தகவல் ஏடு
‘ககொரரொனொ வவரஸ் (ரகொவிட்-19)’-ஐப் பற்றி நீங்கள்
கதொிந்துககொள்ள ரவண்டிய விடயங்கள்
12/05/2020
‘ரகொவிட்-19’ என்பது புதிய வவரஸ் ஒன்றினொல் ஏற்படுத்தப்படும் சுவொச சம்பந்தப்பட்ட
ரநொயொகும். சுரம், இருமல், கதொண்வட வலி, மற்றும் மூச்சு வொங்கல் ஆகியன இந்த
ரநொய்க்கொன அறிகுறிகளில் உள்ளடங்கும். இந்த வவரஸ் ஒருவொிடமிருந்து
இன்கனொருவருக்குப் பரவக்கூடும், ஆனொலும், நல்ல சுகொதொரப் பழக்கவழக்கங்களினொல் இந்த
ரநொய்த்கதொற்றிவனத் தடுக்க இயலும். இந்த ஆபத்து யொருக்கு இருக்கிறது என்பவதயும்,
உங்களுக்குக் ‘ரகொவிட்-19’ இருக்கிறது என்று நீங்கள் நிவனத்தொல் நீங்கள் என்ன
கசய்யரவண்டும் என்பவதயும் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

‘ரகொவிட்-19’ என்பது என்ன?
‘ககொரரொனொ வவரசுகள்’ என்பவவ சுவொச ரநொய்த்கதொற்றுக்கவள ஏற்படுத்தும் ஒரு கபொிய

வவரஸ் குடும்பம். சொதொரண சளியில் இருந்து பொரதூரமொன ரநொய்த்கதொற்றுக்கள் வவரக்கும்
இந்த கதொற்றுகளின் வீச்சு இருக்கக்கூடும்.
‘ரகொவிட்-19’ என்பது புதிய வவக வவரஸ் ஒன்றினொல் ஏற்படுத்தப்படும் ரநொய். சீனொவிலுள்ள
வுஹொன் நகரத்தில் டிசம்பர் 2019-இல் இது இருப்பதொகத் கதொிவிக்கப்பட்டது.

‘ரகொவிட்-19’ ரநொயின் அறிகுறிகள்
‘ரகொவிட்-19’ ரநொயின் அறிகுறிகளின் வீச்சு சொதொரண சுகவீனத்தில் இருந்து தீவிரமொன
‘நுவரயீரல் கபவொதம்’ (‘நிரமொனியொ’) வவரக்கும் இருக்கலொம். இந்த ரநொயிலிருந்து சிலர்
விவரவொகவும் சுலபமொகவும் குணமவடயக்கூடும், மற்றும் ஏவனரயொர் கவகு விவரவில்
ரநொய்வொய்ப்படக்கூடும்.
‘ரகொவிட்-19’ ரநொயறிகுறிகளில் பின்வருவன உள்ளடங்கும்:
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•
•
•
•

சுரம்
இருமல்
கதொண்வட வலி
மூச்சு வொங்கல்

உங்களுக்குக் ‘ரகொவிட்-19’ இருக்கக்கூடும் என்று நீங்கள் கவவலப்பட்டொல்:
•

‘கஹல்த்வடகரக்ட்’ வவலத்தளத்திலுள்ள ‘ரநொயறிகுறிகள் ரசொதனி’ (symptom
checker)-ஐப் பொருங்கள்.

•

1800 020 080-இல் ‘ரதசிய ககொரரொனொ வவரஸ் உதவி இவணப்பிவன
அவழத்து மருத்துவ அறிவுவரவய நொடுங்கள். இந்தத் தகவல் இவணப்பு
ரசவவயொனது நொளுக்கு 24 மணி ரநரமும், வொரம் ஏழு நொட்களும் இயங்குகிறது.
நீங்கள் ஆங்கிலம் ரபசொதவர் என்றொல், 131 450-ஐ அவழத்து ‘கமொழிகபயர்ப்பு
மற்றும் கமொழிகபயர்த்துவரப்பு ரசவவ’யிவன நீங்கள் பயன்படுத்தலொம்.

•
•

நீங்கள் வருவதற்கு முன்பொகரவ உங்களுவடய மருத்துவர் அல்லது
மருத்துவமவனயுடன் சந்திப்புரவவள ஒன்வற ஏற்படுத்திக்ககொள்ளுங்கள்
உங்களுவடய உள்ளூர்ப் பகுதியிலுள்ள மொநில அல்லது எல்வலப்பகுதி
சுகொதொரத் திவனக்களத்துடன் கதொடர்புககொண்டு ரநொயறிவுச் ரசொதவனவயப்
பற்றித் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

