ജ ോലിസ്ഥലത്തുള്ള ഒരോൾക്ക് COVID-19 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെയ്ുും
ജ ോലിസ്ഥലത്തുള്ള ഒരോൾക്ക് COVID-19 ഉണ്ടെങ്കിജലോ അണ്ടെങ്കിൽ
സമ്പർക്കമുെോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഉടൻ തണ്ടെ ചുവണ്ടടയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ
പോലിജക്കെതുെ്. അവർക്ക് COVID-19 ഉണ്ടെെ് സ്ഥിരീകരിക്കുെതുവണ്ടര കോത്തിരിക്കരുത്.
ജ ോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങണ്ടെ സഹോയിക്കുെതിനോണ് ഈ വിവരങ്ങൾ. എെിരുെോലുും, നിങ്ങൾ
എെോയ്്ജപോഴുും നിങ്ങെുണ്ടട സുംസ്ഥോനത്തിണ്ടെജയോ പ്പവിശ്യയുണ്ടടജയോ ണ്ടപോതു നോജരോഗ്യ
വകുപിണ്ടെ ഉപജേശ്ും പോലിക്കണും.
ഒരു വയക്തിക്ക് ശ്വസിക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ജപോലുള്ള ഗ്ുരുതരമോയ ജരോഗ്ലക്ഷണങ്ങെുണ്ടെങ്കിൽ,
000 എെ നമ്പരിൽ വിെിക്കുക.

1. വ്യക്തിണ്ടെ ഐണ്ട

ോജലറ്റ് ണ്ടെയ്ുക

ആ വയക്തികണ്ടെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിെ് ഐണ്ടസോജലറ്റ് ണ്ടചയ്യുക ഡിസ്ജപോസിബിൾ സർ ിക്കൽ
മോസ്്ക്, ഹോൻഡ് സോനിറ്ററ്റസർ ജപോലുള്ള ഉചിതമോയ വയക്തിഗ്ത സുംരക്ഷണ
ഉപകരണങ്ങെുും നിങ്ങൾ അവർക്കുും അവണ്ടര സഹോയിക്കുെവർക്കുും നൽകണും.

2. ഉപജേശും ജേടുകെുും അപകട

ോധ്യേകൾ വ്ിലെിരുത്തുകെുും ണ്ടെയ്ുക

നിങ്ങെുണ്ടട സുംസ്ഥോനത്തിണ്ടെജയോ പ്പവിശ്യയുണ്ടടജയോ ണ്ടഹൽപ്്റ്റലനിൽ നിജെോ ജേശ്ീയ
ണ്ടകോജ ോണ റ്റവ സ് ണ്ടഹൽപ് റ്റലനിൽ നിജെോ (1800 020 080) സർക്കോർ ആജരോഗ്യ ഉപജേശ്ും
ജതടുക. സുംസ്ഥോനത്തിണ്ടെജയോ പ്പവിശ്യയുണ്ടടജയോ ണ്ടഹൽപ്്റ്റലനിലൂണ്ടടജയോ National
Coronavirus Helpline–ലൂണ്ടടജയോ (നോഷണൽ ണ്ടകോജ ോണ റ്റവ സ് ണ്ടഹൽപ്്റ്റലൻ) (1800 020 080)
സർക്കോരിൽ നിെ് ആജരോഗ്യ ഉപജേശ്ും ജതടുക.
ആ വയക്തിണ്ടയ ബന്ധണ്ടപടുെതിനുള്ള വിവിരങ്ങൾ നിങ്ങെുണ്ടട പക്കലുണ്ടെെ് ഉ പോക്കുക.
മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അപകടസോധ്യത തിരിച്ച ിയോനുും, ഏണ്ടതോണ്ടക്ക സ്ഥലങ്ങൾ
വൃത്തിയോക്കുകയുും അണുവിമുക്തമോക്കുകയുും ണ്ടചയ്യണണ്ടമെ് അ ിയുെതിനുും, അവർ
ജ ോലിസ്ഥലത്ത് ഉെോയിരുെ സ്ഥലങ്ങണ്ടെ കു ിച്ചുും, അവരുമോയി അടുത്ത ബന്ധും
പുലർത്തിയിരുെവണ്ടരക്കു ിച്ചുും, എപ്ത സമയും ഉെോയിരുെു എെതിണ്ടന കു ിച്ചുും ഒരു
കു ിപ് തയ്യോ ോക്കുക.
നിങ്ങെുണ്ടട സുംസ്ഥോനണ്ടത്തജയോ പ്പവിശ്യയിണ്ടലജയോ ണ്ടതോഴിൽ ആജരോഗ്യ, സുരക്ഷോ
ണ്ട ഗ്ുജലറ്റണ്ട യുും നിങ്ങൾ അ ിയിജക്കെതുെ്.

