
க�ோவிட் - 19 க�ோக�ோனோ 
ப�வுதலை தடுக�, நோடு முழுவதும் 
ஊ�டங்கு அறிவிக�பபட்டிருககும் 
இநதச் சூழலில், க�ோக�ோனோ 

லவ�ஸ் என்ோல் எனன எனபலத 
அறியோத நம் வீட்டு பிளலளை�ள, 

அது சோரநத சிை 
சநகத�ங்�களைோடும் அைட்சியதகதோடு 

இருபபோர�ள. அவர�ளுககு 
க�ோக�ோனோ தடுபபு குறிதது 

அறிவுறுததும் விதமோ�, மததிய 
அ�சு, ஆங்கிை வழியில் 

விழிபபுஉணரவு படக�லத ஒனல் 
உருவோககியுளளைது. சமூ� 

வலைதளைங்�ள அலனததிலும் 
கிலடககும் அநதப படக�லதயின 

தமிழ் வடிவம், இங்க� 
உங்�ளுக�ோ�!

தமிழோக�ம் 
கெனி ஃபரீடோ, கெ.நிகவதோ
வடிவலமபபு: எம்.மக�ஷ்



குழந்தைகள், ஆக்ஷன்காமின் &ககார�ானா
சண்டையில் வெல்்லப்போெது யோர்?

COVID-19 விழிபபுணர்வுப படைக்க்ை

ஆக ஷன �ோமின: பி�பை �ோரட்டூன 
�தோபோததி�மோன சினசோனுககு விருபபமோன 
சூபபர ஹீக�ோ இவர. கபோதுமக�ளின 
உடல்நைனுக�ோ�வும் சுற்றுச்சூழல் 
போது�ோபபுக�ோ�வும் போடுபடுபவர அவ�ோல் 
க�ோக�ோனோலவ கெயிக� முடியுமோ?

க�ோவிட் - 19 : உை� அளைவில் 
கவ�மோ�ப ப�வும் ஒருவல� லவ�ஸ். 
அது க�ோக�ோனோ என் கநோலய 
ஏற்படுததும்.



க�ொர�ொனொ வை�ஸ்

க�ொர�ொனொ?

அப்ொ, அது எனன 
டி.வியில �ொட்டுறொங�. 
ஏரேொ க�ொ...ஓ...ஓ...
க�ொர�ொனொ வை�ஸ்

அதுைொ ம�ரன?...
ஆபீஸ்ல இருந்து 
ைந்ேதும் க�ொல்லித் 

ேரரறன.

அப்ொ பிறகு க�ொல்லித் 
ேரரறனனு க�ொனனொரு. 

இபர்ொ யொருகிட்்ட 
க�ொர�ொனொ ்த்தி 

ர�க்குறது?

எனக்குத் 
கேரியும்...  
யொ�க் 

கூபபி்டணும்னு

ஆக் ஷன �ொமின! ஆக் ஷன 
�ொமின! ஆக் ஷன �ொமின
ைந்து எங�ளுக்கு உேவி 

்ண்ணுங�!



ஓ! குழந்வேங� க�ொம்் 
்யந்திருக்�ொங�. நொன 
உ்டரன அைங�கிட்்ட 

ர்ொ�ணும்!

எனன ஆச்சு 
குழந்வே�ரே?



நொங� டிவியில க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ் ்த்தி ்ொத்ரேொம். 

அவேப்த்தி 
�ைவலப்்டணுமொ  
ஆக் ஷன �ொமின? குழந்வே�ரே! 

உங�ளுக்குக் 
க�ொர�ொனொ 

வை�ஸ்னொ எனனனனு 
கேரியுமொ?

கேரியொது! 
வை�ஸ்னொ 
எனன?

வை�ஸ் என்து 
கிருமிவயப ர்ொனறது. 
உயிரினங�ளுக்குள் 
ைொழ்ந்து பிறருக்கும் 
கேொறறக்கூடிய சிறிய 

உயிரி.

அவே நொங� 
்ொரக்� 

முடியுமொ?

இல்வல,  
நம்முவ்டய �ொேொ�ண 
�ண்�ேொல் அைறவறப 

்ொரக்� முடியொது.

ஓ!



ஆக் ஷன �ொமின, 
வை�ஸ் எப்டிப 

்�வும்?

