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உங் வமம் உங் வச் சுற்ி உள்யர் வமம்
எப்டிப் ொது ொத்துக் க ொள்யது?

இந்த வயபஸ் பவுயவதத் தடுக் , ஃப்பொன்ஸ்
ரொன்  ொடு ள் சி

டுவநனொ

வைமுவ வ யிதித்துள்:
ள்ி ள் மூைல், அத்தினொயசினப் கொருட் வ யொங்குயது
அல்து சி ிச்வச தயிப நற்

ொபணங் ளுக் ொ

கயிரன

கசல்லுதல், கூட்ைம் கூடுதல், ரொன்று.

ரயண்டின அல்து கூைொத கசனல் ள்

உங் ள் இைத்திரரன தினொ

இருக் வும்.

நற்யரிைநிருந்து எப்கொழுதும் 1 நீ ட்ைருக்கு
ரநல் இவைகயி யிட்டு இருக் வும்.

1 mètre

வ

குலுக் ொதீர் ள் நற்றும் முத்தம்

க ொடுக் ொதீர் ள்.

ஒரு ரப்ர் வ க்குட்வைனிரொ அல்து உங் ள்
முமங்வ க்குள்ரரனொ இருநவும் அல்து தும்நவும்.
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உங் ள் வ

வ ரசொப் அல்து

ிருநி ொசிி

ொண்டு
அடிக்
டி ழுயவும்.
உங்திபயம்
ள் வ ர வ
ரசொப்
அல்து
ிருநி ொசிி
சி ர
 ொண்டு
பங் ில்
ீர் ிவ
ள் அவநக் ப்ட்டுள்.
திபயம்
அடிக்
டி ழுயவும்.
சி  பங் ில் ீர் ிவ ள் அவநக் ப்ட்டுள்.

உங் ள் யய், மூக்கு,

ண் ள் ரொன்யற்வத்

கதொடுயவதத் தயிர்க் வும்.
உங் ள் யய், மூக்கு, ண் ள் ரொன்யற்வத்
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ொம் இந்த முனற்சி ள்

Santé publique France - 23 mars 2020 - Réf. W-1001-001-2003

Tamoul

கதொடுயவதத் தயிர்க் வும்.

அவத்வதமம்
ொண்ைொல்
ொம்
இந்த முனற்சி ரநற்க
ள்
ம்நொல் இந்த வயபவைத் தடுத்து
அவத்வதமம் ரநற்க ொண்ைொல்
ிறுத்த முடிமம்.
ம்நொல் இந்த வயபவைத் தடுத்து
ிறுத்த முடிமம்.

க ொரபொொவயபஸ் ற்ின சந்ரத ங் ள் இருக் ின்யொ?

gouvernement.fr/info-coronavirus
க ொரபொொவயபஸ்
ற்ின சந்ரத ங் ள் இருக் ின்யொ?
gouvernement.fr/info-coronavirus

gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000
( இயச அவமப்பு)
0 800 130 000
(

இயச அவமப்பு)

அல்து ஒரு நருத்துய ிபுணவபரனொ சங் த்வதரனொ கதொைர்பு க ொள்வும்
அல்து ஒரு நருத்துய ிபுணவபரனொ சங் த்வதரனொ கதொைர்பு க ொள்வும்

