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ட் ப்-பராமரிப்  ேநாயாளிக க்கான வ காட் தல்கள். 

உங்கள் நிைலையக் கண்காணிக்க ம்  

 உங்கள் உடல் ெவப்பநிைலைய ஒ  நாைளக்  இரண்  ைற எ ங்கள் 

 உங்கள் நிைல ேமாசமைடந்தால், உங்கள் ெபா  ம த் வைர அைழக்க ம் அல்ல  அவரக்ள் 

ைடக்க ல்ைல என்றால், ெதாைலப்ேப ல் 15 ஐ அைழக்க ம் (SAMU - ம த் வ உத ). 

தனிைமப்ப த் தல்  

 ந்தவைர மற்றவரக் டன் ைறந்த ெதா நிைலைய அ ம க் ம்ப  நல்ல 

காற்ேறாட்டமான அைற ல் தனிைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம், ேம ம் வ க் ம் ட் ல் மற்ற 

ப களில் மா ப வைதத ்த ரக்்க ேவண் ம். இந்த அைற ம், ட் ன் த ள்ளப் 

ப க க் ம் ஒ  நாைளக்  ன்  ைற நன்  காற்  ம்ப  ெசய்யேவண் ம். 

ஒன் க்  ேமற்பட்ட க ப்பைற இ ந்தால், ஒன்  ேநாயாளிக்  ஒ க்கப்பட ேவண் ம். 

க ப்பைற ப ரப்பட்டால் கக் கண் ப்பான காதாரம் கைட க்கப்பட ேவண் ம் 

( ேளாரின் ப்ளசீ ்அல்ல  நா னி ைடப்பான்கள் லம் அ க்க  த்தம் 

ெசய்யேவண் ம்).  

 ஒ  பா காப்பான ச க இைடெவளிையக் கைடப் க்க ம்.  

 ேநர  உடல் ெதாடரை்பத் த ரத்் , பா காப் ைடய 2 ட்டர ் ரத்ைத நீங்கள் கைடப் க்க 

ேவண் ம். ஆபத்  உைடயவரக் டனான அைனத்  ெதாடர் கைள ம் நீங்கள் த ரக்்க 

ேவண் ம் (கரப்் ணி ெபண்கள், நீண்ட நாள்பட்ட ேநாய் உள்ள மக்கள், வயதான மக்கள்). 

ைக க தல்  

 ைக த் கரிப்பாைனப் பயன்ப த்  உங்கள் ைககைள கவனமாகச ் த்தம் ெசய்  
( ப்பாக உங்கள் கதை்தத ்ெதா ம் ன்), ேம ம் ஒ  நாைளக்  4 தல் 6 ைற 
ேசாப் னால் ைறந்த  20 னா கள் க வ ம். ரல்க க்  இைட ல் மற் ம் 
மணிகட் கள் வைர ேதய்த்  ைடக்க ம். 

ேமற்பரப் க டனான ெதாடர்  

 ல ேமற்பரப் கள் மாைச எளி ல் பரவச ்ெசய் ம் நிைல ல் இ க் ன்றன, ேம ம் அைவ 
ெதாடரந்்   நீக்கம் ெசய்யப்பட ேவண் ம் (ஸ்மாரட்்ேபான், கத ள்ள ழ் வ வக் 
ைகப் கள்…). 

சலைவத் ணி மற் ம் ப க்ைக ரிப் க்க க்கான வ காட் தல்கள்  

 ந்தவைர, ேநாயாளி தங்கள் ெசாந்தச ்சலைவைய அவரக்ேள கவனித் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். அ க்கைடந்த ப க்ைக ரிப் கள் அல்ல  சலைவக் ப் ேபாடேவண் ய 
ணிகைள உதரா ரக்ள்.  

 அ க் த ் ணிகைளத் ைவக் ம் இயந் ரத் ல் ேநர யாகப் ேபாட ம்-இைத ேவ  எந்த 
இடத் ம் ேசரத்்  ைவக்கா ரக்ள், அைத சலைவ ைட ல் ேபாட ேவண்டாம்.  

 ேநாயாளி ன் ப க்ைக ரிப்ைப 60 ° C இயந் ர ழற் ல் ைறந்த  30 நி டங்கள் 
ைவக்க ேவண் ம்.  

தைரகைளச ் த்தம் ெசய்தல்  

 தைரகள் மற் ம் ேமற்பரப் கைள த்தம் ெசய்ய, ேழ ள்ள வ காட் தல்கைளப் 

ன்பற்ற ம்.  

o ஒ  ெவற் ட த் கரிப்பாைனப் பயன்ப த்த ேவண்டாம் (இ  ஏேராசால்கைள 

தற க்கக் ம்). 

o தைரகள் மற் ம் ேமற்பரப் கைள சவரக்்காரத் ல் நைனத்த ஒற்ைறப்-பயன்பாட்  

ேதய்த் த ் ைடக் ம் ைடப்பானால் த்தம் ெசய்ய ம்; 

o த்தம் ெசய்த ற , மற்ெறா  ஒற்ைறப்-பயன்பாட்  ேதய்த் த ் ைடக் ம் 

ைடப்பாைனப் பயன்ப த்  தைரகைள தண்ணீரால் அலச ம்; 

o தைரகைள உல வதற்  அ ம க்க ம்; 

o தைரகள் மற் ம் ேமற்பரப் கைள நீரக்்கப்பட்ட க்ேளாரின் ப்ளசீ ்0.5% ஆக் வ் 

க்ேளாரின்-பயன் த்  கைள நீக்க ம் (ஒ  ட்டர ்க்ேளாரின் ப்ளசீ ்2.6 % -ஐ 4 

ட்டர ்தண்ணீ டன்). 


