ര ലഗവയലപനാം തെയുന്നതിനുള്ള ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ.
ചുവടെ പറയുന്ന ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ എല്ലാം പിന്തുെർന്ന് ട
ര ലഗവയലപനാം തെയലനുാം സു ക്ഷിതമലയി ിക്കലനുാം
1. നിങ്ങൾ സുഖമലയി ഇ ിക്കു

യലര

ല?

നിങ്ങളുടെ ര ോഗലക്ഷണങ്ങൾ ടെറുതോടണങ്കിൽ
കൂെിയുും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമിടെന്ന്
രതോന്നുകയോടണങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തടന്ന
ട ുമോരയോ ടറസ്പിരററ്ററി
കഴിയണും. ഒ ു ര ോക്റ
്
ക്ലിനിക്കുമോരയോ ബന്ധടെെുകയുും ഉപരേശും
രതെുകയുും ടെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഒ ു ഏജ്് ് ടകയർ
വർക്കറോടണന്ന് അവര ോെ് പറയുക. എെോ ഏജ്് ്
ടകയർ വർക്കർമോർക്കുും COVID-19 പ ിരശോധന
ലഭ്യമോണ്. COVID-19-ടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജലരേോഷരമോ
ഫ്ലൂരവോ രപോടലയോകോും, കൂെോടത ഇവയുും ഉൾടെെോും:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

പനി
െുമ
ശവോസടമെുക്കോൻ ബുദ്ധിമുട്ട്
ടതോണ്ട രവേന
തലരവേന
മണും തി ിച്ചറിയോനുള്ള രശഷി നഷ്െടെെുന്നു
്
ുെി തി ിച്ചറിയോനുള്ള രശഷി നഷ്െടെെുന്നു
്
മൂടക്കോലിെ്
രപശീ രവേന
സന്ധി രവേന
വയറിളക്കും
ഓക്കോനും/ഛർദ്ദി
വിശെിെോയ്മ
്

2. സുഖമില്ലത്ത ആളു ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ
അ ലാം പലലിച്ചി ുരന്നല?
കഴിഞ്ഞ 14 േിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിെറയുന്നവ
ഏടതങ്കിലുും ഉടണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തടന്ന
കഴിയണും:
•

•

COVID-19 ഉള്ള ഒ ോളുമോയി സമ്പർക്കും
പുലർത്തുകയുും ഉെിതമോയ PPE
ധ ിക്കോതി ിക്കുകയുും ടെയ്ത്
് , അടെങ്കിൽ
വിരേശത്ത് നിന്ന് മെങ്ങിവന്നു.

നിങ്ങൾ കവോറന്റെനിരലോ ഐടസോരലഷനിരലോ
കഴിരയണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എര്ോല യടറരയോ
മോരനജടറരയോ ബന്ധടെെുക. രജോലിക്ക് രപോക ുത്.
നിങ്ങൾക്ക് ര ോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ, അവ
ടെറുതോടളങ്കിൽ കൂെിയുും, ന്റവേയ സഹോയും രതെുക.
നിങ്ങൾ ഒ ു ഏജ്് ് ടകയർ വർക്കറോടണന്ന് അവട
അറിയിക്കുക.

3. നിങ്ങൾ
ൃതയ സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലൂ
വല ്്സിരനഷൻ എെുത്തിട്ടുരണ്ടല?
നിങ്ങൾ ടറസി ൻഷയൽ ഏജ്് ് ടകയറിലോണ്
ടതോഴിടലെുക്കുന്നടതങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫ്ലൂ
വോക്്സിരനഷൻ (പ്പതിര ോധ കുത്തിവയ്െ്)
എെുത്തി ിക്കണും. 2020 ഫ്ലൂ വോക്സിരനഷൻ
്
എെുക്കോൻ
ഞങ്ങൾ രഹോും ടകയർ ടതോഴിലോളികടള ശക്തമോയി
രപ്പോത്സോഹിെിക്കുന്നു.

4. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക
ഴു ിയിട്ടുരണ്ടല?

