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Tamilische Übersetzung des Merkblattes „In der Klasse Ihres Kindes hat es Kopfläuse!“ / Ausgabe 2015 

 
தகவல்பிரசுரம் „உங்கள் பிள்ளையின் வகுப்பில் 

தளைப்பபன் உள்ைதா!“ 
 

முக்கியமானளவ சுருக்கமாக 

 யாருக்கும் தலைப்பேன் வரைாம் – நாம் இலைந்து அவற்லைத் ததாலைப்போம் 

 விலரவில் லையாளுவது ோடசாலை சுற்றுவட்டத்தில் ததாற்றுவலத தடுக்கும் 

 பபன் ததாற்ளை கண்டுபிடிப்பதும், சிகிச்ளசயும் தபற்பைாரின் தபாறுப்பு  

 உங்ைள் ேிள்லைலயயும், ஏலைய குடும்ே அங்ைத்திைலரயும் இன்பை ேரிபசாதியுங்ைள் 
(ைீபே ோர்க்ை) 

 தலைப்பேலை நீங்ைள் ைண்டால், ேின்ேக்ைத்தில் உள்ை அைிவுறுத்தைின்ேடி உடபை 
சிசிச்லசலய பேற்தைாள்ளுங்ைள் 

 தலையில் உயிருடன் பேன்ைள் உள்ை ேிள்லைைள், தலைப்பேன் ேருந்துடன் தவற்ைிைரோை 
சிசிலசலய பேற்தைாண்ட ேின்ைபர ேீண்டும் ோடசாலைக்கு தசல்ை முடியும்.  

 

தளைப்பபனின் பதாற்ைமும், வாழ்க்ளகக்காைமும் 

 
 முட்ளைகள் („ஈர்“, தசத்து இருந்தால் சாவரீ்) தலைேயிரில் ஓட்டிப்ேிடித்திருக்கும். அலவ தசாடுகு 

போை இருக்கும், ஆைால் அைற்ை முடியாதிருக்கும்.  

 தலைப்பேன்ைள் தலைேயிரின் நிைத்லத ஒத்திருக்கும் அத்துடன் தவைிச்சத்திற்கு தப்ேி ஓடும். 
ைவைோைப் ோர்க்கும் போது ைாய்ந்த தலைேயிரில் பேன்ைலை ைண்ைால் ோர்க்ை முடியும். 
(ஈரோை தலைேயிரில் ேரிபசாதிப்ேதற்கு ைீபே ோர்க்ை). 

 

தளைபபன், ஈர் மற்றும் சாவரீ் ஆகியவற்ளை கண்டுபிடிக்க சரியான நளைமுளை 
(சீப்பால் பரிபசாதிப்பது) 

1. தலைலய ஈரோக்குங்ைள்.  

2.  தைாண்டிசன் எைப்ேடும் திரவத்லத ஈரோை தலைேயிரில் ேரவைாை தாராைோைப் பூசுங்ைள்.  

3.  குேப்ேிய தலைேயிலர நன்ைாை வாருங்ைள் (தூரிலை/சீப்பு) 
4.  தலைேயிலர ேிரித்துப் ேிரித்து பேன்சீப்ோல் தலைேயிரின் அடியில் இருந்து நுைி வலர 

வாருங்ைள். 
 

 

ேடம்: ஈரோை தலைேயிலர பேன்சீப்ோல் தலைேயிரின் அடியில் 
இருந்து நுைி வலர வாருவது  

 

 

5. தலைலய வரிய ேின்ைர் பேன்சீப்லே ஒரு தவள்லைக் ைடதாசியில் (உதாரைோைச் சலேயல் 
ைடதாசியில் ) தட்டி பேன் ேற்றும் ஈர் உள்ைதா எை ோருங்ைள்   

6.  தலைேயிலர நன்ைாை ைழுவுங்ைள்.  



 

Bern, November 2015 

பதளவகளுக்கு ஏற்ப தளைவாரும் மற்றும் சிகிச்ளசக்குரிய திட்ைம்    

அனுேவவிதி: 4 கிழளமகைில் 7 தரம் தளைவருவது!  தலைப்பேன்ைள் உயிருடன் ைாைப்ேட்டால் 
ேட்டுபே பேன்ேருந்லத உேபயாைிக்ைவும்.   

Hedrin  ேற்றும் Paranix „Spray“ ஆைிய ேருந்துைள் விபசட சக்திவாய்ந்தலவ. இம்ேருந்துைலையும், பேன் 
சீப்லேயும் ேருந்துக்ைலடைைில் தேற்றுக்தைாள்ைைாம். ைர்ப்ேைாைத்தில், ோலுட்டும் பநரம் ேற்றும் சிறு 
ேிள்லைைளுக்கு: ேருந்துடன் உள்ை தைவற்துண்லட ைவைிக்ைவும்.  
பேைதிை தைவல்ைளுக்கு  www.gef.be.ch; www.lausinfo.ch. 

