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காச ேநாய்க்காக (TB) வீட்டில் தனிைமப்படுதல் 
 

 
உமக்கு ெசயலிலுள்ள நுைரயீரல் அல்லது ெதாண்ைடக் காச ேநாய் 
இருக்கிறது.  நீங்கள் இருமும் ேபாது, தும்மும் ேபாது, ேபசும் ேபாது, 
உரத்துச் சிரிக்கும் ேபாது, அல்லது பாடும் ேபாது காற்றின் மூலமாக 
ஏைனேயாருக்கு காச ேநாய்க் கிருமிையப் பரப்பலாம். 
    
கரண்டிகள் அல்லது முட்கரண்டிகள், பீங்கான்கள், ேகாப்ைபகள், துணிகள், 
படுக்ைக விரிப்புக்கள், தளபாடங்கள், மலசலகூடங்கள் என்பவற்ைறப் 
பகிர்ந்து ெகாள்வதால் அல்லது ைக குலுக்குவதால் காச ேநாய் பரவாது.  
  
 
வீட்டில் தனிைமப்படுதல் 
 
நீங்கள் ேநாய்காவியாக இருக்கும் ேபாது வீட்டில் தங்கியிருக்குமாறு உமது ெபாதுச் சுகாதாரத் தாதி உமக்கு 
அறிவுறுத்தியுள்ளார். இது வீட்டில் தனிைமப்படுதல் எனப்படுகிறது.  காச ேநாய் பரவுவைத நிறுத்தவும் 
ஏைனேயாைரப் பாதுகாக்கவும் வீட்டில் தனிைமப்படுதல் மிக முக்கியமாகும். நீங்கள் ெதாடர்ந்தும் 
ேநாய்காவியாக இல்லாதிருப்பதற்காக, வீட்டில் தனிைமப்படுதல் மருந்து ேவைல ெசய்வதற்காக உமது 
உடலுக்கு ேநரத்ைத வழங்கவும் ெசய்கிறது. 

 
உமது ெபாதுச் சுகாதாரத் தாதி நீங்கள் எவ்வாறிருக்கிறீர்கள் என்பைதப் பார்ப்பதற்காக வழைமயாகச் ேசாதிப்பார். 
நீங்கள் ெதாடர்ந்தும் ேநாய்காவியாக இல்லாதிருக்கும் ேவைளையத் தீர்மானிப்பதற்காக ெதாண்ைடச்சளி 
மாதிரிகைள வழங்குமாறு உங்களிடம் ேகட்கப்படும். உமது ெதாண்ைடச்சளியில் ெதாடர்ந்தும் காச ேநாய்க் 
கிருமிகள் இல்லாத ேபாது, நீங்கள் வீட்டில் தனிைமப்படுதைல நிறுத்தி மீண்டும் உமது வழைமயான 
நடவடிக்ைககளுக்குச் ெசல்லலாெமன உமது தாதி உமக்குக் கூறுவார்.  
 
உமது குடும்பத்ைதயும் ஏைனேயாைரயும் பாதுகாருங்கள் 
 

 வீட்டில் தங்கியிருங்கள். நீங்கள் வீட்டில் தனிைமப்பட்டு இருக்கும் ேபாது, நீங்கள் ேவைலக்ேகா, 
பாடசாைலக்ேகா வணக்கத்தலங்களுக்ேகா ெசல்லேவ கூடாது. 
 

 உமக்கு காச ேநாயிருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்ட ேபாது உமதுடன் வாழ்ந்ேதார் மாத்திரேம நீங்கள் 
ேநாய்காவியாக இருக்கும் ேபாது உங்களுடன் வாழலாம். 
 

 உங்களுடன் வசிக்கும் 5 வயதுக்குக் குைறவான பிள்ைளகள் தமது இறுதிக் காச ேநாய்த் ேதாற் ேசாதைன 
ேமற்ெகாள்ளப்படும் வைர காச ேநாய்த் தடுப்பு மருந்ைதப் ெபறுபவராக இருக்க ேவண்டும். அவர்களது 
உடல்கள் இன்னமும் காச ேநாய்க் கிருமிகைள எதிர்க்குமளவுக்கு உறுதியானைவயாக இல்லாதிருக்கலாம். 
மருந்து அவர்கைள ேநாயுறுவதிலிருந்து பாதுகாக்கும்.  
 

 உங்கள் சாளரங்கைளத் திறந்து விடுங்கள். இது உமது வீட்டிலிருந்து காச ேநாய்க் கிருமிகைள அகற்ற உதவும்.   
 

 நீங்கள் இருமும் ேபாது அல்லது தும்மும் ேபாது, ஒரு திசுவினால் அல்லது உமது சட்ைடக்ைகயினால் உமது 
வாையயும் மூக்ைகயும் ெபாத்துங்கள்.   
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 விருந்தினர்கைள உமது வீட்டுக்கு அைழக்கேவா ஏைனேயாைரச் 
ெசன்று காணேவா ேவண்டாம். 
 

 ெபாதுவிடங்களுக்குச் ெசல்ல ேவண்டாம் (உதாரணமாக: 
ேவைல, பாடசாைல, நூலகங்கள், வணக்கத்தலங்கள், வங்கிகள், 
சனசமூக நிைலயங்கள், உணவகங்கள், ேகாப்பிக் கைடகள், 
திைரப்படங்கள், சில்லைறக் கைடகள், வணிக அங்காடிகள் 
என்பன).        

