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சி#க%&' ெபா, ம./,வமைன 
(SGH) ெமCநிக' ேகாவ?:-19 

வா'E (Ward)

SGH ேகாவ%& வ%'()வ* வா'+ ம-./ SGH ேகாவ%&
வ%'()வ* வா'+ ெடலிகிரா/ சா&ேபா& ப-றிய 
:+த* தகவ<=>, தய@ெசAB ெச*க: 
https://www.sgh.com.sg/patient-care/specialties-services/Family-
Medicine-Continuing-Care/Pages/SGH-Virtual-COVID-Ward.aspx



சி#க%&' ெபா, ம./,வமைன (SGH) 
ெம4நிக' ேகாவ78- 19 வா': (Ward) 

எ<றா> எ<ன?

• த"ேபா& உ)க+ைடய உட/நிைல 
சீராக இ78பதா/, ந:)க; வ :=>"?@
ெசBC DEைமயாக 
?ணமைடயலாH.  சி)க8JK ெபா& 
ம7L&வமைன (SGH) ெதாடKO& 
உ)கைள8 பராமQL& வ7H.

• உ)கள& பராமQ8RS ?EவT/
ம7L&வKக+H ெசவTலியKக+H
அட)?வK.

• ெதாைலேபசி அ/ல& வ :>ேயா
ஆேலாசைன WலH  உ)க; 
உட/நிைலைய நா)க; 
கXகாணT8ேபாH. 

• உ)க+S?@ சிகி@ைச ேதைவ8ப=டா/ 
சி)க8JK ெபா& ம7L&வமைன (SGH)
அ/ல& YபZ=டாSைக@ சாKOத  
[காதார நிRணKகளா/ வ :=>ேலேய 
வழ)க8ப]H.

• உ)க; உட/நிைல ேமாசமாகி, 
உ)க+S? ம7O&வமைண பராமQ8R 
ேதைவ8ப=டா/, ந:)க; ம̂X]H 
ம7L&வமைனயT/ ேசKSக8ப]வ :Kக;.

• ந:)க; ெம_நிகK கXகாணT8பTலி7O&
ெவள`ேயCHேபா& ந:)க; 
ேநாயTலி7O& D"றிbH 
?ணமைடO&வT=cKக; எBC உCதி 
ெச_ய ேகாவT= பQேசாதைனைய
ேம"ெகா;ளேவX]H. இைத8 ப"றி 
ம7L&வK உ)க+டB ேமbH 
கலO&ைரயா]வாK.



• இைணSக8ப=ட ?ள`யலைறeடB உ)க+Sெகன
ஒ&Sக8ப=ட அைறS?; ந:)க; த)கேவX>யT7S?H. 
அOத அைறயT/ உ;ள ?ள`ய/ அைறைய பTறK 
பயBப]LதSgடா&. ேநா_Lெதா"C இ/லாத ம"ற 
வ :=] உC8பTனKக+S?H உ)க+S?H உட/hதியான 
ெதாடKRகைள D"றிbH தவTKSகiH. 

• ந:)க; உ)க+ைடய உட/நல ?றியZ]கைள WBC 
ேவைளகள`bH கXகாணTL& அவ"ைற எ)க+S?L
தினDH ெதQய8ப]Lத ேவX]H. உட/நல ?றியZ]க;: 
உட/ ெவ8பநிைல, இதயL&>8R, இரLத அELதH 
ம"CH பTராணவாe ெசறிk=ட/ (oxygen saturation).

• உ)க; பா&கா8ைப DBன`=] ந:)க; எ/லா 
ேநர)கள`bH ெதாடKபT/ இ78ப& அவசியH. 

• நா)க; உ)கள& உட/நல ?றியZ]கைளS கXகாணTSக 
தினDH உ)க+டB ெதாைலேபசி அ/ல& வ :>ேயா
ஆேலாசைன WலH ெதாடKR ெகா;ேவாH. 

• நா)க; உ)க+S?@ சிறOத ேசைவயா"ற
ஆேலாசைனயTBேபா& உ)க; உட/நலைத8ப"றி
ந:)க; எ)கள`டH &/லியமாகL ெதQவTSகேவX]H. 