வை�ஸொல் ேொனொ�ப 
்�ை முடியொது. 

ஆனொல் கேொடுேல் 
மூலம் எளிேொ�ப 

்�விவிடும்.

எப்டி அது? 
க�ொஞ�ம் விை�மொ 
க�ொல்லுங�ரேன.

இபர்ொ உங�ளுக்கு �ளி 
இருக்குனனு கைச்சுபர்ொம். 
�ளியினொல மூக்கிலிருந்து 

ஒழுகும் ேண்ணிய 
பினனஙவ�வய கைச்சுத் 

துவ்டபபீங�.

அரே வ�ய கைச்சு  
உங� நண்்ருக்குக் 

வ�க�ொடுக்குறீங�னனு 
வைங�... உங�கிட்்ட 
இருந்து அந்ே வை�ஸ் 
உங� நண்்ருக்குப  

்�விடும்.

அப்டியொ?

ஆமொ?



 ரைறு ைழியொ 
வை�ஸ் நமக்குப 
்�வுமொ ஆக் ஷன 

�ொமின?

நிஜமொைொ?

அேனொல்ேொன தும்மும் 
ர்ொதும் இருமும்ர்ொதும் 
ைொய், மூக்கு ்குதி�வே 

மூடிக்�ணும்னு ்டொக்்டர�ளும் 
ஆசிரியர�ளும்  
க�ொல்றொங�.

ஆமொ, வை�ஸொல் 
�ொறறில் மிேக்�வும் 
�ொறறின மூலம் 
்�ைவும் முடியும்.

வை�ஸ் நம் 
உ்டலுக்குள் 

எனன க�ய்யும்?

நம் உ்டலிலுள்ே ஒரு  
க�ல்வல ஆக்கி�மித்து, 
அவேக் �ட்டுப்டுத்தி 

அேறகுள் நிவறய வை�வஸ 
உருைொக்கும். 



ஒரு க�ல்லில் அதி� வை�ஸ்�ள் 
உருைொனதும் அது கைடித்துப 

்க்�த்திலிருக்கும் க�ல்�ளுக்குப 
்�வும். பிறகு அந்ே க�ல்�ளிலும் 

அதி� எண்ணிக்வ�யில் 
வை�ஸ்�ள் உருைொகும்.

அபர்ொ, 
வை�ஸ் 
நம்வம 

ரநொய்ைொய்ப்்ட 
வைக்குமொ? ஆமொ! வை�ஸ் 

லட்�க்�ணக்கில் க்ருகி 
நம்வமத் ேொக்கும். ஆனொல் 
நமது உ்டலில் இருக்கும் 
ேற�ொபபு கமக்�ொனி�ம் 
ரநொயிலிருந்து மீண்டு  

ை� உேவும்.



ஆக் ஷன �ொமின, இந்ே 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் மறற 

வை�வஸவி்ட ஏன 
வித்தியொ�மொ இருக்குனனு  

க�ொல்லுங�ரேன.

அகேல்லொம் இல்ல. 
இருமல், �ொய்ச்�ல், 

சினனம்வம ஆகியைறவற 
ஏற்டுத்தும் பிற வை�ஸ் 
ர்ொலேொன க�ொர�ொனொ 

வை�ஸும்.

க�ொர�ொனொ 
வை�ஸின 
அறிகுறி�ள் 
எனகனனன?

வை�ஸ் ேொக்கிய பிறகு 
�ளி, இருமல், ேவலைலி, 
�ொய்ச்�ல், ைறட்டு இருமல், 
மூச்சுவிடுைதில் சி�மம் 
ஆகிய அறிகுறி�ள் 

ரேொனறும்.

�ளி

�ொய்ச்�ல்

ேவலைலி

மூச்சுவிடுைதில் சி�மம்

ைறட்டு இருமல்



க�ய்தித்ேொள், டிவியில 
எல்லொரும் க�ொர�ொனொ 

வை�வஸப ்த்திரய ர்சிட்டு 
இருக்�ொங�ரே ஆக் ஷன 

�ொமின...

நொங� ்ொது�ொப்ொ 
இருக்ர�ொமொ 

ஆக் ஷன �ொமின?

க�ொர�ொனொ வை�ஸ்  
்றறி நீங� �ைவலப்்ட 
ரைண்்டொம் குழந்வே�ரே. 

