
 

பெற்றறோருக்கு 

 

க ொர ொனொ வைரசு ்கு பொடசொலை ளிை் உள்ள மொணவ ் லளயும் 

ஊழிய ் லளயும் இப்ரபொது நொம் ரசொதி ்  உள்ரளொம். கபற்ரறொ ொன 

உங் ளு ்கு ரசொதலன பற்றிய த வை் ள் இங்ர  த ப்படுகிறது.  

 

இவ்வோறோன மும்முரமோன ற ோதனனயின் குறிக்றகோள் என்னபவன்றோல் இந்த 

பெரும்பதோற்று கோலத்திலும் கூட மோணவரக்ளும் ஊழியரக்ளும் ெோட ோனலயில் 

ெோதுகோெ்ெோக இருக்க றவண்டும் அத்றதோடு இயன்ற அளவு வினரவோன கோலத்திற்குள் 

இனளஞரக்ள் முடிந்த வனர ஓர ் ோதோரணமோன வோழ்க்னகனய வோழும் வோய்ெ்னெ 

பெற றவண்டும் என்ெதோகும். மோணவரக்னளயும் ஊழியரக்னளயும் தவறோமல் 

ெரிற ோதிெ்ெதன் மூலம் பதோற்று உள்ளவரக்னள Oslo நகரோட்சி ஆரம்ெ 

கட்டத்திறலறய அனடயோலம் கண்டுபகோண்டு அவரக்னள தனினமெ்ெடுத்தி 

அவரக்ளது பநருக்கத் பதோடரப்ுகனள தடமறிந்து அவரக்னளயும் தடுெ்ெக்கோெ்பில் 

இட விரும்புகிறது.  

 

பகோறரோனோவிற்கோன அறிகுறிகனள இளம்ெரோயத்தினர ்பகோண்டு இருெ்ெது இல்னல 

அல்லது இலகுவோக பகோண்டு இருெ்ெோரக்ள். அறத  மயம் அவரக்ள் பெரும்ெோலோக 

ஓர ்ெரந்த  மூகவனல பதோடரன்ெ பகோண்டு இருெ்ெோரக்ள். இதனோல் தோம் பதோற்னற 

ெரெ்ெக்கூடியவரக்ள் என்ெனத தோறம அறியோத வண்ணம் இவரக்ள் இலகுவோக 

ஏனனயவரக்ளுக்கு பதோற்னற ெரெ்புவோரக்ள்.  

 

நிலனவிை் க ொள்ளவும் (Husk) 

 

● மோணவரக்ள் ெரிற ோதனனனய எடுெ்ெது ஓர ்தன்னோரவ் விடயம்.  

● இவ்வோறோன பவகுஜனெ் ெரிற ோதனனயில் ெங்களிெ்ெதற்கு பெற்றறோரின் 

ஒெ்புதல் றகோரெ்ெடவில்னல. 

● உங்கள் பிள்னள ெரிற ோதிக்கெ்ெட றவண்டுமோ இல்னலயோ என்ற விடயத்தில் 

பெற்றறோரோன நீங்கள் உங்களது கருத்னத பதரிவிக்கலோம். அவ்வோறோயின் 

இது விடயமோன தகவனல வகுெ்பின் ஆசிரியருக்கு பதரிவிக்கவும்.  

● மோணவர ்ஒருவர ்தவறோது ெரிற ோதிக்கெ்ெட்டோலும்கூட இவர ்அனனவருக்கும் 

ப ல்லுெடியோகும் பதோற்றுக்கட்டுெ்ெோட்டு ஆறலோ னனகனள பதோடரந்்தும் 

கனடபிடிெ்ெது முக்கியம்.  

 

 

ப ிரசொதலன நலடகபறும் விதம் (Slik foregår testen) 

 

மோணவரக்ள் வகுெ்ெனறயில் னவத்து தோறம தம்னமெ் ெரிற ோதித்துக் பகோள்வோரக்ள்.  

 

இெ்ெரிற ோதனன மூக்குத் துவோரத்தின் முற்ெகுதியில் மட்டுறம எடுக்கெ்ெடும். 

பெோதுவோக பகோறரோனோவிற்கு ஒருவனர ெரிற ோதிக்கும் பெோழுது ஆழ்ந்த நோசி 

அத்றதோடு பதோண்னடயின் அடிெ்ெோகத்தில் கு ச்ியிட்டு ற ோதிெ்ெதுடன் ஒெ்பிடும் 

றெோது இது ஓர ்இலகுவோன ெரிற ோதனனயோகும்.  

 



இது ஓர ்வினரந்த ெரிற ோதனன என அனழக்கெ்ெடுகிறது. அதோவது ெரிற ோதனன 

எடுக்கெ்ெட்டு 20 - 60 நிமிடங்களுக்கு பின்னர ்ெரிற ோதனனயின் முடிவு தயோரோக 

இருக்கும்.  

 

 

ப ிரசொதலனயிை் கதொற்று  ண்டுபிடி ் ப்படவிை்லை என்றொை் என்ன நட ்கும்? 