• உ)க+S? உட/நலS ?ைற ஏ"ப=டா/ ஆேலாசைன 
ெபற 6576 1693-S? அைழe)க;. ஆHRலBY வX>S?
அைழSக 995 -S?L ெதாடKRெகா;+)க;.

ேகாவ78-19 ெதாCறிலி.E,
வ F8Gைலேய Iணமைடத>



உ#கைளN OCறி உPளவ'கைள%
பா,காQக

• ைககைள$ க&'(ேபா, சவ/$கார1ைத3 
பய5ப61த'(.

• உண' ெப;<$ெகா=ள'(, 
சலைவ$@3ேபா6(  ,ணAமணAகைள3 
ெப;<$ெகா=C(ேபா,( @3ைபகைள 
வ Dச'( உEகள, அைற$கதைவ1 
திற$@(ேபா,: 

ü உEகள, வ DJ6 உ<3பAன/ யாL( 
உEக= அைறயA5 ப$க1திM 
இMலாதிL3பைத 
உ<தி3ப61தி$ெகா=CEக=.

ü அைற$கதைவ1 திற3பத;@ O5 
உEக= Oக$கவச1ைத 
அணAP,ெகா=CEக=.

ü பய5ப61த3பJட ெபாLைளேயா, 
ைபையேயா ெதா6வைத1 
தவA/$க'(.

ü ெபாL=கைள$ கத'$@ ெவளRேய 
ைவ1த'ட5 கதைவ உடனSயான 
TSவA6Eக=.

ü அUவா< ெசVதபA5 வ DJ6 
உ<3பAன/களRட( 
ெதWய3ப61,வேதா6 அPத3 
ெபாL=கைள உடனSயாக 
அ3Xற3ப61தY ெசாMZEக=.

• நDEக= உண' ம;<( மளRைக3ெபாL=கைள 
வாE@வத;@ இைணய( வழி ெதாட/பAMலா 
கJடண Oைறைய ம;<( ெதாட/பAMலா 
வAநிேயாக ேசைவைய3 பய5ப61த'(.

• நMல உJXற கா;ேறாJட1ைத பராமW$க'(.



உ#கைளN OCறி உPளவ'கைள%
பா,காQக

• ?8ைபகைள அக"ற இரX] ைபகைள8 பயBப]Lதி 
அைத அைறS? ெவள`ேய ைவSகiH.

• உ)க; ?]HபLதினK அOத8 ைபைய உடன>யாக 
?8ைபLெதா=>யT/ ேபா=]வTட ேவX]H.

• பயBப]Lதிய &ணTகைளL &ைவSகSg>ய
&ணT8ைபயT/ அ/ல&  பTளாY>S ைபயT/ க=> 
அைறS? ெவள`ேய ைவSகiH.

• உ)க; &ணTகைள வ :=] உC8பTனK &ணTகேளா]
&ைவSகலாH. உ)க; &ணTகைள ேநர>யாக சலைவ 
இயOதிரLதி/ ேபாடேவX]H. அவKக; பயBப]Lதிய
&ணTகைள8 ேபா]Hேபா& ைககளா/ ெதா]வைதL
தவTKSகiH.

• பாLதிர)கைளL தன`யாக ைவL&Sெகா;+)க;; 
ம"றவKக+டB அவ"ைற8 பகிKO&ெகா;ளSgடா&.

• உ)க; பாLதிர)கைளS ?]Hப உC8பTனKக; 
கEiHேபா& சவKSகாரLைத8 பயBப]LதலாH.

!"த$ ெச(வத*+$ !"திக./பத*+$ ேதைவயான வ6வர8கைள/ ெபற தய;ெச(< இ>த 
இைணய"தள"ைத நாA8கB: 
www.nea.gov.sg/environmental-cleaning-guidelines



OகாதாரQ IறியS:கைள எTவாU 
கVகாண7%ப,

• ந:)க;வசதியாகநிமிKO&
உ=கா7)க;.

• ஆSசிம̂=டK (Oximeter) க7வTைய
உ)கள&ஆ;கா=>அ/ல&ந]
வTரலி/இைணL&இயSகiH. 

