
‘ஷீஷா (நீர்க்குழாய்) புகைப்பு’ குறித்த 

COVID-19 
்தைவல் ஏடு

‘ஷீஷா’வும் உங்களுடைய ஆர�ாக்ககியமும்

‘ஷீஷா’ புகையிகை என்பது ப்பாதுவாை சர்க்ைகைப்்பாகு மற்றும் 

்பழ வாசகைைளின ைைகவகயச் சசர்ததுத ்தயாைிக்ைப்்படும் 

புகையிகையாகும். ‘ஷீஷா’ புகையில் அ்தியளவிைாை 

‘நிக்பைாட்டீன, ைார்்பன-சமாைாக்கஸைடு, ்தார் மற்றும் இ்தை நச்சுக்ைள் 

அடஙைியுள்ளை. புகையிகையாைது புற்று சநாய்ைகளயும், 

நுகையீைல் சநாய்ைகளயும் ச்தாற்றுவிக்கும், மற்றும் உஙைளுக்கு 

மாைகடப்பும், ்பக்ைவா்தமும் ஏற்்படும் ஆ்பத்திகை அ்திைைிக்கும். 

புகையிகை இல்ைா்த, அல்ைது மூலிகைைளில் இருந்து 

்தயாைிக்ைப்்படும் ‘ஷீஷா’ உற்்பத்திப்ப்பாருட்ைளிலும் தீஙகு 

விகளவிக்கும் இைசாயைஙைள் அடஙைியுள்ளை. மைக் 

ைட்கட அல்ைது ைட்கடக் ைைியில் இருந்து வரும் புகையில் 

ைார்்பன-சமாைாக்கஸைடும், புற்று சநாகய உணடாக்கும் மற்ற 

இைசாயைஙைளும் அடஙைியுள்ளை.  

கவைஸ் ப்தாற்றுைள், ைாசசநாய் மற்றும் ‘சைாவிட்-19’-ஐ உள்ளடக்ைிய 

மற்ற ப்தாற்றுசநாய்ைளுக்கு ஆளாகும் அ்தியுயர் ஆ்பததும் 

புகைப்்பவர்ைளுக்கு இருக்கும். 

‘ர்காவிட்-19’ என்பது யாது?

COVID-19 என்பது சுைம், இருமல், ப்தாணகட வலி, நாசிக்ைசிவு 

மற்றும் சுகவ மற்றும் வாசகைத ்திறன இழப்பு ஆைியவற்கற 

ஏற்்படுத்தக்கூடிய ஒரு பு்திய கவைஸ் ஆகும். COVID-19- உஙைளுகடய 

இ்தயம், நுகையீைல்ைள் மற்றும் மூகளயில் சச்தம் விகளவிவிக்ைவும், 

நீணட ைாைத்திற்கு நீடிக்கும் உடல்நைப் ்பிைச்சிகைைள் உஙைளுக்கு 

ஏற்்படும் ஆ்பத்திகை அ்திைைிக்ைவும் இயலும்.

‘ஷீஷா’ புகைப்்ப்தாைது COVID-19 மற்றும் இ்தை ப்தாற்றுசநாய்ைள் 

உஙைளுக்கு ஏற்்படும் ஆ்பத்திகை அ்திைைிக்ைக்கூடும். 

COVID-19 ஏற்படும் ஆ்பத்கிடை ‘ஷீஷா’ எப்படி 
அ்கி்க�ிக்ககிறது”

• 1.5 மீட்டர் இகடபவளிகயப் ச்பணக்கூடிய சாத்தியம் 

இல்ைா்த சிறு குழுக்ைள் இருக்கும் சூழல்ைளிசைசய ‘ஷீஷா’ 

புகைக்ைப்்படுைிறது. 

• கவைஸ் ்பைவலுக்கு வழி வகுக்கும் வி்தத்தில் ‘ஷீஷா’வாைது 

அடிக்ைடி சுற்றியுள்ள ஒருவைிடமிருந்து மற்பறாருவருக்குக் 

ைடத்தப்்படுைிறது. COVID-19 -இைால் சமற்்பைப்புப் ்பகு்திைளில் 

நீணட சநைத்திற்கு இருக்ை இயலும். 

• ்பைிர்ந்துபைாள்ளப்்படும் உறிஞ்சு-முகைைள் மற்றும் குழாய்ைள் 

மூைமாை COVID-19  ைடத்தப்்படக்கூடும். 

