சமூகத்தில் முகக் கவசங்களின் பயன்பாடு
‘ககாகரானா வவரஸ்’ என்பது என்ன
‘ககாரரானா வவரஸ் (ரகாவிட்-19)’ என்பது இந்த ர ாயால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருமும்ரபாது அல்லது தும்மும்ரபாது சிதறும்
அவர்களுவடய திரவத் துகள்களின் வழியாக ஒருவரிடமிருந்து
இன்கனாருவருக்குப் பரவும் சுவாசத் கதாற்றுர ாயாகும்.
இந்த ர ாயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருவடய திரவத் துகள்கள்
படிந்துள்ள பரப்புகவளத் கதாட்ட பிறகு உங்களுடய வாய் அல்லது
முகத்வத ீங்கள் கதாடுவதன் மூலமாகவும் இந்த ர ாய் பரவலாம்.
முகக் கவசம் ஒன்வற

ான் அணிய ரவண்டுமா?

ஆஸ்திரரலியாவின் சில பகுதிகளில் உள்ள ‘ரகாவிட்-19’
ர ாய்த்கதாற்றின் அதிகரிப்பு வதங்கவள
ீ
வவத்துப் பார்க்கும்ரபாது,
கபாது இடங்களில் ம்மில் சிலருக்கு முகக் கவசங்கவள
அணியரவண்டிய ரதவவ இருக்கிறது – இப்படிச் கசய்யுமாறு
ரவண்டப்படுகிறது அல்லது பரிந்துவரக்கப்படுகிறது. உங்களுவடய
உள்ளூர்ப் பகுதிகளுக்கான தற்ரபாவதய அறிவுவரகள் என்ன
என்பவத ீங்கள் அவ்வப்ரபாது கதரிந்துககாள்ள ரவண்டியது
முக்கியம். கபாது இடங்களில் இருக்கும்ரபாது ீங்கள் முகக் கவசம்
அணிவது ல்லது என்று அல்லது ீங்கள் கட்டாயம் அணிந்தாக
ரவண்டும் என்று உங்களுவடய மா ில, எல்வலப்பகுதி அல்லது
உள்ளூர் அரசு அறிவுவரத்திருந்தால், அவர்களது அறிவுறுத்தல்கவளத்
தயவுகசய்து பின்பற்றுங்கள். மா ில, அல்லது எல்வலப்பகுதி
அரசுகளின் வவலத்தலங்கவள அவ்வப்ரபாது தவறாமல் பார்த்து
வாருங்கள், அல்லது Australia.gov.au எனும் வவலத்தலத்திற்குச்
கசல்லுங்கள்.
இந்த வவரஸ் கதாற்று உள்ளவர்கள் சமூகத்திலுள்ள
மற்றவர்களுக்கு இவதக் கடத்துவவத ிறுத்த முகக் கவசங்கள்
உதவிகரமாக இருக்கின்றன என்பவதத் தயவுகசய்து ிவனவில்
ககாள்ளுங்கள். ர ாய்த்கதாற்றுக் கட்டுப்பாட்டிற்கான மற்ற
டவடிக்வககளுடன் இவணவாக முகக் கவசங்கவளப்
பயன்படுத்தும்ரபாது மட்டுரம அவவ கசயலூக்கமானவவயாக
இருக்கும் என்பவதத் தயவு கசய்து கவனியுங்கள்.
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முகக் கவசத்திவன ீங்கள் அணிந்தாலும், உடல்ரீதி விலகல், வககள்
மற்றும் சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட ல்ல சுகாதாரப் பழக்கங்கள் மற்றும்
உடல் லம் சரியில்லாமல் இருக்கும்ரபாது வட்டில்
ீ
இருத்தல்
ஆகியவற்வற ீங்கள் பின்பற்ற ரவண்டும்.