 
 ெபாதுப் ேபாக்குவரத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்  

(உதாரணமாக: ேபருந்துகள், துைணவழிகள், ெதாடருந்துகள், 
விமானங்கள், படகுகள் என்பன).  
 

வீட்டில் தனிைமப்படுவதற்கான குறிப்புக்கள் 
 
 ெசய்யுங்கள் - குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் ெதாடர்பிலிருங்கள் - மனிதர்களுடன் உைரயாட 

ெதாைலேபசிைய அல்லது கணனிையப் பயன்படுத்துங்கள்.  இது தனிைமயுணர்வில் ெபரிதும் உதவலாம். 
 

 ெசய்யுங்கள் - உமக்கு மளிைகச் சாமான்கைள அல்லது உணவுகைள வாங்குமாறு குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது 
நண்பர் ஒருவரிடம் ேகளுங்கள்.  
 

 ெசய்யுங்கள் - உமது மாடத்துக்கு, புழக்கைடக்கு, அல்லது சிறிது தூரம் நடப்பதற்காக ெவளிச் ெசல்லுங்கள்.  
ஏராளமாேனார் தாங்கள் சிறிது ேநரம் ெவளிச் ெசல்லும் ேபாது சிறப்பாக உணர்கின்றனர்.  நீங்கள் 
ெவளியிலிருக்கும் ேபாது, நீங்கள் முகமூடி அணிய ேவண்டியதில்ைல, ஆயினும் ஏைனேயாரிடமிருந்து 
விலகியிருங்கள்.  
 

 ெசய்யுங்கள் - நீங்கள் உமது சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்குநைரப் பார்க்கும் ேபாது அல்லது காச ேநாய்க்கான 
ேசாதைனகைளச் ெசய்யும் ேபாது முகமூடி அணியுங்கள்.  நீங்கள் உமது சந்திப்புக்காக ஒரு வாடைக 
வண்டிையப் ெபறுவதாயின், முகமூடிெயான்ைற அணிவதுடன் சாளரங்கைளத் திறந்து விடுங்கள். நீங்கள் 
ேநாய்காவியாக இருக்கும் ேபாது ெபாதுப் ேபாக்குவரத்ைதப் பயன்படுத்தாதிருக்க ஞாபகம் ெகாள்ளுங்கள். 
 

 ெசய்யுங்கள் - ேவெறைவேயனும் சந்திப்புக்கைள அல்லது கூட்டங்கைள நீங்கள் இனியும் ேநாய்காவியாக 
இல்லாதிருக்கும் பின்ெனாரு திகதிக்கு மீள அட்டவைணப்படுத்துங்கள்.  
 

 ெசய்யுங்கள் - உமக்கு ஒரு மருத்துவ அவசரநிைல இருந்து மருத்துவமைனக்குச் ெசல்லும் ேதைவ 
ஏற்பட்டால், ேநாயாயளர் காவு வண்டிக்கும் அவசர நிைல அைற ஊழியர்களுக்கும் உமக்கு காச ேநாய் 
இருப்பதாக உடனடியாகக் கூறுங்கள். 

 
ேமற்படி எதி ெதாடர்பிேலனும் உமக்கு உதவி ேதைவப்படின், உமது ெபாதுச் சுகாதாரத் தாதியிடம் அல்லது DOT 
ேவைலயாளிடம் ேகளுங்கள். 
 
வீட்டில் தனிைமப்படுவற்கான கால எல்ைல 
  
வீட்டில் தனிைமப்படுவற்கான கால எல்ைல ஆளுக்கு ஆள் ேவறுபடுகிறது.  வீட்டில் தனிைமப்படுதல் 
ெதாடர்ந்தும் ேதைவப்படாததுடன் நீங்கள் உமது வழைமயான நடவடிக்ைககளுக்குத் திரும்பக்கூடிய 
ேவைளைய உமது ெபாதுச் சுகாதாரத் தாதி உமக்குக் கூறுவார்.  ெபாதுவாக, இது உமது ெதாண்ைடச்சளிப் 
ெபறுேபறுகள், 2 கிழைமகளுக்கு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட காலத்துக்கு காச ேநாய் மருந்ைதத் தாங்கிக் 
ெகாள்ளல், குணப்படுவதாக உணர்தல் என்பவற்ைறப் ெபாறுத்ததாகும்.  
 
நீங்கள் குணப்படுவாத உணரும் ேபாது கூட, உமது சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்குநரால் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு 
உமது காச ேநாய் மருந்துகளைனத்ைதயும் உட்ெகாள்வைதத் ெதாடர்வது முக்கியமாகும். இது கிருமிகைளக் 
ெகான்று, உமது காச ேநாையக் குணப்படுத்தும்! 
 
வீட்டில் தனிைமப்படுவைதப் பற்றி உமக்கு எைவேயனும் ேகள்விகள் அல்லது கவைலகள் இருந்தால், உமது 
ெபாதுச் சுகாதாரத் தாதியிடம் அல்லது DOT ேவைலயாளிடம் ேபசுங்கள்.  


