‘க ொரரொனொ வைரஸ் (ர ொைிட்-19)’ ர ொய்த்க ொற்றிலிருந்து
சமூ த் ினவரப் பொது ொத் ல்
‘க ோவிட்’ த ோற்றிலிருந்து போது ோப்போ இருக்கும் ‘க ோவிட்-கேஃப்’ வோழ்க்க கை
கநோக் ி நோம் ந ர்ந்துத ோண்டிருக்கும் அக கவகைைில் உங் ளுக்கு சு வனம்
ீ
என்றோல் நீங் ள் வட்டிகலகை
ீ
இருக் கவண்டிைது முக் ிைம். ேைி அல்லது சுரம்
கபோன்ற கநோைறிகுறி ள் உங் ளுக்கு இருந் ோல், ‘க ோவிட்-19’ கநோைறிவுச்
கேோ கன ஒன்கற கேற்த ோள்வக ப் பற்றிை ேருத்துவ அறிவுகரகை நீங் ள்
நோடகவண்டும். ேி ேோன அறிகுறி ள் உள்ைவர் ைோல் இன்னமும் இந் கவரஸ்ஐப் பரப்ப முடியும்.

ர ொைிட்-19’ ர ொயறிவுச் ரசொ வனவய ரேற்க ொள் ல்

கநோைறிவுச் கேோ கனகை கேற்த ோள்வ ோனது கநோைோைி ளுக்கு ‘க ோவிட்-19’
இருக் ிற ோ என்று அகடைோைம் ோணவும் இந் கவரஸ்-இன் பரவகலக்
ண்டுபிடிக் வும் சு ோ ோர அ ி ோரி ளுக்கு உ வும்.
ஆரம்பத் ிகலகை இந் த் த ோற்று இருப்பக க் ண்டறிவத ன்பது உங் ளுகடை
நண்பர் ள் அல்லது உங் ளுகடை குடும்பத் ினருக்கு இந் கவரஸ் பரவுவக த்
விர்ப்ப ற் ோன நடவடிக்க
கை உங் ைோல் கேற்த ோள்ை இைலும் என்பக க்
குறிக்கும். சுரம், இருேல், த ோண்கட வலி அல்லது மூச்சு வோங் ல் உங் ளுக்கு
இருந் ோல், கநோைறிவுச் கேோ கனகை நீங் ள் கேற்த ோள்ைகவண்டிைது முக் ிைம்.
உங் ளுக்கு சு வனேோ
ீ
இருந்து பின் வருவன உங் ளுக்குப் தபோருந் ினோல்,
நீங் ள் கேோ கனகை கேற்த ோள்ைகவண்டிைது அ ி முக் ிைேோன ோகும்:
• ேேீ பத் ில் நீங் ள் தவைி நோட்டிலிருந்து ஆஸ் ிகரலிைோவிற்குத் ிரும்பி
வந் ிருந் ோல். ஆஸ் ிகரலிைோவிற்குள் வந் பிறகு அகனத்துப்
பைணிைர் ளும் 14 நோட் ளுக்கு கநோய்க் ோப்புத் னிகேப்படுத் ப்படுவோர் ள்;
•
டந் 14 நோட் ைில் ‘க ோவிட்-19’ கநோய்த்த ோற்று இருப்ப ோ க்
ண்டறிைப்பட்டுள்ை ஒருவகரோடு நீங் ள் தநருங் ிை த ோடர்பில்
இருந் ிருந் ோல்;
• கநோைோைி ளுடன் கநரடித் த ோடர்புத ோள்ளும் சு ோ ோரப் பரோேரிப்பு,
மு ிகைோர் பரோேரிப்பு அல்லது மு ிகைோர் இல்லப் பரோேரிப்பு
கேவ ரோ கவோ, ஊழிை அங் த் வரோ கவோ நீங் ள் இருந் ோல்.

ர ொயறிவுச் ரசொ வனவய

ொன் எங்கு ரேற்க ொள்ளலொம்?

