
COVID-19 (coronavirus) അഭാവം :

രക്ഷകർത്താക്കൾ / പരിചരണം 
നൽകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ്

എന്തുചച
യ്യം…

ദ്പവർത്തനം ആവശ്യമാണ് സ്കൂളിലേക്ക്
മടങ്ങുക…

… എന്ചെ 
കുട്ടിക്ക് 

ഉണ്ട്COVID-19 

(coronavirus) 
േക്ഷണങ്ങൾ*

•• കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്
•കുട്ടിയെ  രീക്ഷിക്കണം
 രീക്ഷണ ഫലത്തിനോെി 
കോത്തിരിക്കുപപോൾ മുഴുവൻ വീട്ടുകോരും 
സ്വെം ഒറ്റയെടൽ രിപ ോധന 
ഫലങ്ങയളക്കുറിച്ച് സ്കൂളിയന ഉടൻ 
അറിെിക്കുക

കുട്ടിെുയട  രിപ ോധന 
യനഗറ്റീവ് 
ആെിരിക്കുപപോൾ,
സ്കൂളിപലക്ക് 
മടങ്ങുന്നതിന് മുപ് 48 
മണിക്കൂർ അവർക്ക്
 നി ഇയലെങ്കിൽ

എന്ചെ കുട്ടി
ലപാസിറ്റീവ്

പരീക്ഷിക്കുന്നു
COVID-19 

(coronavirus)

കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്
•കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസ്യമങ്കിലും കുട്ടി 
സ്വെം ഒറ്റയെടുന്നു ലക്ഷണങ്ങളുയട 
ആരംഭം മുതൽ (അയലെങ്കിൽ  രിപ ോധന 
ദിവസ്ം മുതൽ 
പരോഗലക്ഷണങ്ങയളോന്നുമിയലെങ്കിൽ)
യടസ്റ്റ് ഫലങ്ങയളക്കുറിച്ച് സ്കൂളിയന ഉടൻ 
അറിെിക്കുക
• വീട്ടിയല എലെോവരും 14 ദിവസ്പത്തക്ക് 
ഒറ്റയെടുന്നു പരോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട 
ദിവസ്ം മുതൽ (അയലെങ്കിൽ  രിപ ോധന 
ദിവസ്ം മുതൽ 
പരോഗലക്ഷണങ്ങയളോന്നുമിയലെങ്കിൽ) -ആ 14 
ദിവസ്ങ്ങളിൽ ആർയക്കങ്കിലും യനഗറ്റീവ് 
യടസ്റ്റ് ഉയണ്ടങ്കിൽ പ ോലും

… 10 ദിവസ്ത്തിനുപ ഷം, 
ഒരിക്കൽ കുട്ടിക്ക്
സ്ുഖം പതോന്നുന്നു, 
കുറഞ്ഞത് 48 
മണിക്കൂയറങ്കിലും
 നിരഹിതമോണ്ചുമ
പെോ മണം / രുചി 
നഷ്ടയെട്ടോലും 10 
ദിവസ്ത്തിനുപ ഷം 
അവർക്ക് സ്കൂളിപലക്ക് 
മടങ്ങോം. അണുബോധ
ഇലെോതോെോൽ ഈ 
ലക്ഷണങ്ങൾ 
ആഴ്ചകപളോളം 
നീണ്ടുനിൽക്കും.

… എന്ചെ 
വീട്ടിചേ 

ആർചക്കങ്കിേും 
COVID-19 

(ചകാലൊണ 
ഗവെസ്) 

േക്ഷണങ്ങളയണ്ട്
*

• കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്Symptoms
ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുടുംബോംഗത്തിന് ഒരു 
 രിപ ോധന ലഭിക്കണംResults  രീക്ഷണ
ഫലത്തിനോെി കോത്തിരിക്കുപപോൾ 
മുഴുവൻ ഗോർഹിക സ്വെം 
ഒറ്റയെടലുകളുംയടസ്റ്റ് ഫലങ്ങയളക്കുറിച്ച് 
സ്കൂളിയന ഉടൻ അറിെിക്കുക

പെോൾ ഗോർഹിക യടസ്റ്റ്
യനഗറ്റീവ് ആണ് ആരും 
യചോവിദ്-19 
ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോെോൽ 
*

എന്ചെ വീട്ടിചേ 
ആലരാ COVID-19 

(ചകാലൊണ 
ഗവെസ്) 

ലപാസിറ്റീവ്
പരീക്ഷിച്ചയ

കുട്ടി സ്കൂളിൽ 
പ ോകരുപ്തോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച 
തീെതി മുതൽ 14 ദിവസ്പത്തക്ക് 
ഗോർഹിക സ്വെം ഒറ്റയെടൽ 
 ൂർത്തിെോക്കുക * (അയലെങ്കിൽ
പരോഗലക്ഷണങ്ങളിയലെങ്കിൽ  രിപ ോധനോ 
ദിവസ്ം) - ആ 14 ദിവസ്ങ്ങളിൽ 
ആർയക്കങ്കിലും യനഗറ്റീവ്  രിപ ോധന 
ഉയണ്ടങ്കിൽ പ ോലും

കുട്ടി 14 ദിവസ്യത്ത
സ്വെം ഒറ്റയെടൽ
 ൂർത്തിെോക്കുപപോൾ, 
ആ 14 
ദിവസ്ത്തിനുള്ളിൽ 
അവർക്ക് യനഗറ്റീവ്
യടസ്റ്റ് ഉയണ്ടങ്കിൽ 
പ ോലും