இது எப்படிப் பரவுகிறது?
‘ரகொவிட்-19’ ரநொயொனது ஒருவொிடமிருந்து இன்கனொருவருக்குப் பின்வரும் வழிகள்
மூலமொகப் பரவுகிறது:
•
•
•
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ரநொய்த்கதொற்று உள்ள ஒரு நபரரொடு கநருங்கிய கதொடர்பு (ரநொயறிகுறிகள்
ஏற்படுவதற்கு முன்பொன 48 மணி ரநரம் உள்ளடங்க)
ரநொய்த்கதொற்று உள்ள ஒருவருவடய இருமல் அல்லது தும்மலின் திரவத்
துகள்களுடன் கதொடர்பு
ரநொய்த்கதொற்று உள்ள ஒருவருவடய இருமல் அல்லது தும்மலின் திரவத்
துகள்கள் படிந்துள்ள கபொருட்கள் அல்லது பரப்புகவளத் (கதவின் வகப்பிடிகள்
அல்லது ரமவசகள் ரபொன்றவவ) கதொட்ட பிறகு உங்களுவடய வொய் அல்லது
முகத்வதத் கதொடுதல்
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‘ரகொவிட்-19’ ஒரு புதிய ரநொய் என்பதொல், இந்த ரநொய்க்கொன எதிர்ப்பு சக்தி நமது
சமூகத்தினருக்கு இல்வல. மிகப் பரவலொகவும், விவரவொகவும் இது பரவக்கூடும்
என்பது இதன் அர்த்தம்.

‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பொடு எதற்கொக?
‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றுப் பரவலின் ரவகத்வதக் குவறப்பதற்கொக ஆஸ்திரரலிய
அரசொங்கம் ஆற்றிவரும் பணிகளின் ஒரு பகுதியொகும் இந்த ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’
என்பது. திடீர் ரநொய்ப்பரவல்கவள விவரவொகக் கண்டுபிடித்து அவற்வறக்
கட்டுப்படுத்த இயலும் என்ற நம்பிக்வக இருப்பதொனது, ஆஸ்திரரலியர்கவளப்
பொதுகொப்பொக வவத்திருக்கும் அரத ரவவளயில் கட்டுப்பொடுகவளத் தளர்த்த
அரசொங்கங்களினொல் இயலும் என்பவதக் குறிக்கும். ரநொய்த்கதொற்று
உள்ளவர்கரளொடு கதொடர்பில் இருந்தவர்கவளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொக ஆஸ்திரரலிய
அரசொங்கத்தினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ள ஒரர பயன்பொடு ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’
மட்டுரமயொகும்.
இந்த ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பொடு முற்றிலும் சுயவிருப்பின்
அடிப்பவடயிலொனது. இவத இறக்கம் கசய்வதொல் உங்கவளயும், உங்களுவடய
குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கவளயும் பொதுகொக்கவும், மற்ற ஆஸ்திரரலிய மக்களது
உயிர்கவளப் பொதுகொக்கவும் உங்களொல் இயலக்கூடும். எவ்வளவு அதிகமொன
ஆஸ்திரரலியர்கள் ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’-இன் மூலம் கதொடர்பில் இருக்கிறொர்கரளொ
அந்த அளவிற்கு விவரவொக இந்த வவரஸ்-ஐக் கண்டுபிடித்து ‘ரகொவிட்-19’
ரநொய்த்கதொற்றிற்கு ஆளொகியிருக்கக்கூடியவர்கரளொடு கதொடர்புககொள்ள மொநில
மற்றும் எல்வலப்பகுதி சுகொதொர அதிகொொிகளொல் இயலும்.
‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று உள்ள ஒருவரரொடு கதொடர்பில் இருந்தவர்கவளக்
கண்டறிவதற்குத் தற்ரபொது பணியொட்கவளக் ககொண்டு பயன்படுத்தப்பட்டுவரும்
கசயல்பொட்டு முவறயிவன ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ துொிதப்படுத்துகிறது. நீங்கள்
ஆபத்தொன நிவலயிலிருந்தொல், நீங்கள் விவரவில் கதொடர்புககொள்ளப்படுவீர்கள்
என்பது இதன் கபொருள். உங்களுவடய குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும்
சமூகத்திலுள்ள மற்றவர்களுக்கு இந்த வவரஸ் உங்கள் மூலமொகப்
கடத்தப்படுவதற்கொன வொய்ப்புக்கவள இது குவறக்கிறது.
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ஒருவருக்கு ரநொய்த்கதொற்று இருப்பது உறுதி கசய்யப்பட்டு, அந்த நபருவடய
கதொவலரபசியில் உள்ள தகவல்கவள வவலரயற்றம் கசய்ய என்று அந்த நபர்
சம்மதித்தொல் மட்டுரம மொநில மற்றும் எல்வலப்பகுதி சுகொதொர அதிகொொிகளொல்
அவருவடய கதொவலரபசியில் உள்ள தகவல்கவள அணுக இயலும். ரநொய்க்கொப்புத்
தனிவம அல்லது ரநொயறிவுச் ரசொதவனக்கொன ரதவவ யொருக்கு இருக்கக்கூடுரமொ
அவர்கரளொடு கதொடர்புககொள்வதற்கொக மட்டுரம இந்தப் பயன்பொட்டிலுள்ள
தகவல்கவளச் சுகொதொர அதிகொொிகளொல் பயன்படுத்த முடியும்.

‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ எப்படி இயங்குகிறது?
‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றுப் பரவலின் ரவகத்வதக் குவறப்பதற்கொக ஆஸ்திரரலிய
அரசொங்கம் ஆற்றிவரும் பணிகளின் ஒரு பகுதியொகும் இந்த ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’
என்பது. திடீர் ரநொய்ப்பரவல்கவள விவரவொகக் கண்டுபிடித்து அவற்வறக்
கட்டுப்படுத்த இயலும் என்ற நம்பிக்வக இருப்பதொனது, ஆஸ்திரரலியர்கவளப்
பொதுகொப்பொக வவத்திருக்கும் அரத ரவவளயில் கட்டுப்பொடுகவளத் தளர்த்த
அரசொங்கங்களினொல் இயலும் என்பவதக் குறிக்கும். ரநொய்த்கதொற்று
உள்ளவர்கரளொடு கதொடர்பில் இருந்தவர்கவளக் கண்டுபிடிப்பதற்கொக ஆஸ்திரரலிய
அரசொங்கத்தினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்டுள்ள ஒரர பயன்பொடு ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’
மட்டுரமயொகும்.
இந்த ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ எனும் பயன்பொடு முற்றிலும் சுயவிருப்பின்
அடிப்பவடயிலொனது. இவத இறக்கம் கசய்வதொல் உங்கவளயும், உங்களுவடய
குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கவளயும் பொதுகொக்கவும், மற்ற ஆஸ்திரரலிய மக்களது
உயிர்கவளப் பொதுகொக்கவும் உங்களொல் இயலக்கூடும். எவ்வளவு அதிகமொன
ஆஸ்திரரலியர்கள் ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’-இன் மூலம் கதொடர்பில் இருக்கிறொர்கரளொ
அந்த அளவிற்கு விவரவொக இந்த வவரஸ்-ஐக் கண்டுபிடித்து ‘ரகொவிட்-19’
ரநொய்த்கதொற்றிற்கு ஆளொகியிருக்கக்கூடியவர்கரளொடு கதொடர்புககொள்ள மொநில
மற்றும் எல்வலப்பகுதி சுகொதொர அதிகொொிகளொல் இயலும்.
‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று உள்ள ஒருவரரொடு கதொடர்பில் இருந்தவர்கவளக்
கண்டறிவதற்குத் தற்ரபொது பணியொட்கவளக் ககொண்டு பயன்படுத்தப்பட்டுவரும்
கசயல்பொட்டு முவறயிவன ‘ரகொவிட்-ரசஃப் ஆப்’ துொிதப்படுத்துகிறது. நீங்கள்
ஆபத்தொன நிவலயிலிருந்தொல், நீங்கள் விவரவில் கதொடர்புககொள்ளப்படுவீர்கள்
என்பது இதன் கபொருள். உங்களுவடய குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும்
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சமூகத்திலுள்ள மற்றவர்களுக்கு இந்த வவரஸ் உங்கள் மூலமொகப்
கடத்தப்படுவதற்கொன வொய்ப்புக்கவள இது குவறக்கிறது.
ஒருவருக்கு ரநொய்த்கதொற்று இருப்பது உறுதி கசய்யப்பட்டு, அந்த நபருவடய
கதொவலரபசியில் உள்ள தகவல்கவள வவலரயற்றம் கசய்ய என்று அந்த நபர்
சம்மதித்தொல் மட்டுரம மொநில மற்றும் எல்வலப்பகுதி சுகொதொர அதிகொொிகளொல்
அவருவடய கதொவலரபசியில் உள்ள தகவல்கவள அணுக இயலும். ரநொய்க்கொப்புத்
தனிவம அல்லது ரநொயறிவுச் ரசொதவனக்கொன ரதவவ யொருக்கு இருக்கக்கூடுரமொ
அவர்கரளொடு கதொடர்புககொள்வதற்கொக மட்டுரம இந்தப் பயன்பொட்டிலுள்ள
தகவல்கவளச் சுகொதொர அதிகொொிகளொல் பயன்படுத்த முடியும்.

‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று ஏற்படும் ஆபத்து
யொருக்கு மிக அதிகம்?
ஆஸ்திரரலியொவில் இந்த வவரஸ் கதொற்று ஏற்படுவதற்கொன ஆபத்து மிக அதிகமொக
உள்ளவர்கள்:
•

சமீபத்தில் கவளி நொடுகளில் இருந்துள்ள பயணிகள்

•

‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்று இருப்பதொக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள
ஒருவரரொடு கநருங்கிய கதொடர்பில் இருந்திருப்பவர்கள்

•

‘திருத்தகங்கள்’ (correctional facilities) மற்றும் தடுப்புக்கொவல் வமயங்களில்

•

இருப்பவர்கள்
குழுமக் குடியிருப்பு சூழல்களில் உள்ளவர்கள்

வவரஸ் கதொற்று ஏற்பட்டொல் பொரதூரமொன சுகவீனம் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம்
உள்ளவர்கள் அல்லது ஆபத்து அதிகம் இருக்கக்கூடியவர்கள்:
•
•
•

70 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுவடயவர்கள்
தீரொத ரநொய்நிவலகள் உள்ள 65 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுவடயவர்கள்
தீரொத ரநொய்நிவலகள் உள்ள 50 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட வயதுவடய
ஆகபொொிஜினிப் பூர்வீகக் குடிமக்கள் மற்றும் ‘ரடொொிஸ் நீர்ச்சந்தி’த் தீவகப்

•

பூர்வீகக்குடிமக்கள்
பொதிக்கப்பட்ட ரநொகயதிர்ப்புச் சக்தி உள்ளவர்கள்

கபொதுவொன மக்கள்கதொவகவய வவத்துப் பொர்க்கும்ரபொது, ‘ரகொவிட்-19’
ரநொய்த்கதொற்று இருப்பதொக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள குழந்வதகளின் வீதம்
இதுவவரக் குவறவொக இருந்திருக்கிறது.
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குழந்வதகவளப் பொடசொவலக்கு அனுப்புவதன் கொரணமொக அவர்களுக்கு அதியுயர்
ஆபத்துகள் ஏதும் இல்வல என ‘ஆஸ்திரரலிய சுகொதொரப் பொதுகொப்புத் தவலவமக்
குழு’ (Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC))
அறிவுவரத்துள்ளது.
கர்ப்பிணிப் கபண்களுக்கொன ஆபத்வதப் பற்றி இச் சமயத்தில் உள்ள ஆதொரங்கள்
குவறவு.
ஆபத்தில் உள்ளவர்களுக்கொன அறிவுவரக்கொக ‘சுகொதொரத் திவணக்கள’(Department
of Health)த்தினது வவலத்தளத்திவனப் பொருங்கள்.

‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றிலிருந்து உங்கவளயும்
மற்றவர்கவளயும் பொதுகொத்துக்ககொள்வது எப்படி
‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றுப் பரவவல நிறுத்துவதில் ஆற்றரவண்டிய பங்கு ஒன்று
ஒவ்கவொருவருக்கும் இருக்கிறது. ‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றுப் பரவல் ரவகத்வதக்
குவறக்கவும், மிக அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்கவளப் பொதுகொக்கவும் பின்
வருவனவற்வறச் கசய்யரவண்டியது முக்கியம்.
உடல்ொீதி விலகவலயும் (இது ‘சமூக விலகல்’ என்றும் அவழக்கப்படுகிறது), நல்ல
சுகொதொரப் பழக்கங்களயும் பின்பற்றுங்கள். இதன் அர்த்தம்:
•

மற்றவர்களிடமிருந்து 1.5 மீட்டர் தூர இவடகவளி விட்டுத் தள்ளியிருத்தல்

•

சளி அல்லது சளி-கொய்ச்சல் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தொல் வீட்டிரலரய
இருத்தல்

•

வக குலுக்கல்கள், அவணப்புகள், முத்தங்கள் ரபொன்ற உடல்ொீதியொன
வரரவற்பு முவறகவளத் தவிர்த்தல்

•
•
•
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இயலும் தருணங்களில், பணத்வதப் பயன்படுத்தொமல் அட்வடய மூலமொகப்
பணம் கசலுத்துதல்
உங்களுவடய இருமல்கள் மற்றும் தும்மல்கவள உங்களுவடய முழங்வக
மடிப்பு அல்லது திசுத்தொள் ஒன்வற வவத்து மூடிக்ககொள்ளுதல்
பயன்படுத்தப்பட்ட திசுத்தொள்கவள உடரன குப்வபத்கதொட்டிக்குள்
ரபொட்டுவிட்டுக் வககவளக் கழுவுதல்
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•

சொப்பிடுவதற்கு முன்பும், சொப்பிட்ட பிறகும் மற்றும் கழிவவறவயப்
பயன்படுத்திய பிறகுமொன ரவவளகள் உள்ளடங்க, ரசொப்பு மற்றும்
தண்ணீவரப் பயன்படுத்தி உங்களுவடய வககவள அடிக்கடிக் கழுவுதல்