எளிய ேடுபபு 
ந்டைடிக்வ��வேப 

பின்றறினொல் நமக்கு 
எந்ேப பி�ச்வனயும் 

ை�ொது.

ஆனொ இந்ே ரநொயொல 
சீனொவுல நிவறய ர்ர 
இறந்துட்்டொங�னனு 

ர�ள்விப்ட்ர்டொம். ரைறு 
நொடு�ளிலும் இது 
ரை�மொ�ப ்�வுரே 
ஆக் ஷன �ொமின?

நீங� எதுக்கும் 
�ைவலப்்ட ரைண்்டொம். 

நொன எனன 
க�ொல்ரறரனொ அவே 
மட்டும் க�ய்ேொல் ர்ொதும்.

ஆனொ...ஏன 
�ைவலப்்டக் 

கூ்டொது?

க�ொர�ொனொ வை�ஸின  
இறபபு விகிேம் 2 

�ேவிகிேம்ேொன. அேொைது 100 
ர்ருக்கு ்ொதிபபு ஏற்ட்்டொ 
அதில் 2 ர்ர மட்டுரம  
இறக்� ைொய்பபுள்ேது.



இேறகு முனனேொ�  
�ொரஸ் ரநொயின இறபபு விகிேம் 
10%, ்னறிக்�ொய்ச்�லுக்கு 4.5%, 

எர்ொலொவுக்கு இனனும் 
அதி�மொ� இருந்துச்சு.

இதுக்கு முனனொடி 
இவரேொ க�ொடூ�மொன 
்ொதிபபு ஏற்ட்டிருக்�ொ?

க�ொர�ொனொ வை�ஸ்  
இறபபு விகிேம் 

மி�வும் குவறவுேொன. 
நம்ம எல்லொரும் 

நல்லொ இருபர்ொம்.

அபர்ொ க�ொர�ொனொ  
வை�ஸ் ்றறி நொங�  

�ைவலப்்ட ரைண்்டொமொ?

ஆமொ, நொம 
�ைவலப்்டரைொ 
்யப்்டரைொ 

ரேவையில்வல. ஆனொ 
�ைனமொ� இருக்�ணும்.



 நிச்�யமொ ஆக் ஷன �ொமின! நொங� 
�ைவலயும் ்யமும் இல்லொமல் 
இருபர்ொம். ஆனொ, க�ொர�ொனொ 

வை�ஸ்ல இருந்து, எங�வே நொங�ரே 
எப்டித் ேற�ொத்து க�ொள்றது? அது்த்தி 
நீங� எங�ளுக்கு இனனும் க�ொல்லரை 

இல்வலரய..! ைொவ... நம்மொல  
க�ொர�ொனொ வை�ஸ்லருந்து 

நிஜமொரை நம்வமத்  
ேற�ொத்துக்�  
முடியுமொ?

 நிச்�யமொ  
குழந்வே�ரே...  

நம்மொல க�ொர�ொனொ 
்�வுேவலத் ேடுக்�க்கூ்ட 
முடியும். அதுக்கு நீங� 

எல்லொரும் நொன 
க�ொல்லித்ே� எளிவமயொன 
முனகனச்�ரிக்வ��வே 
பின்றறினொ ர்ொதும்!

நீங� க�ொல்றவே எங�ேொல 
நம்்ரை முடியலரய ஆக் ஷன 
�ொமின... ஆனொ ஆக் ஷன 

�ொமின, எங�ேொல எங�வே 
மட்டுமில்லொம எங� 

குடும்்த்வேயும் க�ொர�ொனொ 
வை�ஸி்டமிருந்து �ொப்ொத்திக்� 

முடியுமொ?

 நிச்�யமொ முடியும் 
குழந்வே�ேொ. 

எளிவமயொன சில ைழி�ள் 
க�ொல்ரறன. எல்ரலொரும் 

�ைனமொ ர�ளுங�!



ைொவ.... நம்மொல 
க�ொர�ொனொவைத் ேடுக்� 

முடியும்!
ஆக் ஷன �ொமின, 
எங�ளுக்கு அந்ேத் 

ேடுபபு முவற�ள் ்த்தி 
விரிைொ க�ொல்லுங� 

பளீஸ்..!