என்னுவடய முகவசத்வத சரியாகப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ர ாய்த்கதாற்று ஏற்படும்
ஆபத்திவனக் குவறப்பதற்காக முகக் கவசம் ஒன்வற சரியான
முவறயில் அணியரவண்டியது முக்கியம். முகக் கவசத்வதத்
கதாடும்ரபாது அல்லது அகற்றும்ரபாது உங்கள் வககளில் கதாற்று
ஏற்படக்கூடும்.
முகக் கவசத்வத அணிவதற்கு முன்பாகவும், அவதக் கழற்றிய பிறகு
உடரனயும், மற்றும் அவதப் பயன்படுத்திக்ககாண்டிருக்கும்ரபாது
அவத ீங்கள் கதாடும் ஒவ்கவாரு முவறயும் தயவு கசய்து
உங்களுவடய வககவளக் கழுவுங்கள்.
அவத அணிந்துககாண்டிருக்கும்ரபாது, உங்களுவடய ாசிவயயும்,
வாவயயும் அது மூடியிருப்பவதயும், உங்களுவடய தாழ்வாய்க்குக்
கீ ழாகவும், உங்களுவடய ாசியின் மத்தியப் பகுதிக்கு ரமலாகவும்
மற்றும் உங்களுவடய முகத்தின் பக்கங்களிலும் அது கச்சிதமாகப்
கபாருந்தியிருப்பவதயும் உறுதிப்படுத்துங்கள்.
உங்களுவடய கழுத்திலிருந்து அவதத் கதாங்கவிடாதீர்கள், மற்றும்
எச் சமயத்திலும் உங்களுவடய முகக் கவசத்தின் முன்பக்கத்வதத்
கதாடாமல் இருக்க முயற்சி கசய்யுங்கள். உங்களுவடய முகக்
கவசம் ஈரமாகிவிட்டால் அவத ீங்கள் மாற்றிக்ககாள்ள ரவண்டும்.
பயன்படுத்திய பிறகு என்னுவடய முகக் கவசத்திவன
கசய்யரவண்டும்?

ான் என்ன

உங்களுவடய முகக் கவசம் ஒரு முவறப் பயன்பாட்டு முகக்
கவசமாக இருந்தால், அவத ீங்கள் ஒரு முவற மட்டுரம
பயன்படுத்தரவண்டும், மற்றும் பயன்படுத்திய பிறகு அவதக்
குப்வபத்கதாட்டியில் ரபாட்டுவிடரவண்டும்.
மீ ண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய துணியால் ஆன முகக் கவசம்
உங்களிடம் இருந்தால், அவதத் துவவக்கும் வவர அவத ீங்கள்
ஒரு ‘ப்ளாஸ்டிக்’ வபயில் ரபாட்டு வவக்கரவண்டும்.
துணியால் ஆன முகக் கவசங்கவள மற்ற துணிகரளாடு துணிகவளுப்பு இயந்திரத்தில் துவவக்கலாம்.
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‘ரசாப்’வபப் பயன்படுத்திக் வகயாலும், மற்றும் அது
கசய்யப்பட்டிருக்கும் துணிக்கு ஏற்ற ீர்-கவப்ப ிவலயிலும் அவத
ீங்கள் துவவக்கலாம்.
துணியால் ஆன முகக் கவசத்திவன ீங்கள் மீ ண்டும்
பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாக அவத ீங்கள் துணியுலர்த்தி
இயந்திரத்தில், அல்லது காற்ரறாட்டமான இடத்தில் முற்றிலுமாக
உலர்த்த ரவண்டும்.
‘ரகாவிட்’ ர ாய்த்கதாற்று ஏற்படாமல் பார்த்துக்ககாள்ளுங்கள்
மது சமூகங்கவளப் பாதுகாக்கும் கபாருட்டு, இந்த வவரஸ்-இன்
பரவவல ிறுத்துவதற்கான மூன்று மிக முக்கியக் காரியங்கவள
ாம் ஒவ்கவாருவரும் கதாடர்ந்து கசய்துககாண்டிருக்க ரவண்டும்:
•
ம்மால் இயலும்ரபாகதல்லாம் மற்றும் இயலும்
இடங்களிகலல்லாம் குவறந்தபட்சமாக 1.5 மீ ட்டர் தூர
இவடகவளி விட்டு மற்றவர்களிடமிருந்து விலகியிருங்கள்.