•

‘ஆல்ககொஹொ’வல அடிப்பவடயொகக் ககொண்ட வகச் சுத்திகொிப்பொன்கவளப்
பயன்படுத்துதல்

•

உங்களுவடய கண்கள், நொசி மற்றும் வொவயத் கதொடுவவதத் தவிர்த்தல்

•

ரமவசப் பரப்புகள் மற்றும் கதவின் வகப்பிடிகள் ரபொன்ற அடிக்கடிக் வக படும்
பகுதிகவள அடிக்கடி சுத்தம் கசய்துக் கிருமிநீக்கம் கசய்தல்

•

கமொவபல் கதொவலரபசிகள், சொவிகள், பர்சு(wallet)கள் மற்றும் ரவவலத்தல

•

அனுமதி அட்வடகள் ரபொன்ற அடிக்கடிப் பயன்படுத்தப்படும் கபொருட்கவளச்
சுத்தம் கசய்துக் கிருமிநீக்கம் கசய்தல்
சன்னல்கவளத் திறந்து வவப்பது அல்லது குளிர்சொதன வசதிவயச் சொியொன
நிவலயில் வவப்பது ரபொன்றவற்வறச் கசய்வதன் மூலம் கிவடக்கும் சுத்தமொன
கொற்றின் அளவவ அதிகொித்தல்.

கபொதுக் கூட்டங்கவளப் பற்றி உங்களுவடய மொநில அல்லது எல்வலப்பகுதி
அதிகொொிகள் ககொடுக்கும் அறிவுவரவய அவனத்து ரவவளகளிலும் பின்பற்றுங்கள்.

‘ரகொவிட்-பொதுகொப்பு’ உவடய ஆஸ்திரரலியொவவ
ரநொக்கி
ரநொய்த்கதொற்றின் உயர்ச்சிவயக் கொண்பிக்கும் வவரபட வவளவுக்ரகொட்டிவன
ஆஸ்திரரலியொ கவற்றிகரமொக சமப்படுத்திவிட்டது, மற்றும் நொகடங்கிலும் தற்ரபொது
உள்ள ரகொவிட்-19 கதொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்வக மிகக் குவறவொக
இருக்கிறது. இந்த வவரஸ்-இன் பரவவல ஒடுக்க நமக்கு உதவியுள்ள
கட்டுப்பொடுகளில் சிலவற்வறத் தளர்த்துவதற்கொனக் கவனமொன நடவடிக்வககவள
எடுக்க நொம் இப்ரபொது துவங்கலொம்.
ரகொவிட் கதொற்றிலிருந்து சமூகத்தினவரப் பொதுகொப்பொக வவத்துக்ககொள்வதற்கொன
பொவதவய வகுக்கும் 3-கட்டத் திட்டம் ஒன்வற மொநிலங்கள் மற்றும்
எல்வலப்பகுதிகளுக்கொக ஆஸ்திரரலிய அரசொங்கம் கவளியிட்டுள்ளது. மொநிலங்களும்,
எல்வலப்பகுதிகளும் தத்தமது கபொது சுகொதொர சூழ்நிவலகள் மற்றும் உள்ளூர்
நிலவரங்கள் ஆகியவற்வறப் கபொருத்து கவவ்ரவறு ரவவளகளில் இந்தக்
கட்டங்களின் ஊடொகப் பயணிக்கும்.
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உங்களுவடய மொநிலம் அல்லது எல்வலப்பகுதியில் மொறிவரும் கட்டுப்பொடுகவளப்
பற்றிய புதிய தகவல்கவள அவ்வப்ரபொதுத் கதொிந்துககொள்ள அவர்களது ‘ரகொவிட்-19’
வவலத்தளத்திற்கு நீங்கள் கசல்லலொம். இருந்தொலும், இந்த அவனத்துக்
கட்டங்களிலும் உடல்ொீதி விலகல் மற்றும் நல்ல சுகொதொரப் பழக்கங்கவளப்
பின்பற்றுவதும், உங்களுக்கு சுகவீனம் என்றொல் வீட்டில் இருப்பதும், உங்களுக்கு
‘ரகொவிட்-19’ கதொற்றிற்கொன அறிகுறிகள் ஏதும் இருந்தொல் ரசொதவனவய
ரமற்ககொள்ளரவண்டியதும் முக்கியம்.