3. ഗേോഗേും
ആവശ്യണ്ടമങ്കിൽ ആ വയക്തിക്ക് അവരുണ്ടട വീട്ടിജലജക്കോ ഐണ്ടസോജലഷൻ
ജകപ്രത്തിജലജക്കോ ഒരു റ്റവേയചികിത്സോ ജകപ്രത്തിജലജക്കോ ജപോകോൻ ഗ്തോഗ്ത
സൗകരയമുണ്ടെെ് ഉ പോക്കുക. സോധ്യമോകുെിടണ്ടത്തെോും, മറ്റുള്ളവരുമോയുള്ള സമ്പർക്കും
കു യ്ക്കുെതിന് അവർ ഒരു വയക്തിഗ്ത ഗ്തോഗ്ത മോർഗ്ും ഉപജയോഗ്ിക്കണും.
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4. വ്ൃത്തിെോക്കി അണുവ്ിമുക്തമോക്കുക
വൃത്തിയോക്കി അണുവിമുക്തമോക്കുെതുവണ്ടര വയക്തി ഉപജയോഗ്ിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അടച്ചിടുക.
കഴിയുണ്ടമങ്കിൽ വോയു സഞ്ചോരും വർദ്ധിപിക്കോൻ പു ജത്തക്കുള്ള വോതിലുകെുും നലുകെുും
തു െിടുക.
ഓഫീസുകൾ, കുെിമു ികൾ, അടുക്കെകൾ, ണ്ടപോതു ഇടങ്ങൾ ജപോലുള്ള വയക്തി ഉപജയോഗ്ിച്ച
സ്ഥലങ്ങെുും ഉപകരണങ്ങെുും നെോയി വൃത്തിയോക്കി അണുവിമുക്തമോക്കുക.
വൃത്തിയോക്കുെവർ കയ്യു കൾ, സുരക്ഷോ കണ്ണടകൾ, ഡിസ്ജപോസിബിൾ ഏപ്പൺ ജപോണ്ടല
ഉചിതമോയ വയക്തിഗ്ത സുംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ധ്രിക്കണും.

5. അടുത്ത് ഇടപഴകിെവ്ണ്ടര േിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിെിക്കുക
സ്ഥിരീകരിച്ച COVID-19 ജകസുമോയി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ ആെുകണ്ടെ സുംസ്ഥോനണ്ടത്തജയോ
പ്പവിശ്യയിണ്ടലജയോ ണ്ടപോതു നോജരോഗ്യ യൂണിറ്റ് തിരിച്ച ിയുകയുും അവർ എന്തോണ്
ണ്ടചജയ്യെണ്ടതെ് അവണ്ടര അ ിയിക്കുകയുും ണ്ടചയ്യുും.
ആ വയക്തി ജ ോലിസ്ഥലത്ത് അടുത്ത ഇടപഴകിയിരുെവർ ആണ്ടരോണ്ടക്കയോണ്ടണെുും, എപ്ത
കോലും ഉെോയിരുണ്ടെെുും, അടുത്ത സമ്പർക്കമുെോയിരുെവർ ജ ോലിസ്ഥലത്ത്
എവിണ്ടടണ്ടയോണ്ടക്ക ആയിരുണ്ടെെുും കണ്ടെത്തുക.
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉെോകോവുെ അപകടസോധ്യതകണ്ടെക്കു ിച്ചുും വൃത്തിയോക്കലുും
അണുവിമുക്തമോക്കലുും ആവശ്യമോയ അധ്ിക ജമഖലകണ്ടെക്കു ിച്ചുും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അവജബോധ്ും നൽകുും.

6. അപകട
ോധ്യേ കകകോരയും ണ്ടെയ്ുന്നേിനുള്ള നിെന്ത്ന്തണങ്ങൾ
അവ്ജലോകനും ണ്ടെയ്ുക
നിങ്ങെുണ്ടട ണ്ടതോഴിലോെികെുമോയി ആജലോചിച്ച് നിങ്ങെുണ്ടട COVID-19 അപകടസോധ്യത
റ്റകകോരയും ണ്ടചയ്യുെതിനുള്ള നിയപ്ന്തണങ്ങൾ അവജലോകനും ണ്ടചയ്്ത ജശ്ഷും മോറ്റങ്ങൾ
ആവശ്യമോജണോ എെ് വിലയിരുത്തുക.