• ேநராக  நிமிKO& உ=காரiH.

• இரX] கா/கைளeH தைரயT/ 
ைவLதப> வசதியாக உ=காரiH.

• ["C8ப=ைடைய (Cuff) உ)க; 
ைகைய@ ["றி அணTயiH.

• ["C8ப=ைட உ)க; இதயLதிB 
அளேவா] இ78பைத@ 
சQெச_யiH. 

• உட/ ெவ8பநிைலைய@ 
ேசாதி8பத"? DB oடான 
பானLைத அ7Oதாத:Kக;.

• ெவ8பமாணTைய நாSகிB 
அ>யT/ ைவSகiH. ‘பZ8’ சLதH 
ேக=டiடB அைத எ]SகiH. 



!காதார& 'றிய+,கைள எ0வா2 
க4காண67ப9

!"கிய
அறி$றிக&

ச'யான 
வர-பள0

ெம3நிக5 
வா56"7 
அைழ;<

க=

995 !"
அைழ&'க)

(ந#$க& 
ேகாவ+,-19
ேநாயாள/ 
எ1பைத 
995-வ+ட6

ெத8வ+9$க&)

SPO2 95%-(
ேமM

ü ]வாச3பAர
Yசைன
இMலாமM
93%-( 94%-
(
இைடயAM 
இL1தM 

ü 92%-(
@ைறவாக

அ*ல,

ü க6ைமயா
ன ]வாச3
பAரYசைன

சிCடாலி= 
(Systolic)

இரEத அGEத/ 
100-150mmHg

டயCடாலி= 
(Diastolic)

இரEத அGEத/
50-85mmHg

ü இPத இL 
நிைலகளR
Z(
இMலாமM, 
உடMநிைல 
ேமாசமாவ
ைத
உணL(
ேபா,

ü ெந`]வலி/ 
ெந`] 
அெசௗகWய
(

அ*ல,

ü ேவகமான 
இதய1,S
3X

37.4°C -( கீd

ü 37.5°C-( 
ேமM 

ü ப6$ைகயA
லிLP,
எழ
OSயாத 
ேநர1தி5
ேபா,

ü காA(சேலா+
(37.5°C) 
ேம-காH/
>றியI+கJ



உ<க?"7 உடA நல"7ைற0 அAலD 
சEேதக<க= இIEதாA  கீK"காL- 

எNகளOA ஒQR"7S ெதாட5T ெகா=ள0-

* CபI&டா= (Speedoc)எLற தனNயா'E Bைறைய(ேச'Pத பQ>தார', 
எQகRடL ேச'PB )காதாரS பராமTSைப நி'வகி=க Bைண 
WTவா'.அவ'கJ அ*லB சிQகSY' ெபாB மZEBவமைனைய(
ேச'Pத )காதாரS பண%யாள'கJ உQகJ உட* நிைலைய 
க]காண%Sபா'கJ. உQகR=> மZEBவ சிகி(ைச ேதைவSப&டா* 
அவ'கJ உQகJ வ&̂_->( ெசL. மZEBவ உதவ% வழQகலா/.

ேகாவ%&-19 ப-றிய :+த* தகவ*கR=> www.moh.gov.sg
இைணயதளEைத நா+QகJ.

ெகா+=கSப&ட தகவ*கJ அைனEB/ அ(சி+/ேபாB
B*லியமானைவ. (Aug 22). இைவ bLனறிவ%Sப%Lறி மா-றEதி->

உ&ப&டைவ.

தி#க%-ெவ%ள*
8am-5pm

சி)க8JK ெபா& 
ம7L&வமைன
(SGH) ெம_நிகK

ேகாவT=-19 வாK] 
(Ward) 

6576 1693

8764 9958

தி$க&-ெவ&ள+,
வார இ1திகள+23 
ெபா5-
வ678ைறய6<ேபா
53 மாைல 5 
மண6BCD ப6றC 

Speedoc * 3163 3094

24 மண-ேநர 
ேசைவ

அவசரநிைல 
ஆ+,ல-. 995

தி#$த%ப'ட ேததி: 11 August 2022


