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ഒരു പുതിയ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകകാശ് സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖമാണ് COVID-19. പനി,
ചുമ, തതാണ്ടകൈദന, ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നിൈയാണ് കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ. വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്ന്
മതറാരാളികലക്ക് പടരും, പകക്ഷ നല്ല ശ്ുചിതവം അണുബാധ തടയാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് COVID19 കരാഗബാധയുതണ്ടന്ന് കരുതുന്നുതണ്ടങ്കിൽ, ആർക്കാണ് അപകടസാധയതയുള്ളതതന്നും നിങ്ങൾ
എന്ത് കരുതലാണ് എടുകക്കണ്ടതതന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

എന്താണ് COVID-19?
ശ്വാസകകാശ് സംബന്ധമായ അണുബാധകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകളുതട ഒരു ൈലിയ
കുടുംബമാണ് തകാകറാണ വൈറസുകൾ. സാധാരണ ജലകദാഷം മുതൽ ഗുരുതരമായ കരാഗങ്ങൾ ൈതര
ഇൈയിലുണ്ടാകും.
ഒരു പുതിയ തരം തകാകറാണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കരാഗമാണ് COVID-19. 2019 ഡിസംബറിൽ
വചനയിതല ൈുഹാൻ സിറിയിലാണ് ഇത് ആദയമായി റികപാർട്ട് തചയ്്തത്

COVID-19-തെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
COVID-19-തെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ കനരിയ അസുഖം മുതൽ കഠിനമായ നയുകമാണിയ ൈതരയാകാം. ചില
ആളുകൾ കൈഗത്തിലും എളുപത്തിലും സുഖം പ്പാപിക്കും, മറുള്ളൈർ ൈളതര കൈഗം കരാഗിയാകയക്കും.
COVID-19-തെ കരാഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഇൈ ഉൾതപടുന്നു:

•
•
•
•

പനി
ചുമ
തതാണ്ട കൈദന
ശ്വാസതമടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉതണ്ടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്ങ്കയുതണ്ടങ്കിൽ:

•

healthdirect (തഹൽത്ത്്ഡയറക്റ)് തൈബ്വസറിതല
്
കരാഗലക്ഷണ പരികശ്ാധനാ സംൈിധാനം
പരികശ്ാധിക്കുക

•

1800 020 080 എന്ന നമ്പരിൽ National Coronavirus Helpline-ൽ (നാഷണൽ തകാകറാണ വൈറസ്
തഹൽപ്്വലൻ) ബന്ധതപട്ട വൈദയസഹായം കതടുക. ഈ ഇൻഫർകമഷൻ വലൻ 24
മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിൈസൈും പ്പൈർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ൈയക്തിയാതണങ്കിൽ, 131 450 എന്ന നമ്പർ ഉപകയാഗിച്ച് പ്ടാൻസ്്കലഷൻ
ആൻഡ് ഇെർതപ്പറിംഗ് സർൈീസുമായി ബന്ധതപടാൈുന്നതാണ്

•

നിങ്ങളുതട കഡാക്്ടറുമാകയാ ആശ്ുപപ്തിയുമാകയാ ഒരു കൂടിക്കാഴ്്ച ബുക്ക് തചയ്യുന്നതിന്
സമയത്തിന് മുകമ്പ ൈിളിക്കുക

•

പ്പാകദശ്ിക സംസ്ഥാന അധികൃതരുമാകയാ പ്രവിശ്യയിതല ആകരാഗയ ൈകുപുമാകയാ
ബന്ധതപട്ട് തടസ്റ്ിംഗിതന കുറിച്ച് അറിയുക

What you need to know about COVID-19 - 15062020 - Malayalam

ഇത് എങ്ങതനയാണ് ൈയാപിക്കുന്നത്?
COVID-19 ൈയക്തികളിൽ നിന്ന് ൈയക്തികളികലക്ക് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂതടയാണ് പടരുന്നത്:

•

കരാഗബാധിതനായ ഒരു ൈയക്തിയുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം (അൈർ
കരാഗലക്ഷണം പ്പകടിപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 48 മണിക്കൂർ ഉൾതപതട)

•

കരാഗം ബാധിച്ച ൈയക്തിയുതട ചുമ അതല്ലങ്കിൽ തുമ്മലിൽ നിന്നുള്ള
തുള്ളികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം

•

കരാഗം ബാധിച്ച ൈയക്തിയിൽ നിന്നുള്ള തുള്ളികളുള്ള ൈസ്്തുക്കൾ അതല്ലങ്കിൽ
ഉപരിതലങ്ങളിൽ (ൈാതിൽപിടികകളാ കടബിളുകകളാ) സ്പർശ്ിച്ച കശ്ഷം നിങ്ങളുതട
ൈായികലാ മുഖകത്താ സ്പർശ്ിക്കൽ

COVID-19 ഒരു പുതിയ കരാഗമായതിനാൽ, നമ്മൂതട സമൂഹത്തിന് ഇതികനാട്
പ്പതികരാധകശ്ഷിയില്ല. ൈളതര ൈയാപകമായും കൈഗത്തിലും ഇത് ൈയാപിക്കുതമന്നാണ് ഇത്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

COVIDSafe ആപിതെ ഉകേശ്ം എന്താണ്?
COVID-19-തെ ൈയാപനം മന്ദഗതിയിലാക്കാനുള്ള ഓസ്്കപ്ടലിയൻ ഗൈൺതമെിതെ
പ്പൈർത്തനത്തിതെ ഭാഗമാണ് COVIDSafe അപ്ലികക്കഷൻ. കരാഗ ൈയാപനങ്ങൾ കതണ്ടത്താനും
നിയപ്ന്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുതമന്ന ആത്മൈിശ്വാസം, ഓസ്്കപ്ടലിയക്കാതര
സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകമ്പാൾ തതന്ന സർക്കാരുകൾ നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ
കഴിയും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓസ്്കപ്ടലിയൻ സർക്കാരിതെ അംഗീകരമുള്ള ഏക
കകാൺടാക്റ് തപ്ടയിസിംഗ് ആപാണ് COVIDSafe ആപ്.
പുതിയ COVIDSafe-തെ ഉപകയാഗം പൂർണ്ണമായും സവകമധയാ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങതളയും
കുടുംബതത്തയും സുഹൃത്തുക്കതളയും പരിരക്ഷിക്കാനും മറ് ഓസ്്കപ്ടലിയക്കാരുതട ജീൈൻ
രക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തചയ്യാനാകുന്ന ഒരു പ്പൈർത്തനമാണ് ആപ് ഡൗൺകലാഡ്
തചയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഓസ്്കപ്ടലിയക്കാർ COVIDSafe ആപിൽ കണക്റ് തചയ്യുന്നതിന്
അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനതത്തയും പ്പൈിശ്യയിതലയും ആകരാഗയ ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക് കൂടുതൽ
കൈഗത്തിൽ വൈറസ് കതണ്ടത്താനും COVID-19 സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകതള
സമീപിക്കാനും കഴിയും.
COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിതയ ആളുകതള കതണ്ടത്താൻ
നിലൈിലുള്ള മനുഷയർ കനരിട്ട് നിർൈഹിക്കുന്ന പ്പപ്കിയതയ COVIDSafe അപ്
കൈഗത്തിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അപകടസാധയതയുതണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങതള കൈഗത്തിൽ
ബന്ധതപടുതമന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് നിങ്ങളുതട കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും
കമ്മയൂണിറിയിതല മറ് ആളുകൾക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധയത
കുറയ്ക്കുന്നു.
ആതരങ്കിലും കപാസിറീൈ് ആതണന്ന് പരികശ്ാധനയിൽ കതണ്ടത്തുകയും അൈരുതട
കഫാണിതല ൈിൈരങ്ങൾ അപ്്കലാഡ് തചയ്യുന്നതിന് അൈർ സമ്മതിക്കുകയും തചയ്്താൽ
മാപ്തകമ സംസ്ഥാനതത്തയും പ്പൈിശ്യയിതലയും ആകരാഗയ ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക് ആപ് ൈിൈരങ്ങൾ
ആക്്സസ് തചയ്യാൻ കഴിയൂ. കവാറവെകനാ പരികശ്ാധനയ്കക്കാ ൈികധയരാകകണ്ട
ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ് നൽകി സഹായിക്കുന്നതിന് മാപ്തകമ ആകരാഗയ ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക്
ആപ് ൈിൈരങ്ങൾ ഉപകയാഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