மருத்துவ கவனிப்வப நொன் எவ்வொறு நொடலொம்?
குறிப்பொக மருத்துவ கவனிப்பு ரதவவப்படும் நீண்டகொல ரநொய்நிவலகள் அல்லது
தற்ரபொது உள்ள ரநொய்நிவலகள் உங்களுக்கு இருந்தொல் - உங்களுவடய வழவமயொன
மருத்துவ சந்திப்புரவவளகளுக்கு நீங்கள் கதொடர்ந்து கசல்லரவண்டும் என்பது
முக்கியம்.
உங்களுக்கு சுகவீனமொக இருந்தொல், மற்றும் ‘ரகொவிட்-19’ கதொற்றிற்கொன அறிகுறிகள்
உங்களுக்கு இருப்பதொக நீங்கள் நிவனத்தொல், மருத்துவ அறிவுவரவய நீங்கள்
நொடரவண்டியது முக்கியம். உங்களுவடய ரநொயறிகுறிகவளப் பற்றி நீங்கள்
யொருடனொவது ரபச விரும்பினொல், அறிவுவரக்கொக ‘ரதசிய ககொரரொனொ வவரஸ்
உதவி இவணப்’(National Coronavirus Helpline)பிவன 1800 020 080-இல்
அவழயுங்கள். இந்தத் தகவல் இவணப்பொனது நொளுக்கு 24 மணி ரநரமும் வொரம் ஏழு
நொட்களும் இயக்கத்தில் இருக்கும்.
நீங்கள் ஆங்கிலம் ரபசொதவர் என்றொல், 131 450-ஐ அவழத்து ‘கமொழிகபயர்ப்பு மற்றும்
கமொழிகபயர்த்துவரப்பு ரசவவ’வய நீங்கள் பயன்படுத்தலொம்.
ஒரு மருத்துவர் அல்லது மருத்துவமவன ஒன்றிடமிருந்து மருத்துவ உதவிவய நொட,
முன்கூட்டிரய அவர்கவள அவழத்து நீங்கள் வருகிறீர்கள் என்பவத அவர்களுக்குத்
கதொிவியுங்கள். சிகிச்வசக்கொக நீங்கள் கசல்லும்ரபொது முன்கனச்சொிக்வககவள
ரமற்ககொள்ளுமொறு ரகட்கப்படுவீர்கள். உங்களுக்குத் தரப்படும் அறிவுறுத்தல்கவளப்
பின்பற்றுங்கள்.
சுவொச ரநொய்க்கொன அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தொல், நீங்கள் மருத்துவ கவனிப்வப
நொடும்ரபொது மற்றவர்களுவடய பொதுகொப்பிற்கொக முகக் கவசம் ஒன்வற அணியுங்கள்.
முகக கவசம் உங்களிடம் இல்வல என்றொல், உங்களுவடய சுகொதொர ரசவவ
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வழங்குனருக்கு அவதத் கதொிவியுங்கள், அவர்களொல் முகக் கவசம் ஒன்வற
உங்களுக்குக் ககொடுக்க இயலக்கூடும்.
அவனத்து ரவவளகளிலும், மற்றவர்களிடமிருந்து குவறந்தபட்சம் 1.5 மீட்டர் தூர
இவடகவளி விட்டுத் தள்ளியிருங்கள். உங்களுவடய இருமல்கள் மற்றும் தும்மல்கவள
உங்களுவடய முழங்வக மடிப்வபக் ககொண்டு மூடிக்ககொள்ளுங்கள்.
பின்வருவனவற்வறப் பற்றி உங்களுவடய மருத்துவருக்குச் கசொல்லுங்கள்:
•

உங்களுக்குள்ள ரநொயறிகுறிகள்

•

பயண வரலொறு, ஏதும் இருப்பின்

•

‘ரகொவிட்-19’ ரநொய்த்கதொற்றுள்ள ஒருவரரொடு நீங்கள் சமீபத்தில் ககொண்ட
கதொடர்பு எதுவும்

கபொது மருத்துவ(ஜி.பி)ரொல் நடத்தப்படும் சுவொச ரநொய்
சிகிச்வச நிவலயங்கள்
ஜி.பி ஒருவரொல் நடத்தப்படும் சுவொச ரநொய் சிகிச்வச நிவலயம் ஒன்றிற்கும் உங்களொல்
கசல்ல இயலுமொகலொம். ஒவ்கவொரு மொநிலத்திலும், எல்வலப்பகுதியிலும் ஜி.பி
ஒருவரொல் நடத்தப்படும் சுவொச ரநொய் சிகிச்வச நிவலயங்கள் உள்ளன. உங்களுவடய
பகுதியிலுள்ள சிகிச்வச நிவலயங்கவளப் பற்றிய ரமலதிகத் தகவல்களுக்கு
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-healthdepartments எனும் வவலத்தளப் பக்கத்திற்குச் கசல்லுங்கள்.

