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Dear  

You have been admitted to our hospital as we are concerned about the possibility of you having a COVID-19 

infection. Our team will be assessing you in the ward shortly. To help our team care for you, please answer 

the following questions, which has been translated into Tamil. If you do not understand any of the questions 

below, please let us know and we will clarify with you via a translator.  

அன்புடையீர், 

நீங்கள் தற்ப ோது, COVID-19 கிருமித்ததோற்று இருப் தற்கோன  சந்பதகத்தின் த யோில், மருத்துவடனயில் பசர்க்கப் ட்டு இருக்கிோீர்கள். 

எங்கள் குழு உங்கடை விடைவில் அனுகுவோர்கள். எங்கள் பசடவடய ததோைை, தயவுதசய்து கீபே தமிேில் தகோடுக்கப் ட்டுள்ை 

பகள்விகளுக்கு  தில் அைிக்கவும். பகள்விகள் புோியோவிடில், தமோேி த யர்ப் ோைருக்கோக எங்கடை அனுகலோம். 

 

    

 

1. Fever    காய்சச்ல்   Yes ஆமோம்  Noஇல்டல  ஆைம் மோன பததி __ /__ /__ 

2. Cough இருமல்  ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

3. Phlegm நெஞ்சு சளி/கபம் ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

4. Runny nose மூக்கு ஒழுகுதல் ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

5. Sore throat நதாண்டை வலி ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

6. Loss of smell வாசடை இழப்பு ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

7. Loss of taste சுடவ இழப்பு ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

8. Difficulty breathing மூசச்ுத் திணறல் ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

9. Diarrhoea வயிற்றுப் பபாக்கு ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

10. Muscle pain தடச வலி ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

11. Headache தடல வலி ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

12. Other symptoms மற்றடவ ஆமோம்  இல்டல  __  /__  /__ 

 

Please specify, if possible: __________________________________________ 

If you are unable to write it down, we will clarify via a translator.  

தயவுதசய்து குறிப் ிட்டு தசோல்லவும், எழுத முடியோவிட்ைோல், தமோேி த யர்ப் ோைருக்கோக எங்கடை அனுகலோம். 

_____________________________________________________________________________________ 

  

SYMPTOMS அறிகுறிகள் 
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1. What is your occupation? ெீங்கள் நசய்யும் பணி. 

___________________________________________________________________ 

 

2. Where is your work place / work site? பணி நசய்யும் இைம். 

___________________________________________________________________ 

 

3. Are you staying in a dormitory?                 

நீங்கள் ஊேியர் தங்கும்விடுதியில் வசிக்கிறீர்கைோ?  Yesஆமோம்  Noஇல்டல 

 

4. If you stay in a dormitory, what is the name / address?    தங்கும்விடுதியில் வசிதத்ால், 

உங்கள் முகவரி எை்ை? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Where are you staying if you don’t stay in a dormitory? தங்கும்விடுதியில் வசிக்காவிை்ைால், 

பவறு எங்பக வசிக்கிறீரக்ள்? 

___________________________________________________________________         

 

      

 

1. Did you travel out of Singapore in the past 1 month? 

கைெ்த ஒரு மாதத்தில் சிங்கப்பூடர விை்டு நவளிபய நசை்றீரக்ளா? 

 Yes ஆமாம்              No  இல்டல  

 

Please answer the following if you answered yes to the above.  

 

2. Where did you travel to? நசை்ற இைம்       _______________________________________ 

3. Date you left Singapore:  நசை்ற பததி  _______________________________________ 

4. Date you returned to Singapore:  சிங்கப்பூர ்திரும்பிய பததி   ___________________________ 

 

5. Were you given a Stay Home Notice (SHN)? 

உங்களுக்கு வீைட்ுத் தடைக்காப்பு (stay home notice SHN) விதிக்கப்பை்ைதா?  

 Yes ஆமாம்              No  இல்டல  

 

6. Have you completed your Stay Home Notice (SHN)? 

விதிக்கப்பை்ை வீைட்ுத் தடைக்காப்பு (stay home notice SHN) காலத்டத 

முடிதத்ுவிை்டீரக்ளா? 

 Yes ஆமாம்              No  இல்டல  

  

SOCIAL INFORMATION த ோது தகவல்கள் 

 

TRAVEL HISTORY வெளியூர ்பயண விெரங்கள் 
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1. Did you have close contact with a confirmed COVID-19 case? 

COVID-19 கிருமிதந்தாற்று உறுதிபடுதத்ப்பை்ை ெபரிைம் நெருங்கிய நதாைரப்ில் 

இருெ்தீரக்ளா? 

 Yes ஆமாம்              No  இல்டல 

 

2. Are you on MOH (Ministry of Health) quarantine order, or on contact tracing list? 

தற்நபாது ெீங்கள் MOH தைிடமப்படுதத்ப்பை்ை கை்ைடள (quarantine order) அல்லது 

நதாைரப்ு பை்டியலில் (contract tracing list) இருக்கிரீரக்ளா? 

 Yes ஆமாம்              No  இல்டல 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT HISTORY COVID-19 ததோைர் ின் விவைங்கள் 

 