COVIDSafe ആപ് എങ്ങതനയാണ് പ്പൈർത്തിക്കുന്നത്?
നിങ്ങൾ ആപ് ഡൗൺകലാഡ് തചയ്യുകമ്പാൾ നിങ്ങളുതട കപര്, തമാവബൽ നമ്പർ, കപാസ്റ്് കകാഡ്
എന്നിൈ നൽകി നിങ്ങളുതട പ്പായപരിധി തിരതഞ്ഞടുക്കുക. ഇൻസ്റ്ാകളഷൻ
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പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണ SMS തടക്്സ്റ്് സകന്ദശ്ം ലഭിക്കും. സിസ്റ്ം
നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അനനയമായ എൻപ്കിപ്റ് തചയ്്ത റഫറൻസ് കകാഡ് സൃഷ്്ടിക്കുന്നു.
അപ് ഇൻസ്റ്ാൾ തചയ്്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് പ്പൈർത്തനക്ഷമമാക്കിയ മറ് ഉപകരണങ്ങതള COVIDSafe അപ്
തിരിച്ചറിയുന്നു. ആപ് മതറാരു ഉപകയാക്താൈിതന തിരിച്ചറിയുകമ്പാൾ, അത് സമ്പർക്ക
തീയതി, സമയം, ദൂരം, വദർഘയം, മകറ ഉപകയാക്താൈിതെ റഫറൻസ് കകാഡ് എന്നിൈ
കരഖതപടുത്തുന്നു. COVIDSafe ആപ് നിങ്ങളുതട തലാകക്കഷൻ കശ്ഖരിക്കുന്നില്ല.
ഇത് ഫലപ്പദമാകാൻ, നിങ്ങളുതട വദനംദിന പ്പൈർത്തനങ്ങളിൽ ഏർതപടുകയും
ആളുകളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർതപടുകയും തചയ്യുകമ്പാൾ നിങ്ങൾ COVIDSafe ആപ്
പ്പൈർത്തികക്കണ്ടതുണ്ട്. COVIDSafe ആപ് പ്പൈർത്തിക്കുന്നുകണ്ടാ എന്ന് ഉറപ് ൈരുത്തുന്നതിന്,
ഉപകയാക്താക്കൾക്ക് ദിനൈും അറിയിപുകൾ ലഭിക്കും.
ൈിൈരങ്ങൾ എൻപ്കിപ്റ് തചയ്യുകയും എൻപ്കിപ്റ് തചയ്്ത ഐഡെിഫയർ നിങ്ങളുതട
കഫാണിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും തചയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കപാലും അത് ആക്്സസ്
തചയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആളുകളുതട തമാവബലുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓകരാ
ദിൈസതത്തയും സമ്പർക്ക ൈിൈരങ്ങൾ 21 കഴിയുകമ്പാൾ ഇല്ലാതാക്കും. ഈ കാലയളൈ് COVID-19
ഇൻകുകബഷൻ കാലാൈധിയും പരികശ്ാധനയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയൈും കണക്കിതലടുക്കുന്നു.

COVID-19-ൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് ഏറൈും കൂടുതൽ
അപകടസാധയതയുള്ളത്?
ഓസ്്കപ്ടലിയയിൽ, വൈറസ് പിടിതപടാനുള്ള സാധയത കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ഇൈരാണ്:

•
•

അടുത്തിതട ൈികദശ്കത്തക്ക് യാപ്ത കപായിമടങ്ങിൈന്ന ആളുകൾ

•
•

തിരുത്തൽ, തടങ്കൽ സൗകരയങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ

COVID-19 കരാഗനിർണയം നടത്തിയ ഒരാളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുള്ള
ആളുകൾ
പ്ഗൂപ് തറസിഡൻഷയൽ സൗകരയങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ

വൈറസ് പിടിതപട്ടാൽ ൈളതര ഗുരുതരമായ കരാഗം ൈരാനുള്ള സാധയത ആളുകൾ ഇൈരാകാം:

•
•
•

70 ൈയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള ആളുകൾ

•

കരാഗപ്പതികരാധ സംൈിധാനം തകരാറിലായ ആളുകൾ

ൈിട്ടുമാറാത്ത കരാഗങ്ങളുള്ള 65 ൈയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള ആളുകൾ
ൈിട്ടുമാറാത്ത കരാഗങ്ങളുള്ള 65 ൈയസും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള
അതബാറിജിനൽ ആൻഡ് കടാറസ് സ്തപ്ടയിറ്
്
ഐലൻഡ് നിൈാസികൾ