‘கதொவலரபசி சுகொதொர ரசவவ’(Telehealth) யும்
மருந்துகவள வீட்டில் ககொண்டுவந்து ரசர்த்தலும்
கதொவலரபசி அல்லது கொகணொளி சந்திப்பு மூலமொக 30 கசப்டம்பர் 2020 வவர
மருத்துவர்கள், கசவிலியர்கள் மற்றும் சுகொதொரத் கதொழிலர்களொல் நீங்கள் கட்டணம்
கசலுத்தத் ரதவவயில்லொத ரசவவகவள ‘கடலிகஹல்த்’ மூலமொக அளிக்க இயலும்.
‘கமடிககயர்’ அட்வட உள்ள எவகரொருவரும் ‘கடலிகஹல்த்’ ரசவவகளுக்குத்
தகுதிகபறுவர். ‘கடலிகஹல்த்’ கலந்துவரயொடல் மூலமொக உங்களுவடய
மருத்துவரொல் மருந்துச்சீட்டு ஒன்வறயும் உங்களுக்குக் ககொடுக்க இயலும்.
உங்களுவடய கதொவலரபசிக் கலந்துவரயொடலின்ரபொது, மருந்துசீட்டு ஒன்வற
உங்களுவடய மருத்துவர் ஆயத்தம் கசய்வொர். பிறகு, முழு மருந்துச்சீட்டின் கதளிவொன
பிரதி (ஒரு படம் அல்லது ‘pdf’) ஒன்வற உருவொக்கி நீங்கள் விரும்பும்
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மருந்துக்கவடக்கு மின்னஞ்சல், குறுஞ்கசய்தி அல்லது கதொவலநகல் மூலமொக அவத
அனுப்பி, மருந்துகள் உங்களுவடய வீட்டில் ககொண்டுவந்து தரப்படுவதற்கொன
ஏற்பொட்வடயும் அவரொல் கசய்ய இயலும். நீங்கள் விரும்பினொல், மருந்துச்சீட்டிவன
அஞ்சல் மூலமொக உங்களுக்கு அனுப்ப உங்களுவடய மருத்துவரொல் இயலும்.
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-planprescriptions-via-telehealth-a-guide-for-patients எனும் வவலத்தளப் பக்கத்திற்குச்
கசன்று இவதப் பற்றி ரமலதிகமொகத் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

மன நலத்திற்கொன ஆதரவுதவி
நொம் வொழும் விதத்வதயும், நமது அன்பிற்குப் பொத்திரமொனவர்களுடன் நொம் ரநரம்
கசலவழிக்கும் விதத்திவனயும் ககொரரொனொ வவரஸ் மொற்றி வருகிறது. வரவிருக்கும்
பல மொதங்களுக்கு இந்தப் கபருந்கதொற்று நம்ரமொடு இருக்கும் என்பவதயும், நமது
உடல் நலத்துடன் நமது மன நலத்வதயும் நொம் பரொமொிக்கரவண்டும் என்பவதயும் நொம்
நிவனவில் ககொள்ளரவண்டியது முக்கியம்.
உங்களுவடய நண்பர்கள், குடும்பத்தினர், மற்றும் சமூகத்தினரரொடு கதொவலரபசி
மற்றும் இவணயம் மூலமொகத் கதொடர்பில் இருங்கள்.
வழவமயொன நிவலயில் இல்லொமல் இருப்பதும் சொியொனரத என்பவத நிவனவில்
ககொள்ளுங்கள். மன அழுத்தம், ரசொகம், கவளப்பு, பதட்டம், அல்லது ரகொபம் ஆகிய
உணர்வுகள் உங்களுக்கு இருந்தொல், இது சொதரணமொனரத என்பவதத்
கதொிந்துககொள்ளுங்கள், மற்றும் உதவி ரகட்க அஞ்சொதீர்கள்.
பின் வருவனவற்றிற்கொக, www.headtohealth.gov.au எனும் வவலத்தளத்திற்குச்
கசல்லுங்கள்:
•

இவணயம் மற்றும் கதொவலரபசி மூலமொன மன நல ஆதரவுதவி இவணப்புகள்

•

மன நலப் பிரச்சிவனகளுக்கு நீங்கள் ஆட்பட்டுக்ககொண்டிருந்தொரலொ,
ரவகறொருவருக்கு உதவி கசய்ய நீங்கள் முயற்சித்துக்ககொண்டிருந்தொரலொ
உங்களுக்கு உதவக்கூடிய மூலவளங்கள் மற்றும் ரசவவகள்.
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‘ரகொவிட்-19’ ரநொயறிவுச் ரசொதவனவய நொன்
ரமற்ககொள்வது எப்படி?
‘ரகொவிட்-19’ ரநொயறிகுறிகள் உள்ள எவகரொருவரும் ரநொயறிவுச் ரசொதவனவய
ரமற்ககொள்வதற்கொகச் சமூகமளிக்க ரவண்டும். சுரம், இருமல் மற்றும் கதொண்வட வலி
ஆகியன ‘ரகொவிட்-19’-இற்கொன அறிகுறிகளொகும். உங்களுக்கு இருப்பவவ மிதமொன
அறிகுறிகரள என்றொலும், நீங்கள் ரசொதவனவய ரமற்ககொள்ள ரவண்டியது முக்கியம்.
சமூகத்தில் இந்த வவரஸ் பரவுவவதத் தடுக்கும் வவகயில், இந்த ரநொய்த்கதொற்று
உள்ளவர்கவளக் கூடிய வவரக்கும் அவடயொளம் கண்டு அவர்கவளத்
தனிவமப்படுத்தி அவர்கரளொடு கதொடர்பில் இருந்தவர்கவளக் கண்டுபிடிப்பதற்கு
‘ரகொவிட்-19’ ரநொயறிவுச் ரசொதவனவய ரமற்ககொள்வது உதவும்.
‘ரகொவிட்-19’ கதொற்வற மட்டுப்படுத்துவதற்கொக கபொதுச் சுகொதொரத் துவறயினர்
ரமற்ககொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு இது உதவும், மற்றும் சுகொதொர ரசவவகவளப்
கபறுவதில் முந்துொிவம ககொடுப்பதற்கும், சுகொதொர மூலவளங்கவள கநறிப்படுத்தவும்
இது உதவியொக இருக்கும்.
மொநிலங்களுக்கும் , எல்வலப்பகுதிகளுக்கும் அவற்றிற்ரக உொித்தொன ரநொயறிவுச்
ரசொதவனத் ரதவவப்பொடுகள் இருக்கலொம், ஆகரவ உங்களுவடய உள்ளூர் சுகொதொரத்
துவறயினருடன் இவதப் பற்றி விசொொித்துத் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