�ரி �ரி குழந்வே�ேொ... நொன க�ொல்ரறன. 
இபர்ொ நொன க�ொல்லபர்ொற ேடுபபுக்�ொன 

விஷயங�ள் எல்லொம், க�ொர�ொனொவை 
மட்டுமல்ல, நம்ம உ்டலுக்குத் தீஙகு 
ே�க்கூடிய பிற க�ட்்ட வை�ஸ்�ள், 
கிருமி�ள்கிட்்ட இருந்துகூ்ட நம்வமக் 

�ொப்ொத்திடும்! அேனொல நொன 
க�ொல்லபர்ொறவே, எப்வுரம �ைனத்துல 

கைச்சுக்ர�ொங�.



முேல் விஷயம், நம்வம நொம சுத்ேமொவும் 
சு�ொேொ�மொவும் கைச்சுக்�ணும். ரந�ம் 
கிவ்டக்கும்ர்ொகேல்லொம் ரேண்ட் 
�ொனிட்வ்டஸர உ்ரயொகிக்�ணும். 
அப்பர்ொ வ��வே முவறயொ 

�ழுைணும்.

முவறயொ வ��வேக் 
�ழுைறதுனனொ எனன 
ஆக் ஷன �ொமின?

தண்ணீர் மற்றும்  
ச�ோப்பை ்ைைளில் சதய்கைவும்

உள்ளங்ைைள  
இரண்்டையும் சதய்கைவும்

விரல்ைளு்ககி்டையில்  
நன்கு சதய்கைவும்

இரண்டு ைட்டைவிரல்ைளிலும் 
அழுத்தித் சதய்கைவும்

பின்புற்க ்ைைளில் நன்கு 
சதய்கைவும்

இரு ்ைைளின் மணி்கைடடிலும்  
நன்கு சதய்கைவும்

்ைை்்ள்க ைழுவிவிடடு, சுத்தமோன 
துண்்டை ்ைத்து ்ைை்்ளத் 

து்டைத்து்க கைோள்ளவும்.

கிருமி�ளும், ்ொக்டீரியொக்�ளும் நம் �ருமத்துவ்டய 
இடுக்கு�ளில் ர்ொய் ஒளிந்து க�ொண்டிருக்கும். நொம 

முவறயொ வ��வே �ழுவினொல்ேொன, 
அைறறிலிருந்து நம்மொல நம்வமத் ேற�ொத்துக் 
க�ொள்ேமுடியும். �ரியொ வ� �ழுவுைதில், ஏழு 
நிவல�ள் இருக்கு. அவே நொன உங�ளுக்கு 
இபர்ொ க�ய்து �ொட்டுரறன. இவே என கூ்ட 

ர�ரந்து, நீங�ளும் க�ய்யணும்!

மு்
ையோ்கக ்்க்க்ைக ்கழுவுெது

 என
பது

 இ
து
ை
ோன

!



�ரி குழந்வே�ரே... இபர்ொ, 
நம்ம ்ொ�ம்்ரய முவறப்டி எப்டி 

க�ொர�ொனொ வை�வஸத் 
ேடுக்குறதுனனு கேரிஞசுக்�லொமொ?

 நீங� எவேப்த்தி ர்�றீங� 
ஆக் ஷன �ொமின?!

க�ொல்ரறன. இனி யொவ�யொைது நீங� 
மீட் ்ண்ணினொ, நொன க�ொல்ைது 
ர்ொல அைங�வே ை�ரைற�ப 

்ழகிக்ர�ொங�...!

அஸ்- �லொம் 
அவலக்கும் ேரலொ  

எைரி-ஒன!

ைணக்�ம் நமஸ்ரே

இப்டிகயல்லொம் 
யொவ�யும் 

ை�ரைற�ொதீங�...!



அடுத்ே்டியொ,  
கூட்்டமொன ்குதி�ளுக்குப 
ர்ொகும்ர்ொது, மொஸ்க் 

அணிந்துக�ொண்டு ர்ொைது.

அபர்ொ, இனி 
நொங� எல்லொரும் 
�ட்்டொயம் மொஸ்க் 
அணியணுமொ?

