
 
 

 
 

நாசி ஒற்றி சுய-பரிச ோதனை பயனர் வழிகாட்டி  

 

நோசி ஒற்றி சுய-பரிச ோதனை என்றோல் என்ை?   

சுய-பரிச ாதனன என்பது உங்கள் மூக்கில் நீங்கசே ச ய்து 

சகாள்வதாகும்.  

• உங்களுக்கு COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று உள்ள ோ என்பனத 

இந்த பரிச ாதனன கண்டறியக்கூடும்.  

• நீங்கள் இந்த பரிச ாதனனனய மிக அடிக்கடி ச ய்து 

சகாள்ே சவண்டும்: ஒரு வாரத்திற்கு ஒருமுனை அல்லது 

இருமுனை.  

இந்த பரிச ாதனனனயப் பயன்படுத்த, உங்களுக்கு: 

• கோய்ச் ல் அல்லது தனலவலி சபோன்ற, ஏசதனும் 

அறிகுறிகள் இருக்க சவண்டியதில்னல,  

• COVID-19 ந ோய்த்த ோற்று உடைய ஒருவருக்கு நீங்கள் 

சவளிப்பட்டிருக்க சவண்டியதில்னல.  

உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருந்தால், அல்லது COVID-19 

ந ோய்த்த ோற்று உள்ே ஒருவருடன் நீங்கள் சதாடர்பில் 

இருந்திருந்தால், நீங்கள் ஒரு ஆய்வக PCR ச ாதனனனயச் 

ச ய்து சகாள்ே சவண்டும், அல்லது மருந்தகத்தில் ஒரு சரபிட் 

ஆன்டிசென் பரிச ாதனன ச ய்து சகாள்ே சவண்டும். 

 

நோசி ஒற்றி சுய-பரிச ோதனைனய நீங்கள் எவ்வோறு 

ச ய்து சகோள்வது   

படிநினல 1: 

• உங்கள் னககனே ச ாப்பு மற்றும்  ண்ணீர் சகாண்டு 

கழுவவும் அல்லது னைட்சராஆல்கைாலிக் செல் 

சகாண்டு தூய்னம ச ய்யவும்.  

• சபட்டியிலிருந்து அனனத்து போகங்கடளயும் சவளியில் 

எடுத்து அவற்னைத் தட்னடயான, நன்ைாகச் சுத்தம் 

ச ய்யப்பட்ட சமற்பரப்பின் மீது னவக்கவும்  



படிநினல 2:  

• ஒரு நோசியில் 2 முதல் 3 ச ன்டிமீட்டர் ஆழத்திற்கு ஒரு 

ஒற்றி பஞ்சினை நுனழக்கவும். 

• செதுவோக ஒற்றி பஞ்சினை நேராக உயர்த்தவும்.  

அது தடைபடுவடத நீங்கள் உணரும் சபோது நிறுத்தவும்.  

• உங்கள் நோசிக்குள் ஒற்றி பஞ்சினை சுழற்றவும்.  

படிநினல 3: 

கோர்ட்ரிட்ஜிலிருந்து இப்சபோது உங்களால் முடினவ பபற 

முடியும் :  

• இரண்டு நிை சகாடுகள், ஒன்று C-யிலும் மற்சைான்று T-

யிலும் இருந்தால்:பரிச ானன முடிவு சநர்மனையானது 

• ஒரு நிைக் சகாடு C -யில் மட்டும் இருந்தால்: 

பரிச ாதனன முடிவு எதிர்மனையானது 

• நிைக்சகாடு இல்னலசயன்ைால்: மீண்டும் பரிச ாதனன 

திரும்பத் திரும்ப ச ய்ய சவண்டும். 

 

 
படிநினல 4: 
 

• அனனத்னதயும் ஒரு குப்னபப் னபயில் னவக்கவும், அனத 

மூடிக் கட்டிவிட்டு உங்கள் னககனேக் கழுவவும்.  

 
உங்கள் பரிச ோதனை         சநர்னெனறயோக இருந்தோல் 

என்ை ச ய்ய சவண்டும்                       

உடைடியோக ஒரு PCR பரிச ோதனை எடுத்துக் சகோள்ளவும், 
உங்கள் கோர்டு விட்சடல் உடன் இலவ ெோகும்  

ெற்றவர்கனள போதுகோப்பதற்கோக சுய-தனினெ ச ய்து 

சகோள்ளவும்  

• உங்களுடன் வசிப்பவர்களும் சுய-தனினமப்படுத்திக் 

சகாண்டு தங்கனே பரிச ாதித்துக் சகாள்ே சவண்டும் 

என்பனத சதரியப்படுத்தவும்.   

• உங்களுடன் சதாடர்பில் இருந்த மற்ற   பர்களுக்கும் 

சதரியப்படுத்தவும்.  

• பரிச ாதனனனயத் சதாடர்ந்து 10 நாட்களுக்கு சுய-
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தனினமப்படுத்திக் சகாள்ேவும்.  

உங்கள் ெருத்துவருைன் ஆந ாசிக்கவும், அவர்கள் நீங்கள் 

என்ை ச ய்ய சவண்டும் என்படத ச ோல்வோர்கள்.  

 

உங்கள் உடல்நலத்னதக் கண்காணிக்கவும் மற்றும் பின்வரும் 

வனலதேத்ட  போர்டவயிைவும்: 

mesconseilscovid.fr 

உங்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருந்தால் அல்லது 

மூச்சுவிடுவது கடினமாக இருந்தால், உடசன 15 -ஐ 

அனைக்கவும் அல்லது காதுசகோசதார் அல்லது சகட்பதில் 

சிரமம் உள்ேவர்கள் 114 -ஐ அனைக்கவும். 

சுய-தனினெப்படுத்தல் கோலம் முடிந்த பின்ைர் 

போதுகோப்பு நடவடிக்னககனள பின்பற்றவும்.  

 
உங்கள் பரிச ோதனை          எதிர்ெனறயோக இருந்தோல் 

நீங்கள் என்ை ச ய்ய சவண்டும்.                              

பாதுகாப்பு நடவடிக்னககனே பின்பற்றுவனதத் சதாடரவும். 

ஏசதனும்  ந்சதகம் இருக்கும்பட் த்தில் அல்லது உங்களுக்கு 

அறிகுறிகள் வரத் துவங்கினால் ஒரு PCR அல்லது சரபிட் 

ஆன்டிசென் பரிச ாதனன ச ய்து சகாள்ேவும்.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19- இல் சமலும் 

தகவல்கனே கண்டறியவும். 

 ! 

https://solidarites-sante.gouv.fr/autotests-covid-19-

