ெமல் பர்னின் COVID-19
ர் அ
கற் க்ெகாள் ள ேவண் யன

கரிப்

னால் ஆஸ்

ேர

யா

அண்ைம ல் ெமல் பர்ன் ப
களில் ஏற் பட்
க் ம் COVID-19
ெப ந்ெதாற் ேநாயாளிகளின்
ர் அ கரிப் ஏமாற் றம்
அளிப் பதா ள் ள , ஆனா ம் நாங் கள் எப் ேபா ம் அ கள லான
ேநாயாளிகள் ஏற் ப வைத எ ர்பார்த்ேத இ ந்ேதாம் . இ நா
வதற் ம் ஒ
க் யமான நிைன ட்டல் ஆ ம் .
இவ் வாறான
ர் அ கரிப் களி
ந் நாம் பாடம் கற் க் ெகாள் வ
கத் ேதைவயானதா ம் , இல் ைலேயல் ஆஸ் ேர யா ன் அைனத் ப்
ப
களி ம் அ கள ல் ேநாயாளிகைளக் காணக்
ய ஆபத்
க் ற
என்பேதா COVID-19க் எ ரான நம் ேபாராட்டத் ல்
நிைறேவற் வதற் காக நாம் அைனவ ம் ேமற் ெகாண்ட க னமான
உைழப் ன் ெப ம் ப
ந்தகத் க் உள் ளா
ம் .
நான் வ
த் க்
ற
ம் ம்
க் யமான ெசய் யான COVID-19ஐ
எ ர்ெகாள் வ ல் நாம் ெவற் அைடந்
ந்தா ம் , ஆஸ் ேர யா ல்
இந்தப் ெப ந்ெதாற் க்
ன் னதாக நாம் வாழ் ந் வந்த வாழ் க்ைக
ைறக்
ம் வதற் கான கட்டத்ைத நாம் எட்ட ல் ைல. இந்த ைவரஸ்
இன்
ம் நம் ைடேய இ க் ற , இன் ம் ஓரள காலத் ற் இ ந்
ெகாண் தான் இ க் ம் - மற் ம் சர்வேதச நிைலைம ெதாடர்ந் ம்
ேமாசமா க் ெகாண்
க் றேதெயா ய
ன்ேனற் றம் என் ப ல் ைல.
க்ேடாரியா ல் நில ம் இந்த
ர் அ கரிப் பான நாம்
ஆளா க் ைடேய தள் ளி
ப் ப , நல் ல காதாரம் ேப
வ ,
உடல் நல ல் லா
ந்தால் ட் ேலேய தங்
ப் ப ஆ யவற் ைறத்
ெதாடர்ந் கைட
க்கா ட்டால் இவ் வாறான ேநாய் ப் பரவல் எவ் வள
எளிதாக ஏற் பட்
ம் என் பைதேய காட்
ற . இ ேம ம்
ேகா ட்ேசஃப் (COVIDSafe) என் ம் ெசய ைய தர றக்கம் ெசய் வதன்
க் யத் வத் ற் கான நிைன ட்டலாக ம் உள் ள , அந்த வைக ல்
COVID-19 ேநாய் உள் ளதாக உ
ெசய் யப் பட்ட மக்கேளா ெந க்கமான
அ
க்கத்
ள் ளவர்கைள காதார அ காரிகள் ரிதமாக கண்
க்க
ம் .
இந்த "ேநாய் ப் ப வாளர்கள் " எவ் வள
ைரவாக இவ் வாறான
ெந க்கமான அ
க்கத்
ள் ளவர்கைள கண்
க்க
றேதா
அவ் வள
ரிதமாக இந்த ைவரஸ் பர க்ெகாள் வைதத் த க்க
ம் .
எனேவ இந்த ெமல் பர்ன்
ர் அ கரிப்
ந் நாம் என் ன கற் க்
ெகாண்
க் ேறாம் ? இந்த
ய ேநாயாளிகளில் ஒ
ப் டத்தக்க
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எண்ணிக்ைகயானவர்கள்
ம் ப ஒன்
ெதாடர் ைடயவர்களாக உள் ளனர்.