அப்டியில்ல. நொன 
க�ொல்லபர்ொற சூழல்�ள்ல 

இருப்ைர�ள் மட்டும் 
�ட்்டொயம் மொஸ்க் அணிந்து 

க�ொண்்டொல் ர்ொதும்.

நீங� சுைொ�பபி�ச்வன�ரேொடு 
இருக்�றைங�வே �ைனித்துக் 

க�ொள்ளும் மருத்துைப 
்ணியொேர�ேொ� இருக்கும் 

சூழலில்.

உங�ளுக்ர� 
சுைொ�பபி�ச்வன 
இருக்கும்ர்ொது! 

(சுைொ�பபி�ச்வன இல்லொே 
க்ொதுமக்�ளுக்கு மொஸ்க் 

ரைண்்டொம்)
மூச்சுக்குழொய் கேொ்டர்ொன 
அறிகுறி�ேொன இருமல், 

மூச்சுத்திணறல்  
ர்ொனறவை உங�ளுக்குத் 

கேரியைந்ேொல்
மூச்சுக்குழொய் பி�ச்வன�ள் 
உள்ேைர�வே, கூ்டரை 
இருந்து நீங� �ைனித்துக் 

க�ொள்ளும் சூழல் ஏற்ட்்டொல்

ஒருரைவே எனக்கு �ளி, இருமல், 
இல்ல ரைரறதும் சுைொ�பபி�ச்வனக் 

�ொன அறிகுறி�ள் இல்வலனொ, 
நொன மொஸ்க் அணிய ரைண்்டொமொ 

ஆக் ஷன �ொமின?

ரைண்்டொம். ரமரல நொன 
குறிபபிட்்ட சூழல்�ள் 

ஏற்ட்்டொல் மட்டும் மொஸ்க் 
அணிந்ேொல் ர்ொதும்.



அடுததைது,சமூகததிலிருநதுஉஙக்ைநீஙகரை
தைனி்ைப்படுததிக்ககாள்்வது்பததிகதைரிஞ்சுக்ரகாஙக

1-6 மீட்்டர இவ்டகைளி

கூட்்டமொன இ்டங�ளுக்குப 
ர்ொைவேத் ேவிரக்�வும். 
வீட்டுக்குள்ரேரய இருங�.

ஓ... அேனொலேொன  
எங� ஸ்கூல் எல்லொம் 

மூடிட்்டொங�ேொ?!

அபபுறம் அை��ம்  
அத்தியொைசியம் இல்லொே 
சூழ்நிவல�ளில் ர�ொவிட்-19 

்ொதிபபு இருக்கும் ்குதி�ளுக்கு 
்யணம் க�ய்ைவேத் 

ேவிரத்திடுங�

ஓர�! எங� அம்மொ 
அப்ொகிட்்டயும் அைங�ைங� 
்யணத்வே முடிந்ேைவ�க்கும் 
ேவிரக்�ச் க�ொல்லி நொங�  

அறிவுறுத்தி்டரறொம்.



உங�ளுக்கு இருமல், �ொய்ச்�ல், 
மூச்சுவிடுைதில் சி�மம் - இதுல ஏதும் 

கேரிஞ�ொ, உ்டனடியொ ்டொக்்டவ� 
�ந்திச்சிடுங�. எல்லொரும் ்டொக்்டர 
க�ொல்லும் அறிவுவ�வய, �ட்்டொயம் 

அப்டிரய ர�ட்�ணும்..!

ஓ.ர�. 
ஆக் ஷன 
�ொமின

இவே மட்டும் க�ய்து 
ைந்ேொல் க�ொர�ொனொ 
வை�ஸ், பிற வை�ஸ் 
கிருமி�ளி்டமிருந்து 

எங�ேொல ேபபித்துவி்ட 
முடியுமொ?

ஆமொம் 
குழந்வே�ேொ!



க�ொம்் நனறி ஆக் ஷன �ொமின. 
இவேகயல்லொம் பின்றறி, இனி 

நொங� க�ொர�ொனொ வை�ஸிலிருந்து 
எங�வேத் ேற�ொத்துக் 

க�ொள்கிரறொம்.

மகிழ்ச்சி குழந்வே�ரே...! 
நொம எல்லொரும் இவணந்து, 

இந்ே க�ொர�ொனொ வை�ஸுக்கு 
எதி�ொவும், பிற கேொறறு�ளுக்கு 

எதி�ொவும் ர்ொ�ொ்டலொம்.

