமேகாரலி� சா��க� ேதைவ�ப�டா�, நீ�க� 
ெதாைலேபசி �லமாகேவா அ�ல� �ஜி�ட� �ைறயி� ஜ�ன� வழியாகேவா ெபறலா�. 

 

வீ��� இ����ேபா� உதவி ேதைவ�ப�டா�: 

 

தா�க� வீ��� இ����ேபா� உதவி ேதைவ�ப�டா�, 01642 729777 எ�ற எ���� வார�தி� 7 நா�க�� 
(காைல 9 மணி �த� மாைல 5 மணி வைர) ெதாட�� ெகா�ளலா� அ�ல� மி�ன�ச� �ல� 
Helpboro@middlesbrough.gov.uk ெதாட�� ெகா�ளலா�. 
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ஏ�ர� 2, 2020 வைர இ�த தகவ� சரியான� எ�பைத நிைனவி� ெகா�க 

ேம�� தகவ��� எ�க� வைல�தள�ைத� பா�ைவயிட��: 

https://www.middlesbrough.gov.uk 
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