 

தளைவாரும் மற்றும் சிகிச்ளசக்குரிய அட்ைவளை 

 1.நாள் சரிபார்த்தல்: சபீ்புைன் (1ம் பக்கத்ளதப் பார்க்கவும்) 
அ:  தலைப்பேன் இருந்தால் பேன்ேருந்லத (உதாரைம்:  Hedrin ேற்றும் Paranix „Spray“) 
     உேபயாைிப்ேதுடன், தலைலய வாரவும். 
ஆ: ஈர் அல்ைது சாவரீ் ேட்டும் இருந்தால், தலைவாரி அைற்ைவும்  (பேன்ேருந்து  

    இல்ைாேல்). 

இ:  தலைப்பேபைா அல்ைது ஈர் ேற்றும் சாவரீ் ைாைப்ேடாவிட்டால், உடைடி  

    நடவடிக்லை பதலவயில்லை (ஆைபோதும் 7நாட்ைைின் ேின் தலைவாரிப்  

    ோர்க்ைபவண்டும்!).  

 3.நாள்  
 
அ+ஆ: ேீதமுள்ை தலைப்பேனுடன் ஈர், சாவரீ் அல்ைது ஈர் ேற்றும் சாவரீ் ஆைியவற்லை 
தலைவாரி அைற்ைவும்.(சீப்ோல் ேரிபசாதிப்ேது)  

 

 7.நாள்  அ:  இரண்டாம்தரம் பேன்ேருந்லத ோவிப்ேதுடன், தலைப்பேன் ேற்றும் ஈர்  

    ஆைியவலை தலைவாரி அைற்ைவும்.  

ஆ: ேீதமுள்ை ஈர் அல்ைது புதிய ஈர் ேற்றும் சாவரீ் ஆைியவற்லை தலைவாரி 

    அைற்ைவும்.   
இ:  சீப்ோல் ேரிபசாதிப்ேது 

 10.நாள்  அ+ஆ: சீப்ோல் ேரிபசாதிப்ேது  

 14. நாள்  - இன்னும் தலைப்பேன் (அல்ைது புதிதாை) ைாைப்ேட்டால்: அட்டவலையின் 1ம் 
நாைில் அ வில் ததாடங்ைவும் „பேன்ேருந்லத உேபயாைிப்ேதுடன் தலைவாரி 
அைற்ைவும்„.   

- தலைப்பேபைா அல்ைது ஈர் ேற்றும் சாவரீ் ைாைப்ேடாவிட்டால், சிசிலசலய நிலைவு 
தசய்யவும்.  

 21. நாள்  

 

 28. நாள்  

புதிய ததாற்றுக்கு சத்தியம் உள்ைதால் ததாடரும் 2 ைிேலேைளுக்கு சீப்ோல் 
ேரிபசாதிப்ேதலத தசய்யபவண்டும் (1xைிேலேக்கு). 
 

இரண்டு ைிேலேைள்  Hedrin ோவித்த ேின்ைரும் ததாடர்ந்து உயிருடன் தலைபேன் ைாைப்ேட்டால், 
ைீழ் குைிப்ேிட்டுள்ை துலைசார் வல்லுைர்ைளுக்கு அைிவிக்ைவும். அவர்ைள் உங்ைளுக்கு 
ஆபைாசலையைிப்ோர்ைள்!  

 

முக்கியமனளவ   

• பேன் ததாற்ைியுள்ைலத பேலும் ததாற்ைாது தடுக்ை உடைடியாை சுற்று வட்டாரத்திற்கு 
ததரிவிக்ைவும்: ோடசாலை, ேிள்லைைள் ேராேரிக்கும் இடம், சிபநைிதர்ைள் போன்ைலவ.  

• ைிேலேயில் 1 தரம் குடும்ே உறுப்பினர்கள் அளனவரும் பேன்சீப்ோல் பேலை ேரிபசாதிக்ைவும். 
• சீப்புைள், துரிலைைள், தலைேயிருக்கு ோவிக்கும் ைிைிப்புைள் போன்ைவற்லை10 நிேிடங்ைள் சூடாை  

(60° C) சவர்க்ைார நீரில் போடவும்.  

• நீைோை தலைேயிலர ஒன்ைாைக்ைட்டவும்(தலைேயிருடன் தலைேயிர் பநரடியாை ததாடாேல் 
இருப்ேதற்கு).  

• பேைதிை நடவடிக்லைைள் பதலவயில்லை, தலையில் ைவைம் தசலுத்துங்ைள்!  

• நல்ை தடுப்புமுலை: ேிள்லைைைின் தலைலய ைிேலேக்கு 1 தரம் தைாண்டிசன் எைப்ேடும் 
திரவத்லத ஈரோை தலைேயிரிைிட்டு, பேன்சீப்ோல் வாரி முற்கூட்டிபய ேரிபசாதிக்ைவும்.  

 

 

 

 

 

 

பைள்விைள் இருந்தால் உங்ைளுக்கு ேதிைைிக்ை:  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gef.be.ch/
http://www.lausinfo.ch/