ഉയർന്ന താപനിേയിൽ ഒചരണ്ണചമങ്കിേും േക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾചെടുന്നു; ഒരു 
പുതിയ തുടർച്ചയായ ചുമ; നിങ്ങളയചട മണം അചേെങ്കിൽ രുചി നഷ്ടചെടുന്നലതാ 

മാറ്റയന്നലതാ.
ഇവിയട കൂടുതൽ കോണുക : nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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എന്തുചചയ്യം… ദ്പവർത്തനം ആവശ്യമാണ് സ്കൂളിലേക്ക്
മടങ്ങുക…

…NHS Test and Trace എന്ചെ 
കുട്ടി ചവരിഫയെുമായുള്ള 
'അടുത്ത സമ്പർക്കം' ആയി 

തിരിച്ചെിഞ്ഞു COVID-19 

(coronavirus) case

•• കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്
•കുട്ടി 14 ദിവസ്ം വീട്ടിൽ 
തോമസ്ിക്കുന്നു (ഉ പദ ിച്ച
് കോരം NHS Test and Trace) ആ 14 
ദിവസ്ങ്ങളിൽ അവർ യനഗറ്റീവ്
 രീക്ഷിക്കുകെോയണങ്കിൽ പ ോലും
Household ബോക്കിെുള്ള വീട്ടുകോർ 
സ്വെം ഒറ്റയെപടണ്ടതിലെ, അവരും 
ഒരു ‘അടുത്ത സ്പർക്കം’ അലെോയത

… കുട്ടി 14 
ദിവസ്യത്ത സ്വെം
ഒറ്റയെടൽ 
 ൂർത്തിെോക്കുപപോൾ
,ആ 14 
ദിവസ്ങ്ങളിൽ അവർ 
യനഗറ്റീവ് 
 രീക്ഷിച്ചോലും

എന്ചെ കുട്ടി മചറ്റാരു
രാജ്യത്തായിരുന്നു, കുെച്ചയ 

കാേലത്തക്ക് സവയം
ഒറ്റചെലടണ്ടി വന്നു

കോലോവധിെിൽ അനധികൃത 
അവധി എടുക്കരുത്
•നിങ്ങൾ രോജ്യം 
വിടുകെോയണങ്കിൽ സ്കൂളിപലക്ക് 
വിവരങ്ങൾ നൽകുക
ഞോൻ മയറ്റോരു രോജ്യത്ത് 
പ ോെിട്ടുള്ളതിനോൽ വീട്ടിൽ 
ഒറ്റയെടണം.
•കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്
•മുഴുവൻ ഗോർഹിക സ്വെം 
ഇൻസ്ുപലറ്റുകളും 14 
ദിവസ്പത്തക്ക് - ആ 14 
ദിവസ്ങ്ങളിൽ യനഗറ്റീവ് 
 രീക്ഷിച്ചോലും

…when the quarantine 
period of 14 days has been 
completed for the child, 
even if they test negative 
during those 14 days

… എന്ചെ കുട്ടി കവചം
പുനരാരംഭിക്കണചമന്ന്
ഒരു ചമഡിക്കൽ / source 

ലരയാൈിക ഉെവിടത്തിൽ
നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപലരശ്ം 

േഭിച്ചയ

•കുട്ടി സ്കൂളിൽ പ ോകരുത്
•സ്കൂളുമോെി ബന്ധയെടുക
•നിെ്രണങ്ങൾ 
എടുത്തുകളെുയമന്ന് നിങ്ങയള 
അറിെിക്കുന്നതുവയര കുട്ടി വീട്ടിൽ 
തയന്ന തുടരണം

നിെ്രണങ്ങൾ 
നീക്കിെിട്ടുയണ്ടന്നും 
നിങ്ങളുയട കുട്ടിക്ക് 
സ്കൂളിപലക്ക് 
മടങ്ങോയമന്നും 
സ്കൂൾ / മറ്റ് 
ഏജ്ൻസ്ികൾ 
നിങ്ങയള 
അറിെിക്കുപപോൾ

…. ആർക്കാണ് ഒരു ചടസ്റ്റ്
േഭിലക്കണ്ടചതന്ന് എനിക്ക് 

ഉെെിേെ COVID -19 

(coronavirus)

•പരോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ
മോ്തം* ഒരു  രിപ ോധന 
പനപടണ്ടതുണ്ട് •ലക്ഷണങ്ങളിലെോത്ത 
ആളുകൾക്ക് ഒരു  രിപ ോധന 
നടത്തോൻ നിർപേ ിക്കുന്നിലെ, 
പ ോസ്ിറ്റീവ്  രീക്ഷിച്ച 
ഒരോളുമോെി അവർ 
അടുത്തിട ഴകിെോലും

… മുകളിലുള്ള 
വയവസ്ഥകൾ , 
നിങ്ങളുയട 
സ്ോഹചരയവുമോെി
യ ോരുത്തയെടുന്നതു
പ ോയല

നിങ്ങളയചട വീട്ടിചേ ആർചക്കങ്കിേും േക്ഷണങ്ങളയചണ്ടങ്കിൽ *, ഒരു 
ചടസ്റ്റ് സ .ജ്നയമായി ബുക്ക് ചചയ്യക: nhs.uk/coronavirus വിളിക്കുക

119 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശ്ിക്കുക: gov.uk/backtoschool

COVID-19 (coronavirus) അഭാവം :

രക്ഷകർത്താക്കൾ / പരിചരണം 
നൽകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ്


