വിവര പത്രം
ഹ

ോം കെയർ സ്വീെരിക്കുന്നതിൽ കതറ്റില്ല

നിങ്ങളുടെ ആര ോഗ്യത്തിനോണ് ഓസ്രരെലിയൻ
്
സർക്കോർ രരഥമ ര ിഗ്ണന നൽകുന്നത്. ഇതിൽ
ടകോര ോണ വൈ സിൽ (COVID-19) നിന്നുള്ള സ്ോംരക്ഷണവുോം ഉൾടെെുന്നു.
നിങ്ങളുടെ ൈീെ് സന്ദർശിക്കുന്ന ‘ഏജ്ഡ്
് ടകയർ ൈർക്കർ’ നിങ്ങളുടെ സു ക്ഷ ഉ െോക്കോൻ
ആൈശയമോയ എല്ലോ മുൻക ുതലുകളുും സവീക ിക്കുന്നുണ്ട്.
സും ക്ഷണ ഉരക ണങ്ങൾ എരെോൾ ഉരരയോഗ്ിക്കണും എന്നതിടനക്കു ിച്ച് ഓസ്രരെലിയയുടെ
്
Chief
Medical Officer-ടെ (ചീഫ് ടമഡിക്കൽ ഓഫീസർ) ഇനിെ യുന്ന ഉരരേശൈുും മുക ുതലിൽ
ഉൾടെെുന്നു.
നിങ്ങളുകെ പ്രഹേശത്ത് ആവശയമ കണങ്കിൽ, മ സ്്ക്കുെൾ, െയ്യുറെൾ, ഗൗണുെൾ, സ്ോംരക്ഷണ
െണ്ണെെൾ എന്നിവയുൾകെകെയുള്ള സ്വെ രയ സ്ോംരക്ഷണ ഉരെരണങ്ങൾ ഏജ്ഡ് കെയർ
വർക്കർമ ർ ധരിഹക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഇനിെ യുന്ന സോഹച യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജ്ഡ്
് ടകയർ ൈർക്കർമോർ രരഴ്സണൽ
്
ടരരോട്ടക്റീൈ്
എക്കയുര്്ടമെുകൾ ധ ിരക്കണ്ടതുണ്ട്:
•

നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ര ോഗ്നിർണയും നെത്തി

•

നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ഉടണ്ടന്ന് സുംശയിക്കുന്നു

•

നിങ്ങളിൽ COVID-19-ടെ ര ോഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ കോണുന്നുണ്ട്

COVID-19 ര ോഗ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഏജ്ഡ്
് ടകയർ ൈർക്കോർമോട

ആട യുും രജോലി ടചയ്യോൻ

അനുൈേിക്കുന്നില്ല - ര ോഗ്മിടല്ലന്ന് ഉ െോക്കോൻ, ര ോഗ്ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ൈർക്കർമോട

ടെസ്റ്റ്

ടചയ്യുകയോണ്.
COVID-19-ൽ നിന്ന് നിങ്ങടള സും ക്ഷിക്കുന്നതിനുും സവയും സും ക്ഷിക്കുന്നതിനുും, ഏജ്ഡ്
് ടകയർ
ൈർക്കർമോർ ഏറൈുും മികച്ച വൈരേയോരരേശമോണ് സ്വീെരിക്കുന്നത്.

കൂെുതൽ ഉരരേശും
COVID-19-ടന കു ിച്ച് കൂെുതൽ അ ിയുന്നതിന്,
1800 020 080 എന്ന നമ്പ ിൽ National Coronavirus Helpline-ൽ (നോഷണൽ ടകോര ോണ വൈ സ്
ടഹൽെ്വലൻ)
്
ൈിളിക്കുകരയോ health.gov.au സന്ദർശിക്കുകരയോ ടചയ്യുക
രിന്തുണോ രസൈനങ്ങടളക്കു ിച്ച് കൂെുതൽ അ ിയണടമന്നുടണ്ടങ്കിൽ,
1800 200 422. എന്ന നമ്പ ിൽ My Aged Care-മോയി (വമ ഏജ്ഡ്
് ടകയർ)
നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധടെെോൈുന്നതോണ്.
നിങ്ങളുടെ ര ിച ണ രസൈനങ്ങടളക്കു ിരച്ചോ, ടകയർ ൈർക്കട
കു ിരച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എടന്തങ്കിലുും ആശങ്കകൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ
ഏജ്ഡ്
് ടകയർ രസൈന േോതോൈുമോയി ബന്ധടെെുക.
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ടകോര ോണ വൈ സിൽ നിന്ന്
സവയും സും ക്ഷിക്കൽ
നല്ല ശുചിതവൈുും മറ് ആളുകളുമോയി ഇെരഴകുരമ്പോൾ
അതീൈ രശദ്ധ രുലർത്തുന്നതുമോണ് ടകോര ോണ
വൈ സിടനതിട നിങ്ങൾക്കുും നിങ്ങളുടെ
കുെുുംബത്തിനുമുള്ള ഏറൈുും മികച്ച രരതിര ോധ
മോർഗ്ഗും. ഇതിൽ ഇൈ ഉൾടെെുന്നു:
•