ൈിശ്ാലമായ ജനസംഖയയുമായി താരതമയതപടുത്തുകമ്പാൾ ഇതുൈതര കുട്ടികൾക്കിടയിൽ
സ്ഥിരീകരിച്ച COVID-19 കകസുകളുതട നിരക്ക് ൈളതര കുറൈാണ്.
കുട്ടികതള സ്്കൂളികലക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് തകാണ്ട് അപകടസാധയത നിലൈിലുള്ളതികനക്കാൾ
ൈർദ്ധിക്കിതല്ലന്ന് Australian Health Protection Principal Committee (ഓ്സ്്കപ്ടലിയൻ തഹൽത്ത്
തപ്പാട്ടക്ഷൻ പ്പിൺസിപൽ കമ്മിറി (AHPPC) നിർകേശ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗർഭിണികളിതല അപകടസാധയത സംബന്ധിച്ച് പരിമിതമായ തതളിൈുകൾ മാപ്തകമ
നിലൈിലുള്ളു.
അപകടസാധയതയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഉപകദശ്ത്തിനായി ആകരാഗയൈകുപിതെ
തൈബ്വസറ്
്
പരികശ്ാധിക്കുക.
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COVID-19-ൽ നിന്ന് നിങ്ങതളയും മറുള്ളൈതരയും
സംരക്ഷിക്കുന്നതതങ്ങതന?
COVID-19-തെ ൈയാപനം തടയുന്നതിൽ എല്ലാൈർക്കും ഉത്തരൈാദിത്തമുണ്ട്. COVID-19-തെ
ൈയാപനം മന്ദഗതിയിലാക്കാനും കൂടുതൽ അപകടസാധയതയുള്ളൈതര സംരക്ഷിക്കാനും
ഇനിപറയുന്ന കാരയങ്ങൾ തചകയ്യണ്ടത് പ്പധാനമാണ്.
ശ്ാരീരിക അകലം പാലിക്കുകയും (സാമൂഹിക അകലം എന്നും ൈിളിക്കുന്നു) നല്ല ശ്ുചിതവം
പാലിക്കുകയും തചയ്യുക.
അതായത്:

•
•

മറുള്ളൈരിൽ നിന്നും 1.5 മീറർ അകലം പാലിക്കുക

•

ഹാൻഡ്്തഷയ്ക്കുകൾ, ആലിംഗനങ്ങൾ, ചുംബനങ്ങൾ എന്നിൈ കപാലുള്ള ശ്ാരീരിക
ആശ്ംസകൾ ഒഴിൈാക്കുക

•
•
•
•

സാധയമാകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പണത്തിന് പകരം ടാപ് ആൻഡ് കഗാ ഉപകയാഗിക്കുക

•
•
•

അൽക്കകഹാൾ അധിഷ്്ഠിതമായ സാനിവറസർ ഉപകയാഗിക്കുക

•

തമാവബൽ കഫാണുകൾ, കീകൾ, ൈാലറുകൾ, ൈർക്ക് പാസുകൾ എന്നിൈ കപാലുള്ള
പതിൈായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന ൈസ്്തുക്കൾ ൈൃത്തിയാക്കി അണുൈിമുക്തമാക്കുക

•

ജനാലകൾ തുറക്കുകന്നാ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് പ്കമീകരികച്ചാ ശ്ുദ്ധൈായുൈിതെ ലഭയത
ൈർദ്ധിപിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ജലകദാഷകമാ പനികയാ കപാലുള്ള കരാഗലക്ഷണങ്ങളുതണ്ടങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ
തതന്ന കഴിയുക