ജകോവ്ിഡ് ജരോഗബോധ്െുജെോ എന്ന് നിങ്ങൾ
ുംശെിക്കുന്ന വ്യക്തി
അടുത്തിണ്ടട നിങ്ങളുണ്ടട ജ ോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
വീകരിജക്കെ നടപടികൾ
നിങ്ങെുണ്ടട ജ ോലിസ്ഥലത്ത് അടുത്തിണ്ടട എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ണ്ടതോഴിലോെി അണ്ടെങ്കിൽ
ഉപജ ോക്തോവ് അവർക്ക് COVID-19 ഉണ്ടെെ് നിങ്ങണ്ടെ അ ിയിജച്ചക്കോും. അവർ നിങ്ങെുണ്ടട
ജ ോലിസ്ഥലത്ത് എപ്ത അടുത്ത സമയത്തോണ് വെണ്ടതെുും, അവർ മറ്റുള്ളവരുമോയി അടുത്ത്
ഇടപഴകിയിരുജെോ എെുും കണക്കോക്കുക.
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അവർ നിലവിൽ നിങ്ങെുണ്ടട ജ ോലിസ്ഥലത്ത് ഇണ്ടെങ്കിൽ ജപോലുും, ജമൽപ ഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങൾ
നിങ്ങൾ പിന്തുടജരെതുെ്. നിങ്ങെുണ്ടട സുംസ്ഥോനത്തിണ്ടെജയോ പ്പവിശ്യയുണ്ടടജയോ
ണ്ടഹൽപ്്റ്റലനിൽ നിെ് സഹോയും ജതടുക

എണ്ടെ ജ ോലിസ്ഥലും അടെ്്ജക്കെേുജെോ?
COVID-19 സുംശ്യിക്കുെതിണ്ടെജയോ സ്ഥിരീകരിച്ചതിണ്ടെജയോ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ജ ോലിസ്ഥലും
അടച്ചിജടെ അവശ്യമിെ. ആ വയക്തി നിങ്ങെുണ്ടട ജ ോലിസ്ഥലത്തിണ്ടല ചില ോഗ്ങ്ങൾ
മോപ്തമോണ് സരർശ്ിച്ചണ്ടതങ്കിജലോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്പർക്ക സോധ്യത കു വോണ്ടണെ് ആജരോഗ്യ
ഉജേയോഗ്സ്ഥർ ഉപജേശ്ിക്കുകയോണ്ടണങ്കിജലോ ജ ോലിസ്ഥലും അടച്ചിജടെി വരിെ.
നിങ്ങെുണ്ടട ജ ോലിസ്ഥലും അടയ്്ജക്കെതുജെോ എെത് ജ ോലിസ്ഥലത്തിണ്ടെ വലുപും,
ജ ോലിയുണ്ടട സവ ോവും, ആെുകെുണ്ടട എണ്ണും, അണുബോധ് സുംശ്യിക്കുെ ജമഖലകൾ
എെിവണ്ടയ ആപ്ശ്യിച്ചിരിക്കുെു.

ജരോഗമുക്തിജക്കോ കവോറകെൻ വ്ോ
ത്തിജനോ ജശഷും ണ്ടേോഴിലോളികൾക്ക്
എജപോഴോണ് ജ ോലിെിജലക്ക് മടങ്ങോൻ കഴിെുക?
COVID-19 പരിജശ്ോധ്നയിൽ ജപോസിറ്റീവോണ്ടണെ് കണ്ടെത്തി ഐണ്ടസോജലറ്റ് ണ്ടചയ്യണ്ടപട്ട
ണ്ടതോഴിലോെികൾക്ക് അവരുണ്ടട ജരോഗ്ും പൂർണ്ണമോയുും ജ േമോയി ജരോഗ്മുക്തി ജനടിണ്ടയെ്
ആജരോഗ്യ ഉജേയോഗ്സ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചോൽ മോപ്തജമ ജ ോലിയിജലക്ക് മടങ്ങോൻ
കഴിയുകയുള്ളു.
കവോ റ്റെൻ കോലയെവിൽ ജരോഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ പ്പകടിപിക്കോത്ത ണ്ടതോഴിലോെികൾക്ക് 14
േിവസണ്ടത്ത കവോ റ്റെൻ കോലയെവ് പൂർത്തിയോക്കിക്കഴിഞ്ഞോൽ ജ ോലിയിജലക്ക്
മടങ്ങോനോകുും. ജ ോലിയിജലക്ക് മടങ്ങുെതിന് അവർക്ക് ണ്ടമഡിക്കൽ ക്ലിയ ൻസ്
ആവശ്യമിെ.

കൂടുേൽ വ്ിവ്രങ്ങൾ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Safe Work Australia (ജസഫ് വർക്ക് ഓസ്്ജപ്ടലിയ) ണ്ടവബ്്റ്റസറ്റ്
സരർശ്ിക്കുക

swa.gov.au/coronavirus
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