ரசொதவன முடிவுகளுக்கொகக் கொத்திருத்தல்
ரசொதவன முடிவுகள் வருவதற்கு சில நொட்கள் ஆகக்கூடும்.
பொரதூரமொன ரநொயறிகுறிகள் உங்களுக்கிருந்தொல், இந்த வவரஸ் பரவவலத்
தடுப்பதற்கொக நீங்கள் மருத்துவமவனயில் வவக்கப்பட்டு மற்ற
ரநொயொளிகளிடமிருந்துத் தனிவமப்படுத்தப்படலொம்.
ரசொதவன முடிவுகளுக்கொக நீங்கள் கொத்திருக்கும்ரபொது, வீட்டிற்குத் திரும்பிச் கசல்லும்
அளவிற்கு நீங்கள் நன்றொக இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுவடய மருத்துவர்
கசொன்னொல், நீங்கள்:
•
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•

நல்ல சுகொதொரப் பழக்கங்கள் மற்றும் உடல்ொீதி விலகவலப் பின்பற்றி
உங்கவளயும் மற்றவர்கவளயும் பொதுகொத்துக்ககொள்ள ரவண்டும்.

‘ரகொவிட்-19’- இற்கு எவ்வொறு சிகிச்வச
அளிக்கப்படுகிறது?
தற்சமயம் ‘ரகொவிட்-19’- இற்கொன சிகிச்வச அல்லது தடுப்பூசி எதுவும் கிவடயொது.
கபரும்பொலொன ரநொயறிகுறிகளுக்கு மருத்துவக் கவனிப்பின் மூலம்
சிகிச்வசயளிக்கலொம். ரநொகயதிர்ப்பு மருந்துகள் (antibiotics) பொக்டீொியொ
கதொற்றுகளுக்கு எதிரொக மட்டுரம வீொியமொகச் கசயல்படும், மற்றும் இவவ
வவரஸ்களுக்கு எதிரொகச் கசயல்படொது.
‘ரகொவிட்-19’-இற்குச் சிகிச்வசயளிக்க ‘வஹட்ரரொக்ஸிக்ரளொரரொக்வீன்’ உட்பட
குறிப்பிட்ட சில மருந்துகவளப் பயன்படுத்தலொம் என்று சில அறிக்வககள்
கூறுகின்றன. ‘ரகொவிட்-19’-இற்குச் சிகிச்வசயளிப்பதற்கொக எந்த மருந்தும்
‘Therapeutic Goods Administration (TGA)’ -இனொல் அங்கீகொிக்கப்படவில்வல.
https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19
எனும் TGA -இன் வவலத்தளப் பக்கத்திற்குச் கசன்று ‘வஹட்ரரொக்ஸிக்ரளொரரொக்வீன்’ஐப் பற்றி ரமலதிகமொகத் கதொிந்துககொள்ளுங்கள்.

ரமலதிகத் தகவல்கள்
www.health.gov.au-இற்குச் கசல்லுங்கள்
frequently asked questions about COVID-19-இல் ரகள்விகளுக்கொன பதில்கவளக்
கொணுங்கள்.
எமது English COVID-19 resources மற்றும் translated COVID-19 resources-இற்குச்
கசல்லுங்கள்.
‘ரகொவிட்-19’-இல் இருந்து ஆஸ்திரரலிய மக்கவளப் பொதுகொக்க ஆஸ்திரரலிய
அரசொங்கம் என்ன கசய்துககொண்டிருக்கிறது என்பவதக் கொண www.australia.gov.auஇற்குச் கசல்லுங்கள்.
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