(Hva skjer hvis testen er negativ?) 

 

பெரும்ெோலோன ெரிற ோதனனகள் பதோற்று அற்ற நினலனயத் தோன் பகோண்டிருக்கும் 

என நோம் எதிரெ்ோரக்்கிறறோம். அதோவது பகோறரோனோ பதோற்று பதன்ெடவில்னல 

என்ெது இதன் அரத்்தம் ஆகும். இதற்கு பின்னர ்மோணவரக்ள் ெோடறநரத்னதயும் 

ெோட ோனல நோனளனயயும் வழனம றெோல பதோடரலோம்.  

 

 

ப ிரசொதலனயிை் கதொற்று  ண்டுபிடி ் ப்பட்டொை் என்ன நட ்கும்? 

(Hva skjer hvis testen er positiv?) 

 

வகுெ்பில் உள்ள ஒருவருக்கு ெரிற ோதனனயின் ஊடோக பதோற்று உள்ளது என 

கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டோல் அது கீழுள்ளவோறு னகயோளெ்ெடும்: 

 

● ெரிற ோதனனக்கோன பெோறுெ்புக்குழு ெோட ோனலயின் நிரவ்ோகத்னத 

பதோனலறெசியில் பதோடரப்ு பகோண்டு வகுெ்பு ஒன்றில் பதோற்று 

கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டு உள்ளனத அறிவிெ்ெோரக்ள். தனிமனித தகவல் கோக்கும் 

அக்கனற கோரணமோக பதோற்னற யோர ்பெற்று உள்ளோரக்ள் என்ெனத அவரக்ள் 

பதரிவிக்கமோட்டோரக்ள்.  

● இவ்வோறு ஓர ்பதோற்று கண்டுபிடிக்கெ்ெட்ட ெரிற ோதனனயின் முடிவு 

கினடக்கெ்பெற்று உள்ளது என்ற தகவனல ெோட ோனலயின் நிரவ்ோகம் 

வகுெ்பிற்கு பதரிவிக்கும். வகுெ்பில் உள்ள அனனவருக்கும் மூ ச்ுக் கவ ம் 

வழங்கெ்ெடும் அத்றதோடு கோத்திருக்கும் கோலத்தில் தடுெ்ெக்கோெ்பில் 

இருெ்ெதற்கு என வீட்டிற்கு அனுெ்ெெ்ெடுவோரக்ள்.  

● பதோற்னற பெற்றுள்ளவர ்என ெதிவு ப ய்யெ்ெட்டுள்ளவர ்யோர ்என்ெனத 

பதோற்றுெ் ெரிற ோதனனக் குழு பதோனலறெசி ஊடோக நகரோட்சிெ்பிரிவின் 

பதோற்றுத் தடம் அறியும் குழுவிற்கு அறிவிக்கும்.  

● பதோற்று உள்ளவர ்உடனும் அத்றதோடு அவரது பநருங்கிய பதோடரப்ுகள் 

உடனும் பதோற்றுத் தடம் அறியும் குழு வழனமறெோல பதோடரப்ு பகோள்ளும்.  

 

 

ப ிரசொதலனயிை் ஏதொவது தவறு இருந்தொை் என்ன நட ்கும்?  

(Hva skjer hvis det er noe feil med testen?) 

 

ெரிற ோதனன எடுக்கும் பெோழுது அல்லது ெரிற ோதனனனய ெகுெ்ெோய்வு ப ய்யும் 

பெோழுது ஏதோவது தவறு ஏற்ெட்டோல் அந்த ெரிற ோதனனயின் முடிவு ப ல்லுெடி 

ஆகோது. இதன் அரத்்தம் இெ்ெரிற ோதனனயின் முடிவு பதோற்னற பகோண்டுள்ளது 

எனறவோ அல்லது பதோற்னற பகோண்டு இருக்கவில்னல எனறவோ கணிெ்பிட முடியோது.  

 



இவ்வோறோன தருணத்தில் ெரிற ோதிக்கும் உதவியோளர ்ஒருவர ்வகுெ்ெனறக்குள் 

மீண்டும் வந்து உரித்த நெரிடம் புதிய ஓர ்ெரிற ோதனனனய எடுத்துக்பகோள்ளலோம்.  

 

 

த வை் பொது ொ ்கும்  டலம (Taushetsplikt) 

 

தகவல் ெோதுகோெ்புக் கடனமனய ெோட ோனல பகோண்டு உள்ளறதோடு மோணவர ்

ஒவ்பவோருவரினதும் தனிமனித அனடயோளக்கோெ்பு உரினமனய கனடபிடிெ்ெதில் 

நுண்ணியமோக இருக்கும்.  

 

மோணவர ்ஒருவருக்கு ெரிற ோதனனயின் ஊடோக பதோற்று உள்ளது என 

கண்டுபிடிக்கெ்ெட்டோல் இது குறித்து அந்த மோணவருக்கும் அவசியெ்ெடின் அவரது 

பெற்றறோர ்/ ெோதுகோவலருக்கும் மட்டுறம அறிவிக்கெ்ெடும்.  