டல் களில்

இ நமக் எைதத் ெதரி க் ற ? ல ஆஸ் ேர யர்கள் ,
ம் ப
உ ப் னர்கள் உள் ளிட்ட அவர்க க் நன் ெதரிந்த மக்க க்
மத்
ம்
ட COVID-19 அபாயகரமானதாக இ க்க
ம் என் பதைன,
சரியாக உணர்ந் ெகாள் ள ல் ைல என்
ேதான் றக்
ம் .
COVID-19க்கான கட் ப் பா கள் தளர்த்தப் பட் , அ கள லான மக்கள்
இல் லங் களி ம் ,
கள் மற் ம் உணவகங் கள் ேபான் றதான
இடங் களி ம் சந் த் க் ெகாள் ள
ற என் ற நிைல ல் , ல
ஆஸ் ேர யர்கள் , ச கப் பழகல் களில் ஆளா க் ைடேய பா காப் பான
ரத் ல்
ல
ப் பைத கைடப்
ப்ப ல் ைல என்
ெசய்
க் ன் றனர். இ எளி ல் பா ப் க் ள் ளாகக்
ய
ம் ப
உ ப் னர்கள் ,
ப் பாக
யவர்கள் , ேபான் ேறார் COVID-19
ைள க க் ப யா ம் நிைலேயா , பரவலாக ச கத்
ள் ள இதர
மக்கைள ம் ஆபத் க் ள் ளாக்
ற .
எனேவ தய ெசய் ஒ நிகழ் டத் ேலா எவேர ெமா வர
இல் லத் ேலா பானம் அ ந் வதற் ேகா ற் ண்
உண்பதற் ேகா
நண்பர்கைள சந் க்க ெசல் ர்களா ன் , ஆளா க் ைட ல் சரியான
ரத் ல்
ல
ப் பைத அ சரித் , பா காப் பாக ெசயற் ப வைத
உ
ெசய் ெகாள் ங் கள் .
இந்த
க் யமான ெசய் ைய
ம் ப உ ப் னர்கேளா ம் ,
நண்பர்கேளா ம் , அக்கம் பக்கத் னேரா ம் , உங் கள ச க மற் ம்
வணிக ெதாடர் வைலயங் களின்
லமாக ம் ப ர்ந் ெகாள் மா
உங் கைள ஊக்
க் ேறன் .
இந்த
க்ேடாரிய
ர் அ கரிப் பான , ஆளா க் ைடேய
ல
த்தல்
மற் ம் நல் ல காதாரம் ேப
தல் ஆ யவற் ைற கைடப்
த் க்
ெகாள் வ என் பேதா ேகா ட்ேசஃப் (COVIDSafe) ெசய ைய தர றக்கம்
ெசய் வ எ ம் அ
க் ய ெசய் கைள, ஆங் லம்
தன் ைம ெமா யாக
ேபசப் படாமேலா வா க்கப் படாமேலா இ க் ம் ச கங் க க் எ த் ச்
ெசல் லப் ப த ல் நாம்
டாமல் பணியாற் ற ேவண் ய ேதைவைய ம்
நமக் த் ெதரி க் ற .
இந்த COVID-19 ெப ந்ெதாற் றான
ன் னைடந்
க்
டத் , நம
பல் னக்கலாச்சார ச கத் னர் இற் ைறப் ப த்தப் பட்
ப்பதைன உ
ெசய் ம் ெபா ட் ெப ம்
யற் கள் ேமற் ெகாள் ளப் பட் ள் ளன.
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ஓர் எ த் க்காட் க்காக, தனிநபர்கள் ,
ம் ப அல கள் மற் ம் வணிக
அைமப் க க் உத ட அ
க் யத் தகவல் கள் 63 ெமா களில்
ெமா ெபயர்ப் ெசய் யப் பட் ள் ளன.
"உங் கள் ெமா
ல் COVID-19 தகவல் கள் " என் ற இைணயதளம் ெசயேலவப்
பட்ட
ந் இவ் ைணயதளத் ன்
ரத் ேயகப் பார்ைவ டல் கள்
900,000க் ம் அ கமாக நடந் ள் ளன.
ஆஸ் ேர ய அர ன் உள் ைறத் ைணக்களமான , தன ச கத்
ெதாடர் அ காரிகளின்
லமாக, இந்தப் ெப ந்ெதாற் ன்
ெதாடக்கத்
ந் பல் னக்கலாச்சார ச க
க்கேளா , ேத ய
அள ல் 4300
ைறகள் ெதாடர் ெகாண்
க் ற .
இதைன ம் தாண் , அவர்க க் ேதைவ ல் ைல என் ற நிைல
ம் ,
தாங் கள் COVID-19க்காக ேசா க்கப் ப வ
த்
லர்
கவைலப் படக்
ம் என்ப ெதளிவா ற . எனேவ இரண்
டயங் களில்
நான் மக்க க் ம உ
அளிக் ேறன் : ஆஸ் ேர ய அர
நி
த ெபற் ற ெபா ம த் வரின் தைலைம
யங் ம் வாச
ம த் வ நிைலயெமான் ல் ேசாதைன ெசய் ெகாள் வ
ற்
ம்
இலவசமா ம் - அத்ேதா நீ ங் கள் ம த் வ கவனிப் (ெம க்ேகர்) அட்ைட
ைவத்
க்க ேவண் ய அவ ய ல் ைல.
COVID-19ஐ ெவன் ெற க்க இன் ம் ெந ந் ரம் கடக்க ேவண்
ள் ள ,
அத்ேதா இப் ெபா
அசட் த் ணிச்ச க்கான த ணமல் ல.
தய ெசய் ஆளா க் ைடேய
ரம் ட்
ல
த்தைல ம் நல் ல
காதாரம் ேப
தைல ம் ெதாடர்ந் கைட
ங் கள் . ேம ம்
தய ெசய் , நீ ங் கள் ேநாய் வாய் ப் பட்
ந்தால் ட் ேலேய இ ந்
ெகாள் ங் கள் .

ஆஸ்
ேர ய அர ன் தா
யல் மற் ம் மகப் ேப
தைலைம அ காரி அ சன் மக் ல் லன்

தா
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யல்