ൾ

കുറഞ്ഞത് 20 ടസക്കൻ ് രന ും രസോെുും ടവള്ളവുും
ഉപരയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ന്റക കഴുകണും. നിങ്ങളുടെ
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ലണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഴിയുാം

ന്റകകളിൽ കോഴ്്െയിൽ മലിനമടെങ്കിൽ മേയും
അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ഹോൻ ് സോനിന്ററ്റസർ
നിങ്ങൾക്ക് ഉപരയോഗിക്കോും. ഇവ ടെയ്യുന്നതിന് മുൻപ്
നിങ്ങളുടെ ന്റകകൾ വൃത്തിയോയി കഴുരകണ്ടതുണ്ട്:
•
•

•
•

രജോലി ആ ുംഭ്ിക്കുന്നത് മുൻപ്
നിങ്ങൾ പ ിെ ിക്കുന്ന ഒ ു വയക്തിയുമോയി
സമ്പർക്കും ഉണ്ടോകുന്ന ഓര ോ എെിരസോ ിനുും
മുമ്പുും രശഷവുും
മലിനമോകോൻ സോധയതയുള്ള ഉപ ിതലങ്ങളുമോരയോ
വസ്ുത ക്കളുമോരയോ സമ്പർക്കും ഉണ്ടോയതിന് രശഷും
േിവസും മുഴുവൻ കൃതയമോയ ഇെരവളകളിൽ

5. ഏജ്്ഡ് ട യർ വർക്കർമലർക്കുള്ള COVID-19
പ ിശീലനാം നിങ്ങൾ
പൂർത്തിയലക്കിയിട്ടുരണ്ടല?
ഇനിെറയുന്ന കോ യങ്ങളിൽ നിങ്ങടള സഹോയിക്കോൻ
ൂപകൽെന ടെയ്തിട്ടുള്ള
്
സൗജനയ ഓൺന്റലൻ
പ ിശീലന ടമോ യൂളുകൾ ഉണ്ട്:
•
•
•

COVID-19-ടന കുറിച്ച് മനസ്സിലോക്കോൻ
അെയോളങ്ങളുും ര ോഗലക്ഷണങ്ങളുും കടണ്ടത്തോൻ
നിങ്ങടളയുും മറ്റുള്ളവട യുും സു ക്ഷിതമോയി
സൂക്ഷിക്കോൻ

പ ിശീലന ടമോ യൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺന്റലനിൽ
ഈ വിലോസത്തിൽ കടണ്ടത്തോൻ കഴിയുും:https://covid19training.gov.au
അണുബോധ തെയുന്നതിനുും നിയപ്രണ
നെപെികൾക്കുും നിങ്ങൾ പതിവോയി റിപ്രഷർ
പ ിശീലനത്തിന് വിരധയനോകണും.

6. PPE എങ്ങടനയല
് എരപലഴല
്
ഉപരയലഗിരക്കണ്ടടതന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
അറിയലരമല?
നിങ്ങൾ രജോലി ടെയ്യുരമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ
സു ക്ഷയ്ക്കോയി രപഴ്സണൽ
്
ടപ്പോട്ടക്റ്റീവ്
എക്കയുപ്്ടമെ (PPE)
്
വളട പ്പധോനമോണ്.
PPE ഉപരയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സുംസ്ഥോനത്തിടെയുും
പ്പവിശയയുടെയുും നിർരദ്ദശങ്ങൾ നിങ്ങൾ
പിരുെര ണ്ടതുണ്ട്.
ഇനിെറയുന്ന കോ യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് PPE
ധ ിരക്കണ്ടതോണ്:
•

•

COVID-19-ടെ സ്ഥി ീക ിച്ച അടെങ്കിൽ
സുംശയിക്കടെെുന്ന ആട ടയങ്കിലുും
പ ിെ ിക്കുരമ്പോൾ
കവറന്റെനിൽ കഴിയുന്ന ആട ടയങ്കിലുും
പ ിെ ിക്കുരമ്പോൾ

ആ വയക്തിയുടെ റൂമിരലോ വീട്ടിരലോ
പ്പരവശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് PPE ധ ിക്കുക.
ഉറെിടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടതോഴിലുെമയുമോരയോ
മോരനജറുമോരയോ സുംസോ ിക്കുക. health.gov.au എന്ന
ടവബ്ന്റസറ്റിൽ
്
COVID-19 റിരസോഴ്്സുകൾക്ക്
കീഴിലുള്ള PPE വീ ിരയോ കോണുകയുും ഏജ്് ്
ടകയറിടല PPE ഉപരയോഗും സുംബന്ധിച്ച രഫ്ലോെോർട്ട്
വോയിക്കുകയുും ടെയ്യുക.

