ந ோய்த்த ோற்றுப் பரவலை நிறுத்துவ ற்கோன ஆறு வழிகள்
ஆறு வழிகள் அனைத்னையும் பின்பற்றுவைன் மூலம் இந்ை
ந ோய்த்தைோற்றுப் பரவனல ிறுத்ைி, போதுகோப்போக இருக்க
உங்களோல் இயலும்.
1.

நீங்கள் சுகமாக இருக்கிறீர்களா?

உங்களுக்கு இருக்கும் நநாயறிகுறிகள்
மிதமானதாகநே இருந்தாலும், உங்களுக்கு உடல்
நலம் சரியில்லலநயல், நீங்கள் கட்டாயமாக
ேட்டிநலநய
ீ
இருக்கநேண்டும். மருத்துேர்
ஒருேருடநனா, சுோச நநாய் சிகிச்லசயகம்
ஒன்றுடநனா ததாடர்புதகாண்டு அறிவுலை நாடுங்கள்.
நீங்கள் ஒரு முதிநயார் பைாமரிப்புப் பணியாளர்
என்பலத அேர்களுக்குச் தசால்லுங்கள். அலனத்து
முதிநயார் பைாமரிப்புப் பணியாளர்களுக்கும் ‘நகாேிட்19’ நநாயறிவுச் நசாதலன கிலடக்கிறது. ‘நகாேிட்-19’இன் நநாயறிகுறிகள் சளிச்சுைம் அல்லது ‘ஃப்ளூ’ சுைம்
நபான்றதாக இருக்கலாம், மற்றும் அேற்றில்
பின்ேருேன உள்ளடங்கலாம்:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

பைாமரிப்புப் பணியாளர் என்பலத அேர்களுக்குத்
ததரியப்படுத்துங்கள்.

சுைம்
இருமல்
மூச்சு ேங்கல்
ததாண்லட ேலி
தலல ேலி
ோசலனத் திறன் இழப்பு
சுலேத் திறன் இழப்பு
நாசிக் கசிவு
தலச ேலி
மூட்டு ேலி
ேயிற்றுப்நபாக்கு
குமட்டல்/ோந்தி
பசியின்லம

2. உடல்

லம் சரியில்லோமல் இருக்கும்

3. உங்களுனடய ‘ஃப்ளூ’ சுரத் ைடுப்பூசி
டப்பு

நபோடப்பட்டுள்ளைோ?
நீங்கள் முதிநயார் இல்லத்தில் பணியாற்றிேந்தால்,
‘ஃப்ளூ’ சுைத் தடுப்பூசிலய நீங்கள் கட்டாயம்
நபாட்டுக்தகாண்டாக நேண்டும். 2020-ஆம்
ஆண்டிற்கான ‘ஃப்ளூ’ சுைத் தடுப்பூசிலயப்
நபாட்டுக்தகாள்ளுமாறு முதிநயார் இல்லப்
பணியாளர்கலள நாங்கள் ேலுோக
ஊக்குேிக்கிநறாம்.

4.

உங்களுலடய லககலளக்

கழுேிக்தகாண்டீர்களா?

நசாப்பு மற்றும் தண்ண ீலைப் பயன்படுத்திக் குலறந்த
பட்சமாக 20 ேினாடி நநைத்திற்கு நீங்கள்
உங்களுலடய லககலளக் கழுே நேண்டும்.
கண்ணுக்குத் ததரியும் அழுக்கு எதுவும் உங்கள்
லககளில் இல்லலநயல், ‘ஆல்தகாஹால்’-ஐ
அடிப்பலடயாகக் தகாண்ட லகச் சுத்திகரிப்பான்
ஒன்லற நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். பின் ேரும்
நேலளகளில் நீங்கள் உங்களுலடய லககலளக்
கழுேநேண்டும்:
•
•

மற்றவர்களிடமிருந்து விலகி
இருக்கிறீர்களோ?
கடந்த 14 நாட்களில் நீங்கள் பின்ேருேனேற்லறச்
தசய்திருந்தால், நீங்கள் கட்டாயமாக ேட்டிநலநய
ீ
இருக்கநேண்டும்:
•

•

தகுந்த ‘சரீைப் பாதுகாப்பு சாதனங்க’(PPE)லள
நீங்கள் அணியாமல்‘நகாேிட்-19’ நநாய்த்ததாற்று
உள்ள ஒருேருடன் ததாடர்பு தகாண்டிருந்தால்,
தேளி நாட்டிலிருந்து திரும்பி ேந்திருந்தால்.

