தகவல் ஏடு
வீட்டுப் பராமாிப்பு சாியே
உங்களுடைே ஆயராக்கிேத்திற்கு ஆஸ்தியரலிே அரசு முந்துாிடமேளிக்கிறது, மற்றும் உங்களுடைே
குடும்பத்தினடரயும் எமது பணிோளர்கடளயும் பாதுகாப்படத உறுதிசசய்வது ‘ஸிட்-சவஸ்ட்’ யசடவடேச் யசர்ந்த
எமக்கு மிக முக்கிேமாகும். சகாயரானா டவரஸ் (‘யகாவிட்-19’)-இல் இருந்து உங்கடளப் பாதுகாப்பது இதில்
உள்ளைங்கும்.
உங்களுடைே வீட்டிற்கு வரும் முதியோர் பராமாிப்புப் பணிோளரானவர் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்படத
உறுதிப்படுத்தத் யதடவப்படும் அடனத்து நைவடிக்டககடளயும் யமற்சகாள்வார்.
பாதுகாப்பு சாதனங்கடள எப்யபாது பாவிக்கயவண்டும் என்படதப் பற்றிே ‘ஆஸ்தியரலிேத் தடைடம மருத்துவ
அதிகாாி’-ேின் அறிவுடரகடளப் பின்பற்றுவது இதில் உள்ளைங்கும்.
நீங்கள் இருக்கும் பகுதியில் இதற்கான ததவைப்பாடு இருந்தால், உங்களுவைய முதிதயார் பராமாிப்பு தேைகரானைர்
முகக் கைேங்கள், வகயுவைகள்,அங்கிகள் மற்றும் கண் பாதுகாப்பு ோதனம் ஆகியன உள்ளைங்கிய ோீரப் பாதுகாப்பு
ோதனங்கவள அணிய தைண்டியிருக்கும்.
பின்வரும் தருணங்களில் சாீரப் பாதுகாப்பு சாதனங்கடள உங்களுடைே முதியோர் பராமாிப்புப் பணிோளர்
கட்ைாேமாக அணிேயவண்டும்.
• உங்களுக்குக் ‘யகாவிட்-19’ இருப்பதாகக் கண்ைறிேப்பட்டிருந்தால்
• உங்களுக்குக் ‘யகாவிட்-19’ இருப்பதாக நீங்கள் சந்யதகிக்கப்பட்ைால்
• ‘யகாவிட்-19’-இற்கான அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தால்
‘யகாவிட்-19’-இற்கான அறிகுறிகள் உள்ள முதியோர் பராமாிப்புப் பணிோளர் எவரும் யவடை சசய்ே
அனுமதிக்கப்படுவதில்டை, மற்றும் இடத உறுதிப்படுத்திக்சகாள்வதற்காக, அறிகுறிகள் உள்ள பணிோளர்கள்
அடனவரும் யசாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
உங்கடளயும், தங்கடளயும் ‘யகாவிட்-19’-இல் இருந்து பாதுகாத்துக்சகாள்வதற்காக மிகச் சிறந்த மருந்துவ
அறிவுடரகடள முதியோர் பராமாிப்புப் பணிோளர்கள் பின்பற்றுகின்றனர்.

யமைதிக அறிவுடரகள்
உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் பராமாிப்பு யசடவகடளப் பற்றியோ, எமது பணிோளர்கடளப்
பற்றியோ உங்களுக்கு ஏதும் காிசனங்கள் இருந்தால், தேவு சசய்து ‘ஸிட்-சவஸ்ட்
பற்கைாசார யசடவகள்’-இல் உள்ள உங்களுடைே பராமாிப்பு ஒருங்கிடணப்பாளருைன்
சதாைர்புசகாள்ளுங்கள்.
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‘யகாவிட்-19’-ஐப் பற்றி யமைதிகமாய்த் சதாிந்துசகாள்ள தேவு
சசய்து 1800 020 080-இல் ‘யதசிே சகாயரானா டவரஸ் உதவி
இடணப்’பிடன அடையுங்கள், அல்ைது health.gov.au எனும்
வடைத்தளத்திற்குச் சசல்லுங்கள்.
ஆதரவுதவி யசடவகடளப் பற்றி நீங்கள் யமைதிகமாய்த்
சதாிந்துசகாள்ள விரும்பினால், 1800 200 422-ஐ அடைத்து ‘டம
ஏஜ்ட் சகேர்’ (My Aged Care)-ஐத் சதாைர்புசகாள்ளுங்கள்.