നിങ്ങളുതട ചുമയും തുമ്മലും വകമുട്ട് അതല്ലങ്കിൽ ടിഷയു ഉപകയാഗിച്ച് മറയ്ക്കുക
ഉപകയാഗിച്ച ടിഷയൂകൾ ഉടൻ തതന്ന ഒരു ബിന്നിൽ ഇടുക, തുടർന്ന് വക കഴുകുക.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കശ്ഷൈും, കടായ്ലറിൽ
്
കപായ കശ്ഷൈും ഉൾതപതട
നിങ്ങളുതട വകകൾ കസാപും തൈള്ളൈും ഉപകയാഗിച്ച്്ഇടക്കിതട കഴുകുക
കണ്ണുകൾ, മൂക്ക്, ൈായ എന്നിൈിടങ്ങളിൽ സ്പർശ്ിക്കുന്നത്
്
ഒഴിൈാക്കുക
പതിൈായി ഉപകയാഗിക്കുന്ന പ്പതലങ്ങളായ തബഞ്്കടാപുകളും തഡസ്്ക്്കടാപുകളും
കഡാർകനാബുകളും ൈൃത്തിയാക്കി അണുൈിമുക്തമാക്കുക

തപാതുൈായ കൂട്ടം കചരലുകതള കുറിച്ച് സംസ്ഥാനതത്തകയാ പ്പൈിശ്യയിതലകയാ
അധികാരികളുതട നിർകേശ്ങ്ങൾ എല്ലായികപാഴും പിന്തുടരുക

COVIDSafe ഓസ്്കപ്ടലിയയികലക്കുള്ള സഞ്ാരം
ഓസ്്കപ്ടലിയ ‘ഫ്ലാറൻ ദ കർൈ്’്ൈിജയകരമായി വകൈരിച്ചു, ഇകപാൾ രാജയത്തുടനീളം പുതിയ
COVID-19 കകസുകളുതട എണ്ണം ൈളതര കുറൈാണ്. ഈ വൈറസിതെ ൈയാപനം നിയപ്ന്തിക്കാൻ
സഹായിച്ച ചില നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പ്ശ്ദ്ധാപൂർവ്വമുള്ള നടപടികൾ നമുക്ക്
ഇകപാൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയും.
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്പൈിശ്യകൾക്കും COVIDSafe സമൂഹത്തികലക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു 3-ഘട്ട
പദ്ധതി ഓസ്കപ്ടലിയൻ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്പൈിശ്യകളും
അൈരുതട തപാതുജനാകരാഗയ സാഹചരയങ്ങൾക്കും പ്പാകദശ്ിക അൈസ്ഥകൾക്കും
അനുസൃതമായി ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂതട ൈിൈിധ സമയങ്ങളിൽ കടന്ന് കപാകും.
നിങ്ങളുതട സംസ്ഥനതത്തയും പ്പൈിശ്യയിതലയും മാറിതക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നിയപ്ന്തണങ്ങതള
കുറിച്ച് ഏറൈും പുതിയ ൈിൈരങ്ങൾ അറിയാൻ അൈരുതട COVID-19 തൈബ്്വസറുകൾ
സന്ദർശ്ിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിതലല്ലാം ആളുകൾ ശ്ാരീരിക അകലൈും നല്ല
ശ്ുചിതവൈും പാലികക്കണ്ടത് അതയാൈശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുതണ്ടങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ
തതന്ന കഴിയുക, നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ലക്ഷണങ്ങളുതണ്ടങ്കിൽ പരികശ്ാധനയ്ക്ക്
ൈികധയമാൈുക.