இந்ே எளிவமயொன ைழிமுவற�ள்  
மூலமொ, கேொறறு ்�வுைவே முழுவமயொ 

ேடுபர்ொம்! ரநொய்�வேத்  
ேடுக்கும் ஹீர�ொைொ ஆரைொம்!

ரய..! இனி 
நம்மொலயும் கேொறறு 
்�ைொமல் எளிேொ 
ேடுக்� முடியும்!

நொன உங�ளுக்குச் க�ொல்லிக் 
க�ொடுத்ேவே உங�ளுவ்டய 

நண்்ர�ளுக்கும் க�ொல்லிக்க�ொடுங�. 
ரநொவயக் �ட்டுக்குள் க�ொண்டுைரும் 
இந்ேப ்ணியில, அைங�வேயும் 

இவணச்சுக்குரைொம்!

ஓ.ர�.  
ஆக் ஷன �ொமின!



�ரி, குழந்வே�ரே! வை�ஸ் ்�ைொமல் 
ேடுக்�, நொன க�ொனன 

விஷயங�வேகயல்லொம் மறு்டியும் 
ஒருமுவற க�ொல்லிக்�ொட்டுங� 

்ொரபர்ொம்...!

வ��வே 
சுத்ேமொ 

�ழுைணும்!

யொரகிட்்ட  
ர்சினொலும் 1-6 
மீட்்டர ேள்ளி  

நினனு ர்�ணும்!

்ொ�ம்்ரய  
முவறப்டி மட்டும்ேொன  

எல்லொவ�யும்  
ை�ரைற�ணும்!

சுயசுத்ேத்வேப 
பின்றறணும்!

உ்டல் நலனுக்கு  
பி�ச்வன ைந்துவிட்்டொல், 
்டொக்்டவ�ப ்ொரக்�ணும்.  
அைர க�ொல்ைவேக்  
ர�ட்டு ந்டக்�ணும்!



முடிந்ேைவ�  
எல்ரலொரும் 

வீட்டுக்குள்ரேரய 
விவேயொடிப  
்ழகுங�. 

�ரி ஆக் ஷன 
�ொமின, நனறி! 

ஆக் ஷன �ொமின  
கிேம்புகிறொர.

ரே... நொம எல்லொரும் 
இனி க�ொஞ� நொள்�ளுக்கு 

வீட்டுக்குள்ேரய 
விவேயொடிப ்ழகுரைொம் 

ஃபக�ண்ட்ஸ்!

இனி, புத்ே�ங�ள் 
ைொசிக்�த் 

கேொ்டங�லொம்... 
�ொரட்டூன 

புத்ே�ங�ள் நிவறய 
்டிபர்ொம்.

சூப்ர குழந்வே�ேொ...!  
இனி நீங� எல்லொரும் 
எனரனொ்ட ஹீர�ொஸ்!



ககார�ானா்்வ�ஸ்என்்ால்என்ன?9முதைல்12்வயதுக்குட்பட்டகுழந்தைகளுக்குச்கசால்்லப்ப்டர்வண்டியவிைக்கம்.

வை�ஸ் குடும்்த்வேச் ர�ரந்ே மி�பக்ரிய 
வை�ஸ்ேொன க�ொர�ொனொ. இேன மூலமொ� �ொேொ�ண 
�ளி, �ொய்ச்�ல் கேொ்டஙகி கமரஸ், �ொரஸ் ர்ொனற 
தீவி�மொன பி�ச்வன�ள் ைவ�யில் எதுரைண்டுமொனொலும் 
ஏற்்டலொம்

இேற�ொன க்ொதுைொன அறிகுறி�ள் : மூச்சுக்குழொய் 
பி�ச்வன�ளுக்�ொன அறிகுறி�ேொன �ளி, இருமல், 
�ொய்ச்�ல், மூச்சுத்திணறல். 

்ொதிபபு ரமொ�மொ� இருப்ைர�ளுக்கு, இேனொல் 
நிரமொனியொ, �டுவமயொன சுைொ�ப பி�ச்வன�ள், 
சிறுநீ��ச் க�யலிழபபு, சில ரந�த்தில் உயிரிழபபு 
ஏற்்டலொம்.