சகாயரானா டவரஸ்-இைமிருந்து
உங்கடளப் பாதுகாத்துக்சகாள்ளல்
நல்ை சுகாதாரப் பைக்கவைக்கங்களும் மற்றவர்கயளாடு பைகும்யபாது கவனமாக இருப்பதும் சகாயரானா டவரஸ்இைமிருந்து உங்களுக்கும் உங்களுடைே குடும்பத்ததினருக்கும் மிகச் சிறந்த பாதுகாப்பிடன அளிக்கும். இதில்
உள்ளைங்குவன:
•

உங்களுடைே இருமல்கடளயும் தும்மல்கடளயும் உங்களுடைே முைங்டக மடிப்பு அல்ைது திசுத் தாள்
ஒன்டற டவத்து மூடிக்சகாள்ளல்

•

பேன்படுத்தப்பட்ை திசுத் தாட்கடள உைனடிோக ஒரு குப்டபத் சதாட்டிக்குள் யபாட்டுவிட்டு டககடளக்
கழுவுதல்

•

சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும், கைிவடறக்குச் சசன்ற பின்பும், கடைகள் மற்றும் இதர இைங்களுக்கு
நீங்கள் சசன்று வந்த பிறகும் உட்பை, யசாப்பு மற்றும் தண்ணீடரப் பேன்படுத்தி உங்களுடைே டககடள
அடிக்கடிக் கழுவுதல்

•

கிடைக்கும் தருணங்களில், ‘ஆல்சகாஹால்’ (60% ஆல்சகாஹால்) கைந்த டகச் சுத்திகாிப்பான்கடளப்
பேன்படுத்துதல்

•

அடிக்கடிப் பேன்படுத்தப்பட்ை யமற்பரப்புகள் மற்றும் சபாருட்கடள சுத்தம் சசய்தல் மற்றும்
அவற்றிலுள்ள கிருமிகடளக் சகால்ைல்

•

உங்களுக்கு ஒத்தாடச அல்ைது பராமாிப்பு யதடவப்படும் யநரங்கடளத் தவிர, வீட்டில் இருங்கள் மற்றும்
மற்றவர்கயளாடு உைல் ாீதிோன சதாைர்பு சகாள்வடதத் தவிருங்கள்

•

அத்திோவசிேம் இல்ைாத பேணங்கடளத் தவிருங்கள்

•

மருந்துகடள வீட்டிற்கு வரவடைப்படதக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள்

•

உங்களுக்குத் யதடவோன மளிடகப் சபாருட்கடளயும் அத்திோவசிேமான சபாருட்கடளயும் வீட்டிற்கு
வரவடைப்படதக் கருத்தில் சகாள்ளுங்கள்

•

உங்களால் இேலும்யபாது, மற்றவர்களிைமிருந்து 1.5 மீட்ைர் - 2 டககள் நீளும் அளவிற்குத்
தள்ளிேிருங்கள்.

2

உங்களுடைே உைல்நைடனக் கவனித்துக்சகாள்ளுங்கள்
உங்களுக்கு வீட்டில் அளிக்கப்படும் பராமாிப்டபயும், உைல்நைப் பராமாிப்டபயும் நீங்கள் சதாைர்ந்து சபற்றுவர
யவண்டும். சகாயரானா டவரஸ்-இைமிருந்து உங்கடளப் பாதுகாத்துக்சகாள்வது எவ்வளவு முக்கிேயமா அந்த
அளவிற்கு இதுவும் முக்கிேம்.
உங்கள் மருத்துவருைன் சதாைர்ந்து சதாைர்பில் இருங்கள், மற்றும் உங்களுடைே உைல்நிடைகளில் எடதயும்
பற்றிே கவடைகள் ஏதும் உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களது மருத்துவடர அடையுங்கள். சதாடையபசி
மூைமாகயவா, சதாடை-சந்திப்பு மூைமாகயவா அவரால் உங்களுக்குப் பராமாிப்பு அளிக்க இேலும், யமலும்
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யநருக்கு-யநரான பராமாிப்டப நீங்கள் இப்யபாதும் சபறைாம்.
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