
 

 

Lørenskog 02.04.2021 
  
பரிசெோதனை செய்வதற்கோை தயக்கத்னதக் குனறயுங்கள்  

 

Lillestrøm, Rælingen மற்றும் Lørenskog நகராட்சிகளில் உள்ள அனைத்து சிறுவர ்பராமரிப்பு 

நினலயங்கள் அத்ததாடு பாடசானலகளில் பிள்னளகனள மற்றும் இனளஞரக்னள ககாண்டுள்ள 

கபற்தறாருக்கு இந்த தகவல் அனுப்பப்படுகிறது.  

 

ஈஸ்டர ்விடுமுனறக்கு பிை்ைர ்பாடசானலகள் மற்றும் சிறுவர ்பராமரிப்பு நினலயங்கள் எை்பை 

ஆரம்பிப்பதற்காை காலகட்டம் கநருங்குகிறது. முந்னதய விடுமுனற நாட்களிை் 

அனுபவங்களிை்படி பாரக்்கும் கபாழுது, விடுமுனறக்குப் பிை்ைர ்சமூகத்தில் கபாதுவாக கதாற்று 

அழுதத்ம் அதிகரிப்பதுண்டு. இதை் காரணத்தால் நகராட்சிகள் பிை்வரும் நடவடிக்னககனள 

எடுக்கிை்றை: 

 

ஈஸ்டர ்விடுமுனறக்கு பிை்ைர ்பாடசானலகள் மற்றும் சிறுவர ்பராமரிப்பு நினலயங்கள் 

அனைத்தும் சிவப்பு எசச்ரிக்னகனய அனைத்து நகராட்சிகளிலும் ககாண்டிருக்கும். இனதவிட 

Lørenskog இல் 5 –10 ஆம் வகுப்பு முழுனமயாக கணைி ஊடாை கற்பிதத்னல ககாண்டிருக்கும். 

 

பாடசானலகளிலும் சிறுவர ்பராமரிப்பு நினலயங்களிலும் உட்புற கதாற்றுக்காை அபாயத்னத 

குனறத்துக் ககாள்வதற்காக, FHI இைால் பரிந்துனரக்கப்பட்டுள்ளவாறு அணிகளிை் அளவுகனள 

குனறத்துக் ககாள்ளும் ஏற்பாட்னட வசதி ஏற்பட்டவுடை் நகராட்சி அமுல்படுத்தும்.  

 

பாடசானலகளுக்குள் மற்றும் சிறுவர ்பராமரிப்பு நினலயங்களுக்குள் கதாற்று உள்ளிடும் 

அபாயத்னத குனறத்துக் ககாள்வதற்காக கீழுள்ள சந்தரப்்பங்களில் அனைத்து சிறாரக்ளும் 

இனளதயாரக்ளும் தம்னம பரிதசாதித்துக்ககாள்ளும்படி நகராட்சி தவண்டிக் ககாள்கிறது: 

' 

o சிறார/் இனளதயார ்அறிகுறிகனள முை்ைர ்அல்லது தற்தபாது ககாண்டிருந்தால்  

o ஒதர இல்லத்தில் வாசிப்பவரக்ள் முை்ைர ்அல்லது தற்தபாது அறிகுறிகனள 

ககாண்டிருந்தால்  

o சிறார/் இனளதயார ்கதாற்று ஏற்படும் அபாய சூழ்நினலனய சந்தித்திருந்தால்  

 

தநாய்த்கதாற்னறப் பரப்பும் கபரும்பாலாைவரக்ளுக்கு அறிகுறிகள் இருப்பனத நாங்கள் 

காண்கிதறாம், எைதவ இவரக்ள் குறிக்தகாளுடை் தம்னம தசாதனை கசய்வது முக்கியம்.  

 

ஈஸ்டர ்விடுமுனறயிை்தபாது அறிகுறிகனளக் ககாண்டுள்ள, அல்லது ககாண்டிருந்த அனைவரும் 

வீட்டிதலதய தங்கி பரிதசாதனை கசய்ய தவண்டும். தலசாை அறிகுறிகள் மட்டும் இருந்தாலும் கூட 

இது கசல்லுபடியாகும்.  

 

தகாவிட் -19 இை் மிகவும் கபாதுவாை அறிகுறிகளாவை தடிமல் உடைாை கதாண்னட வலி, காய்சச்ல் 

/ தசாரவ்ு த்தை்னம, இருமல் அத்ததாடு / அல்லது சுனவ மற்றும் வாசனை ஆகிய உணரவ்ுகள் 

குனறந்திருக்கும். உடல் வலி, கனளப்புதத்ை்னம, தனலவலி, வயிற்று வலி மற்றும் வயிற்தறாட்டம், 

அல்லது தவறு எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாமல் காய்சச்ல் மட்டுதம ஏற்பட்டாலும் கூட அது தகாவிட் -19 

ஆக இருக்கலாம் எை சந்ததகிக்க தவண்டும். 

 

நகராட்சிகள் பரிதசாதனைக்காை ஏற்பாட்டிை் அளனவ அதிகரித்துள்ளததாடு, ஈஸ்டர ்காலம் 

பூராகவும் மற்றும் ஈஸ்டர ்காலத்திற்குப் பிை்ைரும் உங்கனள பரிதசாதிப்பதற்கு நகராட்சிகள் 

தயாராக உள்ளை. ஒரு பரிதசாதனைக்காை தநரத்னத எவ்வாறு ஒதுக்குவது எை்பது பற்றிய 

விபரமாை தகவல்கனள கபறுவதற்கு நீங்கள் வசிக்கும் நகராட்சியிை் இனணயத்தளத்னத நாடவும். 

பரிதசாதனையிை் பதில் கினடக்கப் கபறும்வனர பாடசானலக்தகா அல்லது சிறுவர ்பராமரிப்பு 

நினலயதத்ிற்தகா கசல்ல தவண்டாம்.  

 

இது குறித்த தமலதிக தகவல்கனள பிை்வரும் இனணயதளங்களில் கபற்றுக்ககாள்ளலாம்:  

 



Lillestrøm நகராட்சி:https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill  

Rælingen நகராட்சி:https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-regler.6280236-

470716.html  

Lørenskog நகராட்சி: https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-koronatest.115063.aspx  

 

உங்கள் ஒத்துனழப்பிற்கு நை்றி! 

 

இங்கைம் Lillestrøm, Rælingen மற்றும் Lørenskog நகராட்சி 
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