இப்படிப்பட்ட நிலலயில் நீங்கள் நநாய்க்காப்புத்
தனிலமயில் அல்லது தனிலமப்படுத்தப்பட்ட
நிலலயில் இருக்கநேண்டும். உங்களுலடய
முதலாளி அல்லது நமலாளருடன்
ததாடர்புதகாள்ளுங்கள். நேலலக்குப் நபாகாதீர்கள்.
உங்களுக்கு நநாயறிகுறிகள் இருந்தால், அலே
மிதமானலேயாகநே இருப்பினும், மருத்துே
அறிவுலைலய நாடுங்கள். நீங்கள் ஒரு முதிநயார்
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ோள் வனரக்கும்

•

•

நீங்கள் நேலலலய ஆைம்பிக்கும் முன்பாக
நீங்கள் பைாமரித்துேரும் நபருடன் நீங்கள்
ததாடர்புதகாள்ளும் ஒவ்தோரு முலறக்கு முன்பும்,
பின்பும்
கிருமித்ததாற்று ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய
நமற்பைப்புகள் அல்லது தபாருட்களுடன் ததாடர்பு
ஏற்பட்ட பிறகு
நாள் தநடுக அவ்ேப்நபாதான இலடநேலளகளில்

5. முைிநயோர் பரோமரிப்புப்
பணியோளர்களுக்கோை ‘நகோவிட்-19’
பயிற்சினய

ீ ங்கள்

முடித்துவிட்டீர்களோ?
பின் ேருேனேற்றில் உங்களுக்கு உதவுேதற்தகன
ேடிேலமக்கப்பட்ட இலணய ேழிப் பயிற்சிப் பாடப்
பிரிவுகள் உள்ளன:
•
•

‘நகாேிட்-19’- ஐப் பற்றி ேிளங்கிக்தகாள்ள
நநாயறிகுறிகலள அலடயாளம் காண

•

உங்கலளயும் மற்றேர்கலளயும் பாதுகாப்பாக
லேத்துக்தகாள்ள

https://covid-19training.gov.au எனும்

ேலலத்தலப் பக்கத்தில் இலணயேழிப் பயிற்சி பாடப்
பிரிவுகலள நீங்கள் காணலாம்.
நநாய்த்ததாற்றுத் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு
நடேடிக்லககலளப் பற்றிய மறு-பயிற்சிகலள நீங்கள்
அவ்ேப்நபாது தேறாமல் நமற்தகாள்ள நேண்டும்.

6. ‘சரீரப் போதுகோப்பு சோைைங்க’(PPE)னள
எப்படி மற்றும் எப்நபோது அணிய
நவண்டும் என்பது உங்களுக்குத்
தைரியுமோ?
நேலல தசய்துதகாண்டிருக்கும்நபாது உங்கலளப்
பாதுகாப்பாக லேத்துக்தகாள்ள சரீைப் பாதுகாப்பு
சாதனங்கள் அேசியம். சரீைப் பாதுகாப்பு
சாதனங்கலள அணிேலதப் பற்றிய உங்களது மாநில
அல்லது எல்லலப்பகுதி அைசின் அறிவுறுத்தல்கலள
நீங்கள் பின்பற்ற நேண்டும்.
பின் ேரும் நிலலயிலுள்ள ஒருேருக்குப் பைாமரிப்பு
அளிக்கும்நபாது சரீைப் பாதுகாப்பு சாதனங்கலள
நீங்கள் அணிய நேண்டும்:
•

•

‘நகாேிட்-19’ நநாய்த்ததாற்று இருப்பதாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது சந்நதகிக்கப்படும்
ஒருேர்
நநாய்க்காப்புத் தனிலமயில் இருக்கும் ஒருேர்

அப்படிப்பட்ட நபருலடய அலற அல்லது ேட்டிற்குள்
ீ
நுலழேதற்கு முன்பாக சரீைப் பாதுகாப்பு
சாதனங்கலள அணியுங்கள். இலதப் பற்றி
உங்களுக்கு உறுதியாகத் ததரியேில்லலநயல்
உங்களுலடய முதலாளி அல்லது நமலாளருடன்
நபசுங்கள். health.gov.au எனும் ேலலத்தலத்தில்,
‘நகாேிட்-19 மூலேளங்கள்’ எனும் பகுதியின் கீ ழ்க்
காணப்படும் ‘PPE காதணாலி’(PPE video)-லயப்
பாருங்கள், மற்றும் முதிநயார் பைாமரிப்பில் சரீைப்
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பாதுகாப்பு சாதனங்களின் பயன்பாட்லடப் பற்றிய
‘ததாடர் அட்டேலண’(flowchart)லய ோசியுங்கள்.