கேோ கன ஒன்கற ஏற்போடு தேய்துத ோள்ை நீங் ள் உங் ளுகடை ேருத்துவருடன்
த ோடர்புத ோள்ைலோம், அல்லது சுவோே கநோய்ச் ேி ிச்கேை ம் ஒன்றிற்குச்
தேல்லலோம். நீங் ள் உங் ளுகடை ேருத்துவகரப் போர்க் ச் தேன்றோல்,
உங் ளுக்கு இருக்கும் கநோைறிகுறி ள் என்ன என்பக ப் பற்றி நீங் ள்
மு லிகலகை ேி ிச்கேை த்துடன் த ோடர்புத ோண்டு அவர் ளுக்குத்
த ரிவிக் கவண்டிைது முக் ிைம். உங் ளுகடை வருக க்கும்,
ேி ிச்கேை த் ிலுள்ை ேற்றவர் கைப் போது ோப்ப ற்குேோன ஆைத் ங் கைச்
தேய்ை இது அவர் ளுக்கு உ வும்.
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சுவோே கநோய்ச் ேி ிச்கேை ங் ைோனகவ, ீவிரேோன சுவோேத் த ோற்று அறிகுறி ள்
உள்ைவர் கைச் கேோ ிப்ப ில் வனம் தேலுத்தும் நோதடங்கும் உள்ை சு ோ ோர
கேைங் ைோகும். உங் ளுக்கு அண்கேைிலுள்ை சுவோே கநோய்ச் ேி ிச்கேை த்க க்
ண்டறிை www.health.gov.au/covid19-clinics எனும் வகலத் ைப் பக் த் ிற்குச்
தேல்லுங் ள். நீங் ள் கேோ கனகை கேற்த ோள்ைக்கூடிை கேல ி
ேி ிச்கேை ங் ள் உங் ளுகடை ேோநிலம் அல்லது எல்கலப்பகு ிைில்
இருக் க்கூடும். உங் ளுகடை ேோநிலம் அல்லது எல்கலப்பகு ிைின் சு ோ ோர
வகலத் ைங் ள் மூலேோ நீங் ள் அவற்கறக் ண்டறிைலோம்.

இந் கவரஸ்-இற் ோன கநோைறிவுச் கேோ கனகை நீங் ள் கேற்த ோண்டோல்,
ேற்றவர் ளுடனோன த ோடர்கபத் விர்க் நீங் ள் வட்டில்
ீ
இருக் கவண்டும்.
உங் ளுகடை கநோைறிவுச் கேோ கன முடிவு ள் வர ஓரிரு நோட் ள் ஆ லோம்.
சுவோேிப்ப ில் ேிரேம் கபோன்ற போரதூரேோன கநோைறிகுறி ள் உங் ளுக்கு
இருந் ோல், அவேர ேருத்துவ வனிப்பிற் ோ நீங் ள் 000 -கவ
அகழக் கவண்டும்.

இந்

ர ொய்த்க ொற்றுப் பரைவல

ிறுத்

உ வுங் ள்

நேது ேமூ த் ினகரப் போது ோப்ப ற் ோ , ஒவ்தவோருவரும் உடல்ரீ ி வில ல்
ேற்றும் நல்ல சு ோ ோரப் பழக் ங் ள் ஆ ிைவற்கறப் பின்பற்றுவக த்
த ோடரகவண்டும். ேற்றவர் ைிடேிருந்து நீங் ள் 1.5 ேீ ட்டர் தூரம் வில ி
இருப்பக உறு ிப்படுத் ிக்த ோள்ளுங் ள், ேற்றும் உங் ளுக்கு சு வனம்
ீ
என்றோல்
வட்டில்
ீ
இருங் ள். கேோப்பு ேற்றும் ண்ண ீகரப் பைன்படுத் ி உங் ளுகடை
க
கைக் ழுவிக்த ோண்டிருங் ள், ேற்றும் உங் ளுகடை முழங்க
ேடிப்பிற்குள்ைோ இருமுங் ள் அல்லது தும்முங் ள். ‘க ோவிட்-19’ கநோய்த்த ோற்றுப்
பரவகல நிறுத் உ வுவ ில் நம்முகடை ேிறு பங் ிகன ஆற்ற நம்
அகனவரோலும் இைலும்.

‘ர ொைிட்-ரசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பொட்டிவன இறக் ம்
கசய்துக ொள்ளுங் ள்

நீங் ள் ஏற் னகவ தேய் ிருக் வில்கலைோனோல், உங் ளுகடை குடும்பத் ினர்,
நண்பர் ள் ேற்றும் ேமூ த் ினகரப் போது ோக் உ வுவ ற் ோ ‘க ோவிட்-கேஃப்’
என்ற பைன்போட்டிகன இறக் ம் தேய்யுங் ள். ‘த ோகரோனோ கவரஸ்’ இருக்கும்
ஒருவகரோடு த ோடர்பில் இருந் வர் ளுக்கு அக த் த ரிைப்படுத் தபோதுச்
சு ோ ோர அ ி ோரி ளுக்கு இந் ‘ஆப்’ (பைன்போடு) உ வு ிறது.

‘ர ொைிட்-19’-ஐப் பற்றிய ரேல ி த்
அ ி ோரப்பூர்வ மூலவைங் ைின் ஊடோ

ைல் ள்

அவ்வப்கபோக ை தேய் ி கைத்

த ரிந்துத ோண்டிருக் கவண்டிைது முக் ிைம். www.australia.gov.au எனும்
வகலத் லத் ிற்குச் தேல்லுங் ள், 1800 020 080-இல் ‘த ோகரோனோ கவரஸ் உ வி
இகணப்’பிகன, அல்லது 131 450-இல் ‘தேோழிதபைர்ப்பு ேற்றும்
தேோழிதபைர்த்துகரப்பு கேகவ’ைிகன அகழயுங் ள்.
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