• உறிஞ்சு-முகைைகள மாற்றுவது COVID-19 -இைால் ஏற்்படும் 

ஆ்பத்திகை நீக்ைாது. 

COVID-19 ப்தாற்றிற்ைாை அறிகுறிைகளத தீவிைப்்படுத்தக்கூடிய 

வீக்ைஙைகள ‘ஷீஷா’ புகைத்தைாைது உஙைளுகடய உடலில் 

ஏற்்படுத்தக்கூடும். 

‘ஷீஷா’ என்பது எனை? 

‘ஷீஷா’ என்பது புட்கப்ப்ற்காை ஒரு சா்ைம், இட் 

‘நர்கீலா’, ‘அர்கீலா’ ‘நீர்ககுழாய்’ (waterpipe) அலலது 

‘ஹுக்கா’ எனறும் சசாலவர். 

இ்கில நானகு ்பகு்கி்கள் உள்்ளை: ்டலப-்பகு்கி, 

நடுப-்பகு்கி, ர்காபட்ப, மறறும் குழாய் என்பை இப 

்பகு்கி்க்ளாகும். குழாயில ச்பாருத்ப்பட்டுள்்ள ‘உறிஞ்சு-

முடை’ (mouthpiece)-யின மூலம் புட்கப்பவர் புட்கடய 

சுவாசம் மூலம் உள்்ளிழுப்பார். ்டலப-்பகு்கியில இருந்து 

நடுப-்பகு்கி மறறும் ர்காபட்பயிலுள்்ள ்ண்ணீ�ின 

வழியா்க வாய்ககுள் புட்க இழுக்கப்படும். 

உங்களுக்ககிருககும் ஆ்பத்கிடைக குடறத்ல

‘ஷீஷா’-விலிருந்து உஙைளுக்குக் COVID-19 ஏற்்படும் 

ஆ்பத்திகைக் குகறப்்ப்தற்ைாை மிைச் சிறந்்த வழி “ஷீஷா - 

சவணடாம், மிக்ை நனறி” எனறு பசால்வச்தயாகும். சமை்திைத 

்தைவல்ைளுக்கு www.shishanothanks.org.au எனும் வகைத்தைப் 

்பக்ைத்திற்குச் பசல்லுஙைள். 
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்பின வருவைவறறின வழியா்க 
உங்களுககுக COVID-19 ச்ாறறு 
ஏற்படும் ஆ்பத்கிடை ‘ஷீஷா’ புட்கப்பது 
அ்கி்க�ிக்கககூடும்:

்ப்ககிர்ந்துச்காள்்ளப்படும் 

உறிஞ்சு-முடை்கள்

்ப்ககிர்ந்துச்காள்்ளப்படும் 

குழாய்்கள்



சமசை பசால்ைப்்பட்டுள்ள ்தைவல்ைளுக்கு ஆ்தாைமாை குறிப்புகைை  

(references) களக் ைாண ்தயவுபசய்து  www.shishanothanks.org.au  

எனும் வகைத்தைத்திற்குச் பசல்லுஙைள். 

‘சமாழிச்பயர்பபு மறறும் 

சமாழிச்பயர்ததுட�பபு ரசடவ’ (Translation 

& Interpreting Service (TIS))-டய அடழப்ப்ன 

மூலம் ரசடவ்களுைன ச்ாைர்புச்காள்்ள 

சமாழிச்பயர்ததுட�ப்பா்ளர் ஒருவட� 

நீங்கள் ்பயன்படுத்லாம், நீங்கள் ர்பசும் 

சமாழிடய அவர்்களுககுச் சசாலலி 

இடைபபு ஏற்படுத்கித ்ருமாறு ர்களுங்கள். 

‘ஷீஷா’-டவ ்பறறிய 
உண்டமயாை விையங்கள் 

‘ஷீஷா’-விலுள்ள ்தணணீைால் நச்சுக்ைள் வடிைட்டப்்படுவது இலடல

அடைதது  
வடிவிலாை 

புட்கயிடலயும், 
புட்கயிடல 

சம்்பந்்ப்பட்ை 
உற்பத்கிபச்பாருட்்களும் 

தீஙகு  
விட்ளவிப்படவ நச்சு  

வஸ்துக்க்ளின  

சுகவகய ்பழ வாசகைைள் 

மகறததுவிடுைினறை,  

மற்றும் இந்்த வாசகைைள் 

இக்த ஒரு ஆசைாக்ைியமாை 

ப்தைிவாை  

ஆக்குவ்தில்கை 

‘ஷீஷா’  
புகையிகையில் 

அடிடமப்பழக்கதட்த 
ர்ாறறுவிககும் 

ர்பாட்வஸ்துவாை 
‘நிக்பைாட்டீன’  