നിങ്ങളുടെ ചുമയുും തുമ്മലുും വകമുട്ട്
അടല്ലങ്കിൽ െിഷയു ഉരരയോഗ്ിച്ച് മ യ്ക്കുക

•

ഉരരയോഗ്ിച്ച െിഷയൂകൾ ഉെനെി ഒ ു ബിന്നിൽ
നിരക്ഷരിച്ച രശഷും വകകൾ ൈൃത്തിയോയി
കഴുകുക

•

ഭക്ഷണും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുും രശഷൈുും,
രെോയ്ലറിൽ
്
രരോയ രശഷൈുും, രു ത്ത് രഷോെുകളിരലരക്കോ മറ് സ്ഥലങ്ങളിരലരക്കോ രരോയി
മെങ്ങി ൈ ുരമ്പോരഴോ ഉൾടെടെ നിങ്ങളുടെ വകകൾ രസോെുും ടൈള്ളൈുും ഉരരയോഗ്ിച്ച്്
ഇെക്കിടെ കഴുകുക

•

സോധയമോകുന്ന സോഹച യങ്ങളിൽ, ആൽക്കരഹോൾ അെിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള ഹോൻഡ്
സോനിവറസ ുകൾ (60% ആൽക്കരഹോൾ) ഉരരയോഗ്ിക്കുക

•

രതിൈോയി ഉരരയോഗ്ിക്കുന്ന രരതലങ്ങളുും ൈസ്തുക്കളുും
്
ൈൃത്തിയോക്കുകയുും
അണുൈിമുക്തമോക്കുകയുും ടചയ്യുക

•

നിങ്ങൾക്ക് സഹോയരമോ ര ിച ണരമോ ആൈശയമുള്ള സോഹച യങ്ങളിൽ ഒഴിടക, മറുള്ള
സമയങ്ങളിൽ ൈീട്ടിൽ തടന്ന കഴിയുക, അങ്ങകന മറുള്ളൈ ുമോയുള്ള സമ്പർക്കും
ഒഴിൈോക്കുക

•

അതയോൈശയമല്ലോത്ത യോരതകൾ ഒഴിൈോക്കുക

•

ഒ ു ടകമിസ്റ്റ് (ഫോർമസിസ്റ്റ്) മ ുന്നുകൾ രന ിട്ട് ൈീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത് ര ിഗ്ണിക്കുക

•

നിങ്ങളുടെ രലച ക്ക് സോധനങ്ങളുും അൈശയൈസ്്തുക്കളുും നിങ്ങളുടെ ൈീട്ടിൽ രന ിട്ട്
എത്തിക്കുന്നത് ര ിഗ്ണിക്കുക

•

സോധയമോകുരമ്പോടഴല്ലോും, മറ് ആളുകളിൽ നിന്നുും 1.5 മീറർ - 2 വക - അകലും രോലിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആര ോഗ്യും രശദ്ധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ രതിൈ് രഹോും ടകയ ുും ടഹൽത്ത് ടകയ ുും നിങ്ങൾ തുെ ണും. ടകോര ോണ വൈ സിൽ
നിന്ന് സവയും സും ക്ഷിക്കുന്നത് രരോടല തടന്ന ഇതുും രരധോനമോണ്.

000004

നിങ്ങളുടെ രഡോക്െട
്
രതിൈോയി ബന്ധടെെുക, ആര ോഗ്യസ്ഥിതിടയക്കു ിച്ച് എന്ത്
ആശങ്കയുടണ്ടങ്കിലുും അൈട ൈിളിക്കുക. രഫോണിലൂടെരയോ ടെലി-രകോൺഫ ൻസിലൂടെരയോ
അൈർക്ക് ര ിച ണും നൽകോൻ കഴിരേക്കുും, രന ിട്ടുള്ള ര ിച ണും ഇരെോഴുും ലഭയമോണ്.
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