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ഞാൻ എങ്ങതനയാണ് വൈദയ സഹായം കതകടണ്ടത്?
നിങ്ങളുതട സാധാരണ തമഡിക്കൽ കൂടിക്കാഴ്്ചകൾ തുടകരണ്ടത് പ്പധാനമാണ് – പ്പകതയകിച്ചും
നിങ്ങൾക്ക് വൈദയസഹായം ആൈശ്യമുള്ള ൈിട്ടുമാറാത്തകതാ നിലൈിലുള്ളകതാ ആയ കരാഗ
അൈസ്ഥകൾ ഉതണ്ടങ്കിൽ.
നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമുതണ്ടങ്കികലാ നിങ്ങൾക്ക് COVID-19-തെ കരാഗലക്ഷണങ്ങളുതണ്ടന്ന്
കരുതുന്നുതണ്ടങ്കികലാ, വൈകദയാപകദശ്ം കതകടണ്ടത് പ്പധാനമാണ്. നിങ്ങളുതട
കരാഗലക്ഷണങ്ങതളക്കുറിച്ച് ആകരാതടങ്കിലും സംസാരിക്കണതമന്ന് ആപ്ഗഹമുതണ്ടങ്കിൽ,
ഉപകദശ്ത്തിനായി കദശ്ീയ തകാകറാണ വൈറസ് തഹൽപ് വലനിൽ 1800 020 080 എന്ന
നമ്പരിൽ ൈിളിക്കുക. ഈ ഇൻഫർകമഷൻ വലൻ 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിൈസൈും
പ്പൈർത്തിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതര ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ൈയക്തിയാതണങ്കിൽ, 131 450. എന്ന നമ്പർ
ഉപകയാഗിച്ച് പ്ടാൻസ്്കലഷൻ ആൻഡ് ഇെർതപ്പറിംഗ് സർൈീസുമായി ബന്ധതപടാൈുന്നതാണ്
ഒരു ആശ്ുപപ്തിയിൽ നികന്നാ കഡാക്്ടറിൽ നികന്നാ വൈദയസഹായം കതടുന്നതിന്, നിങ്ങൾ
ൈരുന്നതിന് മുൻപായി അൈതര ൈിളിച്ച് അറിയിക്കുക. ചികിത്സയ്ക്കായി ഹാജരാകുകമ്പാൾ
മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ നിങ്ങകളാട് ആൈശ്യതപടും. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന
നിർകേശ്ങ്ങൾ പാലിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസകകാശ് സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖത്തിതെ ലക്ഷണങ്ങളുതണ്ടങ്കിൽ,
നിങ്ങൾ വൈദയസഹായം കതടുകമ്പാൾ മറുള്ളൈതര സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാസ്്ക് ധരിക്കുക.
നിങ്ങളുതട പക്കൽ മാസ്ക്
് ഇതല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുതട ആകരാഗയ പരിരക്ഷാ ദാതാൈിതന
അറിയിക്കുക, അൈർക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒതരണ്ണം നൽകാൻ കഴികഞ്ഞക്കും.
എല്ലാ സമയത്തും മറ് ആളുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 1.5 മീറർ അകലം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുതട
ചുമകയാ തുമ്മകലാ വകമുട്ട് ഉപകയാഗിച്ച് മറയ്ക്കുക
ഇൈതയ കുറിച്ച് നിങ്ങളുതട കഡാക്്ടകറാട് പറയുക:

•
•
•

നിങ്ങളുതട കരാഗലക്ഷണങ്ങതള കുറിച്ച്
നിങ്ങളുതട യാപ്താ ചരിപ്തതത്ത കുറിച്ച്
COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ അടുത്തിതട നടത്തിയ ഏതതങ്കിലും സമ്പർക്കതത്ത
കുറിച്ച്

GP-യുതട കനതൃതവത്തിലുള്ള തറസ്്പികറററി ക്ലിനിക്കുകൾ
GP-യുതട കനതൃതവത്തിലുള്ള തറസ്്പികറററി ക്ലിനിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശ്ിക്കാൻ
കഴികഞ്ഞക്കും. ഓകരാ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്പൈിശ്യയിലുംതറസ്്പികറററി ക്ലിനിക്കുക്ളുണ്ട്
നിങ്ങളുതട പ്പകദശ്തത്ത ക്ലിനിക്കുകതള കുറിച്ച് കൂടുതൽ ൈിൈരങ്ങൾക്ക്, ഈ തൈബ്വസറ്
്
സന്ദർശ്ിക്കുക: https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

തടലിതഹൽത്തും മരുന്നുകളുതട കഹാം തഡലിൈറിയും
കഡാക്ടർമാർക്കും
്
നഴ്്സുമാർക്കും മാനസികാകരാഗയ ൈിദഗ്്ധർക്കും തടലിതഹൽത്ത് ൈഴി 2020
തസപ്റംബർ 30 ൈതര കഫാൺ അതല്ലങ്കിൽ ൈീഡികയാ കകാൺഫറൻസിംഗ് ൈഴി ബൾക്ക്
ബിൽഡ് കസൈനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.
തമഡിതകയർ കാർഡുള്ള ആർക്കും തടലിതഹൽത്ത് കസൈനങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഒരു
തടലിതഹൽത്ത് കൺസൾകട്ടഷൻ ൈഴി കഡാക്്ടർക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്പിസ്്പ്കിപ്്ഷൻ
നൽകാനും കഴിയും.
നിങ്ങളുതട തടലിതഹൽത്ത് കൺസൾകട്ടഷനിൽ കഡാക്്ടർ ഒരു കപപർ പ്പിസ്്പ്കിപ്്ഷൻ
സൃഷ്ടിക്കും.
്
തുടർന്ന്, നിങ്ങളുതട മരുന്ന് നിങ്ങളുതട ൈീട്ടികലക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി
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ഇതമയിൽ, തടക്സ്റ്് അതല്ലങ്കിൽ ഫാക്്സ് ൈഴി നിങ്ങളുതട പ്പിയതപട്ട ഫാർമസിയികലക്ക്
അയയ്ക്കുന്നതിന് മുഴുൈൻ പ്പിസ്്പ്കിപ്്ഷതെയും (കഫാകട്ടാ അതല്ലങ്കിൽ പിഡിഎഫ് കപാലുള്ള
ഡിജിറൽ ചിപ്തം) ൈയക്തമായ പകർപ് സൃഷ്്ടിക്കാൻ അൈർക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക്
താൽപരയമുതണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുതട കഡാക്്ടർക്ക് കപപർ പ്പിസ്്പ്കിപ്്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തമയിൽ
തചയ്യാനും കഴിയും.
കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ തൈബ്വസറ്
്
സന്ദർശ്ിക്കുക:
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-plan-prescriptions-via-telehealth-aguide-for-patients

മാനസികാകരാഗയത്തിനുള്ള പിന്തുണ
നമ്മൾ ജീൈിക്കുകയും നമ്മൾ ഇഷ്്ടതപടുന്നൈരുമായി നമ്മൾ സമയം
തചലൈഴിക്കുന്നതിതെയും രീതി തകാകറാണ വൈറസ് മാറുകയാണ്. ഈ മഹാമാരി ൈരുന്ന
കുകറ മാസങ്ങളിൽ നകമ്മാതടാപമുണ്ടാകും, അതിനാൽ നമ്മുതട ശ്ാരീരിക
ആകരാഗയത്തിതനാപം നമ്മുതട മാനസികാകരാഗയൈും പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ ഓർകക്കണ്ടത്
പ്പധാനമാണ്.
കഫാണികലാ ഇൻറർതനറികലാ നിങ്ങളുതട സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബൈുമായും
കമ്മയൂണിറിയുമായും ബന്ധം നിലനിർത്തുക.
കാരയങ്ങൾ നമ്മൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നത് കപാതല അല്ലാതാകുന്നതും സാധാരണ കാരയമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർേം, സങ്കടം, ക്ഷീണം, ഉത്കണ്്ഠ അതല്ലങ്കിൽ കദഷയം കതാന്നുന്നുതണ്ടങ്കിൽ,
ഇത് സാധാരണമാതണന്ന് മനസിലാക്കുക, സഹായം കചാദിക്കാൻ ഭയതപടരുത്.
ഇൈയ്്ക്കായി www.headtohealth.gov.au സന്ദർശ്ിക്കുക:

•
•

തമെൽ തഹൽത്ത് ഓൺവലനികലക്കുള്ള ലിങ്കിനും കഫാൺ പിന്തുണയ്ക്കും
നിങ്ങൾ മാനസികാകരാഗയ പ്പശ്്്നങ്ങൾ അനുഭൈിക്കുകകയാ അതല്ലങ്കിൽ മതറാരാൾക്ക്
പിന്തുണ നൽകാൻ പ്ശ്മിക്കുകകയാ തചയ്യുകയാതണങ്കിൽ സഹായകരമാകയക്കുന്ന
ൈിഭൈങ്ങൾക്കും കസൈനങ്ങൾക്കും

