ക

ൊറ ൊണ വൈ സിൽ (COVID-19) നിന്ന്

മ്മ്യൂണിറ്റികെ സംരക്ഷിക്കൽ

നമ്മൾ COVIDSafe-ലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന
തുടലേെത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജേല ാഷലമാ രനിലയാ ലരാേുള്ള ലോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
COVID-19 രേില

ാധന നടത്തുന്നതിണ്ടനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വവല യാരല

ം ലതടണം. ലനേിയ

ലോഗേക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളും വവറസ് രടർത്താൻ ഇടയുെ്.
COVID-19-നുള്ള പരിറ

ൊധന

ലോഗികൾക്ക് COVID-19 രേില

ാധനയിേൂണ്ടട തിേിച്ചറിയാൻ കഴിയും, ഇത് വവറസിണ്ടെ വയരനം

നിേീക്ഷിക്കാൻ ആലോഗയ അധികാേികണ്ടള സഹായിക്കും.
വവറസ് നിങ്ങളുണ്ടട സുഹൃത്തുക്കളിലേലക്കാ കുടുംബാംഗങ്ങളിലേലക്കാ രടോതിേിക്കാൻ
ലനേണ്ടത്തയുള്ള ലോഗനിർണയം നിങ്ങണ്ടള സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രനി, ചുമ, ണ്ടതാെലവ ന
അണ്ടെങ്കിൽ

വാസം മുട്ടൽ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ രേില

ാധനയ്ക്ക് വിലധയമാലകെത്

പ്രധാനമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുെ് ഒപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചേയമുണ്ടെങ്കിൽ, രേില

ാധന നടലത്തെത് വളണ്ടേ

പ്രധാനമാണ്:
•

നിങ്ങൾ അടുത്തിണ്ടട വില

ത്ത് നിന്ന് ഓസ്്ലപ്ടേിയയിലേക്ക് മടങ്ങിണ്ടയത്തി. ഓസ്ലപ്ടേിയയിൽ

എത്തുലപാൾ എൊ യാപ്തക്കാർക്കും 14 ിവസണ്ടത്ത കവാറവെൻ ഏർണ്ടപ്പടുത്തും;
•

COVID-19 ലോഗനിർണയം നടത്തണ്ടപ്പട്ട ഒോളുമായി കഴിഞ്ഞ 14 ിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
അടുത്ത സപർക്കമുൊയിേുന്നു;

•

ലോഗിയുമായി ലനേിട്ട് സപർക്കമുൊയിട്ടുള്ള ഒേു ണ്ടഹൽത്ത് ണ്ടകയർ, ഏജ്ഡ്
് ണ്ടകയർ
അണ്ടെങ്കിൽ ണ്ടറസിണ്ടഡൻഷയൽ ണ്ടകയർ വർക്കലറാ അണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ണ്ടമപലറാ ആണ് നിങ്ങൾ.

എനിക്ക് എൈികെെൊണ് പരിറ
ഒേു രേില

ൊധനെ്ക്ക് ൈിറധെനൊ

ൊൻ

ഴിെു

?

ാധന സമയം പ്കമീകേിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഡാക്ടറുമായി
്
ബന്ധണ്ടപ്പടാം അണ്ടെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്ക് ഒേു ണ്ടറസ്്രിലറണ്ടറാറി ക്ലിനിക്കിൽ രണ്ടങ്കടുക്കാം. നിങ്ങൾ ലഡാക്്ടണ്ടറ
സന്ദർ

ിക്കുകയാണ്ടണങ്കിൽ, ആ യം ക്ലിനിക്കിൽ ബന്ധണ്ടപ്പട്ട് നിങ്ങളുണ്ടട ലോഗേക്ഷണങ്ങൾ രറലയെത്

പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുണ്ടട വേവിനായി തയ്യാണ്ടറടുക്കാനും ക്ലിനിക്കിണ്ടേ മറ് ആളുകണ്ടള സംേക്ഷിക്കാനും
ഇത് അവണ്ടേ സഹായിക്കും.
േൂക്ഷമായ