இருக்ைிறது

45  
நிமிடஙைளுக்கு  

‘ஷீஷா’ புகைப்்பது  

100 
சி்கச�ட்டு்கட்ளப 

புகைப்்ப்தற்கு  

சமம்

நி.ச.சவ. மாநிைத்தில், ்பினவருவைவற்கறப் ச்பானற 

வளைத்து மூடப்படட ப்பொது இடங்கைில், அகைதது 

வி்தமாை புகைத்தல்ைளும் ்தகடபசய்யப்்பட்டுள்ளை:

• சவகைத்தைஙைள்

• ‘ைஃச்ப’-க்ைள்

• உணவைஙைள்

• ஷாப்்பிஙக் பசணட்டர்ைள்

• இையில்ைள் மற்றும் ச்பருந்துைள்

 நி.ச.சவ. மாநிைத்தில், ்பினவருவைவற்கறப் ச்பானற 

குறிப்்பிட சிை பவைிபபுறப ப்பொது இடங்கைில், அகைதது 

வி்தமாை புகைத்தல்ைளும் ்தகடபசய்யப்்பட்டுள்ளை:

• இருக்கைைள் உள்ள பவளிப்புற உணவருந்துத ்தைஙைள்

• விகளயாட்டு கம்தாைஙைள்

• நீச்சல் ்தடாைஙைள் 

• ப்பாதுப் ச்பாக்குவைதது நிறுத்தஙைள்

நி.ச.சவ. மாநிைத்தில், ்பினவரும் இடஙைளில் இருந்து 

4 மீடடர் ப�ொளைவிற்குள் அகைதது வி்தமாை 

புகைத்தல்ைளும் ்தகடபசய்யப்்பட்டுள்ளை:

• ‘ைஃச்ப’க்ைள் மற்றும் உணவைஙைள் ச்பானற ப்பாதுக் 

ைட்டிட வாயில்ைள்

• இருக்கைைள் உள்ள பவளிப்புற உணவருந்துத ்தைஙைள்

நி.ச.சவ. மாநிைத்தில், ்பினவரும் இடஙைளில் இருந்து 

10 மீடடர் ப�ொளைவிற்குள் அகைதது வி்தமாை 

புகைத்தல்ைளும் ்தகடபசய்யப்்பட்டுள்ளை: 

• குழந்க்தைளுக்ைாை பவளிப்புற விகளயாடு சா்தைஙைள்

• உணவு-விழா ைகடைள்

நகி.ச.ரவ மாநகிலத்கில 
்றசமயம் நடைமுடறயில 
உள்்ள ‘ஷீஷா’ சட்ைங்கள் 

யாடவ?
ரமல்கி்கத ்்கவல்கட்ளயும் உ்விடயயும் 

நாை எங்ககிருந்து ச்பறலாம்? 

iCanQuit  

www.icanquit.com.au

ShishaNoThanks  

www.shishanothanks.org.au

‘சல்பனீஸ் முஸ்லிம் சங்க புட்கபபு-ட்கவிைல 

சி்ககிச்டசய்கம்’ (Lebanese Muslim Association  

Quit Smoking Clinic): 0420 915 528

Quitline (புட்கபபு-ட்கவிைல): 13 7848

Quitline - இ்தை பமாழிைளில் 

அைபு: 1300 784 803

சீைம் (ைாணட்டனீஸ்/மாணடைின):  1300 784 836

வியட்ைாமியம்: 1300 784 865

‘புட்கயிடலத ்்கவல இடைபபு’  

(Tobacco Information Line): 1800 357 412

‘சமாழிச்பயர்பபு மறறும் சமாழிச்பயர்ததுட�பபு 

ரசடவ’ (Translation & Interpreting Service (TIS))-டய 

அடழப்ப்ன மூலம் ரசடவ்களுைன ச்ாைர்புச்காள்்ள 

சமாழிச்பயர்ததுட�ப்பா்ளர் ஒருவட� நீங்கள் 

்பயன்படுத்லாம், நீங்கள் ர்பசும் சமாழிடய 

அவர்்களுககுச் சசாலலி இடைபபு ஏற்படுத்கித 

்ருமாறு ர்களுங்கள். 