COVID-19 പരികശ്ാധനയ്ക്ക് എനിക്ക് എങ്ങതന
ൈികധയനാകാൻ കഴിയും?
COVID-19 കരാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഏതതാരു ൈയക്തിയും സവയം പരികശ്ാധനയ്്ക്ക്
ൈികധയമാകണം. പനി, ചുമ, തതാണ്ടകൈദന എന്നിൈയാണ് COVID-19-തെ കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ.
നിങ്ങൾക്ക് കനരിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളതതങ്കിൽ കപാലും പരികശ്ാധന നടകത്തണ്ടത്
പ്പധാനമാണ്.
COVID-19 പരികശ്ാധനയ്ക്ക്
്
ൈികധയമാകുന്നത് സാധയമായപ്ത കകസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ
സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങതന അൈതര ഐതസാകലറ് തചയ്യാനും കമ്മയൂണിറിയിൽ വൈറസ്
പടരാതിരിക്കാൻ അൈരുതട സമ്പർക്കങ്ങൾ കതണ്ടത്താനും കഴിയും.
COVID-19-തെ ൈയാപനം പരിമിതതപടുത്തുന്നതിനുള്ള തപാതുജനാകരാഗയ പരിപ്ശ്മത്തിന്
പിന്തുണ നൽകാനും, ഏതതാതക്ക ആകരാഗയസംരക്ഷണ ൈിഭൈങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന
നൽകകണ്ടതതന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അൈിടങ്ങളികലക്ക് ൈിഭൈങ്ങൾ തിരിച്ച് ൈിടാനും ഇത്
സഹായിക്കും.
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്പൈിശ്യകൾക്കും അൈരുകടതായ പരികശ്ാധന മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുതട പ്പാകദശ്ിക ആകരാഗയ ൈകുപുകളുമായി
ബന്ധതപടുക.
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പരികശ്ാധനാ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൽ
പരികശ്ാധനാ ഫലങ്ങൾ തിരിതക ൈരാൻ കുറച്ച് ദിൈസതമടുകത്തക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളുതണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങതള ആശ്ുപപ്തിയിൽ പാർപിക്കുകയും
മറ് കരാഗികളിൽ നിന്ന് ഐതസാകലറ് തചയ്യുകയും തചയ്കതക്കാം.
നിങ്ങളുതട പരികശ്ാധനാ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ൈീട്ടികലക്ക്
കപാകാതമന്ന് നിങ്ങളുതട കഡാക്്ടർ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് തചയ്യണം:

•
•

ൈീട്ടിൽ സവയം ഐതസാകലറ് തചയ്യുക
നല്ല ശ്ുചിതവൈും ശ്ാരീരിക അകലൈും പാലിക്കുന്നതിലൂതട നിങ്ങതളയും
മറുള്ളൈതരയും സംരക്ഷിക്കുക

COVID-19 എങ്ങതനയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്?
COVID-19-നായി നിലൈിൽ ചികിത്സകയാ പ്പതികരാധ കുത്തിൈയ്്കപാ ലഭയമല്ല. മിക്ക
കരാഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സിക്കാൻ വൈദയ പരിചരണത്തിന് കഴിയും.
ആൻറിബകയാട്ടിക്കുകൾ ബാക്്ടീരിയൽ അണുബാധകൾതക്കതിതര മാപ്തകമ ഫലപ്പദമാകൂ,
അത് വൈറസുകൾതക്കതിതര പ്പൈർത്തിക്കില്ല.
COVID-19 ചികിത്സിക്കാൻ വഹകപ്ഡാക്്സികക്ലാകറാകവിൻ (hydroxychloroquine) ഉൾതപതടയുള്ള
ചില മരുന്നുകൾ ഉപകയാഗിക്കാതമന്ന് ചില റികപാർട്ടുകൾ സൂചിപിക്കുന്നു. COVID-19
ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി മരുന്നുകതളാന്നും Therapeutic Goods Administration (തതറപയൂട്ടിക്ക്
ഗുഡ്്സ് അഡ്്മിനിസ്്കപ്ടഷൻ) (TGA) അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
TGA തൈബ്വസറ്
്
സന്ദർശ്ിച്ച് വഹകപ്ഡാക്്സികക്ലാകറാകവിതന കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക:
https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19

കൂടുതൽ ൈിൈരങ്ങൾ
www.health.gov.au സന്ദർശ്ിക്കുക
COVID-19-തന കുറിച്ച് പതിൈായി കചാദിക്കുന്ന കചാദയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കാണുക.
ഞങ്ങളുതട COVID-19 ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള COVID-19 റികസാഴ്്സുകളും ൈിൈർത്തനം തചയ്്ത COVID-19
റികസാഴ്്സുകളും സന്ദർശ്ിക്കുക
ഓസ്്കപ്ടലിയൻ സർക്കാർ ഓസ്്കപ്ടലിയക്കാതര COVID-19-ൽ നിന്ന് എന്തിനാണ്
സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിതന കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന്, www.australia.gov.au എന്നതികലക്ക്
കപാൈുക
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