വാസലകാ

സംബന്ധമായ ലോഗേക്ഷണങ്ങള്ള ളുകണ്ടള രേില

ാധിക്കുന്നത് േക്ഷയമാക്കി

ോജയവയാരകമായി സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള ആലോഗയ ലകപ്ന്ദങ്ങളാണ് ണ്ടറസ്്രിലറററി ക്ലിനിക്കുകൾ. നിങ്ങളുണ്ടട
സമീരത്തുള്ള ഒേു ണ്ടറസ്രിലറററി
്
ക്ലിനിക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, www.health.gov.au/covid19-clinics
സന്ദർ

ിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് രേില

നിങ്ങളുണ്ടട സംസ്ഥാനലത്താ പ്രവി
പ്രവി

ാധനയ്ക്ക് വിലധയമാകാൻ കഴിയുന്ന അധിക ക്ലീനിക്കുകളും
യയിലോ ഉൊകാം. നിങ്ങളുണ്ടട സംസ്ഥാനത്തിണ്ടെലയാ

യയുണ്ടടലയാ ണ്ടവബ്്വസറുകളിേൂണ്ടട നിങ്ങൾക്ക് അവ കണ്ടെത്താം.

നിങ്ങൾ വവറസ് രേില

ാധനയ്ക്ക് വിലധയമായാൽ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന കഴിലയെതും

മറുള്ളവേുമായുള്ള സപർക്കം ഒഴിവാലക്കെതുമാണ്. രേില
േലൊ ിവസണ്ടമടുലത്തക്കാം.
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ാധനാ ഫേങ്ങൾ തിേിണ്ടക വോൻ ഒലന്നാ

നിങ്ങൾക്ക്

വാസം മുട്ടൽ ലരാേുള്ള ഗുേുതേമായ ലോഗേക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അടിയന്തിേ വവ യ

രേിചേണത്തിനായി 000 എന്ന നപേിൽ വിളിക്കണം.
റരൊഗ്യൈയൊപനം തെെൊൻ സഹൊെിക്കൂ
നമ്മുണ്ടട കമ്മയൂണിറികണ്ടള സംേക്ഷിക്കാൻ, എൊവേും

ാേീേിക അകേവും നെ

ുചിതവവും

രാേിക്കുന്നത് തുടേണം. മറുള്ളവേിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ 1.5 മീറർ അകേം രാേിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
ലോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തണ്ടന്ന കഴുണ്ടമന്നും ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുണ്ടട വകകൾ ലസാപ്പും
ണ്ടവള്ളവും ഒഴിച്ച് കഴുകുകയും, നിങ്ങളുണ്ടട വകമുട്ടിലേക്ക് ചുമയ്ക്കുകയും തുമ്മുകയും ണ്ടചയ്യുക. COVID19-ണ്ടെ വയാരനം ആവസാനിക്കാൻ നമുക്ക് ഓലോേുത്തർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയും.
COVIDSafe ആപ്പ് ഡൗൺറ

ൊഡ് കെയ്യു

നിങ്ങൾ COVIDSafe ആപ്പ് ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ണ്ടചയ്തിട്ടിണ്ടെങ്കിൽ,
്
നിങ്ങളുണ്ടട കുടുംബണ്ടത്തയും
സുഹൃത്തുക്കണ്ടളയും കമ്മയൂണിറിണ്ടയയും സംേക്ഷിക്കാൻ അത് ഉടൻ തണ്ടന്ന ഡൗൺലോഡ് ണ്ടചയ്യുക.
ണ്ടകാലറാണ വവറസ് ലോഗമുള്ള ആളുകളുമായി സപർക്കം രുേർത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകണ്ടള ആ വിവേം
അറിയിക്കാൻ ഈ അപ്പ് ണ്ടരാതുജനാലോഗയ ഉല യാഗസ്ഥർക്ക് സഹായകേമാണ്.
COVID-19-കന

ു ിച്ചുള്ള

ൂെുതൽ ൈിൈരം

ഔല യാഗിക ഉറവിടങ്ങളിേൂണ്ടട വിവേങ്ങൾ അറിലയെത് പ്രധാനമാണ്.
www.australia.gov.auസന്ദർ

ിക്കുകലയാ, 1800 020 080 എന്ന നപേിൽ National Coronavirus Helpline-ലോ

(നാഷണൽ ണ്ടകാലറാണ വവറസ് ണ്ടഹൽപ്പ്വേൻ)
്
വിവർത്തനത്തിനും വിഭാഷി ലസവനത്തിനും 131 450
എന്ന നപേിലോ വിളിക്കുകയും ണ്ടചയ്യുക.
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