வயதில் மூத்த ஆஸ்திரேலியர்களுக்கான
ரேவவகள் மற்றும் ஆதேவுதவிகள்
‘க ோவிட்-19 பெருந்பதோற்றுக் ோலத்தில் வட்டிகலகே
ீ
தங் ிேிருக்
வேதில் மூத்த ஆஸ்திகேலிேர் ளுக் ோன ெல கேவவ வையும்,
ஆதேவுதவி வையும் ஆஸ்திகேலிே அேேோங் ம் அைிக் ிறது.

விரும்பும்

மருத்துவ ேந்திப்புகவவை ள் மற்றும் மருத்துச்ேீட்டு ள்
உங் ளுவைே மருத்துவருைனோன ேந்திப்புகவவை வை நீங் ள்
கமற்ப ோள்ைகவண்டிேது முக் ிேம். மருத்துவருவைே அலுவல த்திற்குப் கெோ
நீங் ள் விரும்ெோவிடில், பதோவலகெேி மூலமோன ேந்திப்புகவவை ஒன்வற நீங் ள்
ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்ைலோம்.
உங் ளுக்கு மருந்துச்ேீட்டு ஒன்று கதவவப்ெட்ைோல், உங் ளுவைே
மருந்துச்ேீட்டிவன உங் ளுவைே மருந்துக் வைக்கு அனுப்புமோறு உங் ளுவைே
மருத்துவவே நீங் ள் க ட் லோம். உங் ளுவைே மருந்துக் வைேினோல்
உங் ளுவைே மருந்து வை உங் ளுவைே வட்டிற்குச்
ீ
கேர்ப்ெிக் இேலுமோ லோம்.
உங் ளுவைே மருந்துச்ேீட்டிவன அங்கு அனுப்புமோறு உங் ளுவைே
மருத்துவவேக் க ட்ெதற்கு முன்ெோ இவதப் ெற்றி உங் ளுவைே
மருந்துக் வைேினரிைம் க ட்டுத் பதரிந்துப ோள்ளுங் ள்.
‘ஃப்ளூ’ சுேத் தடுப்பூேி ஒன்வறப் கெோட்டுக்ப ோள்வதற் ோன ோலம்
தோழ்ந்துவிைவில்வல. 65 வேதிற்கு கமற்ெட்ைவர் ளுக்கு இது இலவேம்.
ேந்திப்புகவவை ஒன்வற ஏற்ெோடு பேய்ே உங் ளுவைே மருத்துவவே
அவையுங் ள்.

உணவு, ேோப்ெோடு ள் மற்றும் மைிவ ப் பெோருட் வை
வோங்குவதில் உதவி
நீங் ள் 65 வேதிற்கு கமற்ெட்ைவேோ இருந்து (அல்லது 50 வேதிற்கு கமற்ெட்ை
பூர்வ ீ க்குடி ஆபெோரிஜினி ள் மற்றும் ‘கைோரிஸ் நீர்ச்ேந்தி’த் தீவ த்தினேோ
இருந்து), அவேே ோல ஆதேவுதவி உங் ளுக்குத் கதவவப்ெட்ைோல், மற்றும்/அல்லது
‘க ோவிட்-19’ பதோற்று அதி ம் உள்ை இைம் ஒன்றில் நீங் ள் இருந்தோல், ெின் வரும்
வேதி வைப் பெற உங் ைோல் இேலுமோ லோம்:
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•

•

ஆேத்தம் பேய்ேப்ெட்ை ேோப்ெோடு ள், அடிப்ெவை உணவுப்பெோருட் ள்
மற்றும் அன்றோைம் கதவவப்ெடும் அத்திேோவேிேப் பெோருட் ள்
ஆ ிேவற்வற உங் ளுவைே வட்டிற்குக்
ீ
ப ோண்டுவந்து
கேர்க் ப்ெடுமோறு பேய்துப ோள்ைலோம்.
பதோவலகெேி அல்லது இவணேம் மூலமோ முந்துரிவம
அைிக் ப்ெடும் வவ ேில் மைிவ ப் பெோருட் வை வோங்குவதற் ோன
‘ஆர்ைர்’ வைக் ப ோடுக் லோம்.

இந்த கேவவ வை ஏற்ெடுத்திக்ப ோள்ை 1800 200 422-இல் ‘என் முதிகேோர்

ெேோமரிப்பு’ (My Aged Care)’ கேவவவே அவையுங் ள். முதிகேோர் ெேோமரிப்பு

வேதி வை நீங் ள் ஏற் னகவ பெற்றுவந்தோல், உணவு மற்றும் ேோப்ெோட்டு
கேவவ ளுக் ோன இந்த ஏற்ெோடு வை நீங் ள் உங் ளுவைே கேவவ
வைங்குநருைன் பேய்துப ோள்ைலோம்.

வேதோன ஆஸ்திகேலிேர் ளுக் ோன பெோதுநல
மற்றும் ேமூ ஆதேவுதவி ள்
ஆதேவுதவிக் ோ நீங் ள் ேோருைனோவது கெே விரும்ெினோகலோ,
ேோருைனோவது கெேகவண்டும் கெோல உங் ளுக்கு இருந்தோகலோ, இதற் ோ க்
ிவைக்கும் கேவவ ள் ெல உள்ைன:
•

•

•

1800 171 866-இல்

ிவைக்கும் ‘வேதோகனோருக் ோன ‘க ோவிட்-19’
உதவி இவணப்பு’ (Older Persons COVID-19 Support Line) – வேதோன
ஆஸ்திகேலிேர் ளுக்கும், அவர் ைது குடும்ெத்தினருக்கும்
ெேோமரிப்ெோைர் ளுக்கும் த வல் வையும் ஆதேவுதவிவேயும்
அைிக்கும் புதிேபதோரு பதோவலகெேிச் கேவவேோகும் இது.
1800 424 287-இல் ிவைக்கும் ‘கதோைர்-இவணப்பு’ (FriendLine) – எந்த
விைேத்வதப் ெற்றியும், எல்லோ விைேங் வைப் ெற்றியும் கெேத்
தேோேோ இருக்கும் பதோண்ைர் ளுைன் நட்ெோர்ந்த வவ ேில் நீங் ள்
கெேலோம்.
‘ேமூ வருனர் ள் திட்ைம்’ (Community Visitors Scheme) - முதிகேோர்
இல்லப் ெேோமரிப்பு அல்லது வட்டுப்
ீ
ெேோமரிப்புத் திட்ை வேதி வைப்
பெற்றுவருெவர் ளுக்கு, அல்லது இவற்வறப் பெறுவதற் ோன
அங் ீ ோேம் உள்ைவர் ளுக்குத் பதோைர்ந்த நட்பு வையும்
கதோைவமவேயும் இந்தத் திட்ைம் வைங்கு ிறது. நீங் ள் வேிக்கும்
ெ ிதிேிலுள்ை கேவவ வைங்குநர் ஒருவவே அணு தேவு பேய்து
health.gov.au/cvs எனும் வவலத்தலத்திற்குச் பேல்லுங் ள்.
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