• ரசாப்பு மற்றும் தண்ண ீவரப் பயன்படுத்தி அவ்வப்ரபாது
வககவளத் கதாடர்ந்து கழுவுவதன் மூல ல்ல சுகாதாரப்
பழக்கத்வதக் கவடப்பிடியுங்கள். ரசாப்பும் தண்ண ீரும்
கிவடக்கவில்வலரயல், ‘ஆல்ககாஹால்’-ஐ அடிப்பவடயாகக்
ககாண்ட வகச் சுத்திகரிப்பான் ஒன்வறப் பயன்படுத்துங்கள்.
உங்களுவடய முகத்வதத் கதாடாதீர்கள், மற்றும் உங்களுவடய
வகக்குள்ளாக இல்லாமல், உங்களுவடய முழங்வக
மடிப்பிற்குள்ளாக இருமுங்கள் அல்லது தும்முங்கள்.
• ‘ரகாவிட்-ரசஃப்’ -ஐ இறக்கம் கசய்துககாள்ளுங்கள். ீங்கள்
க ருக்கமான கதாடர்பில் இருந்திருக்கும் பர்கவளக் கண்டறிய
இந்தப் பயன்பாடு உதவும்.
சளிச்சுரம் அல்லது ‘ஃப்ளூ’ சுரம் ரபான்ற அறிகுறிகள் உங்களுக்கு
இருந்தால் ீங்கள் வட்டிரலரய
ீ
இருக்கரவண்டும் என்பது முன்பு
எப்ரபாதும் இருந்தவத விட இப்ரபாது அதி முக்கியமாகும். சுரம்,
இருமல், கதாண்வட ர ாவு அல்லது மூச்சு வாங்கல் ஆகியன
உங்களுக்கு இருந்தால் ‘ககாரரானா வவரஸ்’ ர ாயறிவுச்
ரசாதவனவய ரமற்ககாள்ளுங்கள். ‘ரகாவிட்-19’ ர ாய்த்கதாற்றுப்
பரவவல ிறுத்துவதில் மது சிறு பங்கிவன ம் எல்ரலாராலும்
ஆற்ற இயலும்.
‘ரகாவிட்-ரசஃப் ஆப்’ -இல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கள்
ஆங்கில கமாழிக்கு ரமலாக, அரபு, எளிதாக்கப்பட்ட மற்றும்
பாரம்பரிய சீனம், வியட் ாமியம் மற்றும் ககாரியன் ஆகிய
கமாழிகளில் ‘ரகாவிட்-ரசஃப் ஆப்’ இப்ரபாது கிவடக்கிறது.
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இத்தாலியம் மற்றும் கிரரக்க கமாழிகளிலும் இந்த ‘ஆப்’ விவரவில்
கிவடக்கும்.
‘ரகாவிட்-19’ ர ாய்த்கதாற்று உள்ள ஒருவருடன் கதாடர்பில்
இருந்திருப்பவர்களுக்கு அவதப் பற்றி அறிவிக்க அரசாங்க சுகாதார
அதிகாரிகளுக்கு ‘ரகாவிட்-ரசஃப் ஆப்’ உதவுகிறது. இந்த ‘ஆப்’-ஐ
ீங்கள் இறக்கம் கசய்திருந்தால், அதிலுள்ள தகவல்கவளப்
கபறுவதற்கான அனுமதிவய சுகாதார அதிகாரிகளுக்குக் ககாடுக்கும்
கதரிவிவன ீங்கள் ரமற்ககாள்ளலாம். சரியான ஆட்கவள
விவரவில் அவடயாளம் கண்டு அவர்களுடன் கதாடர்புககாள்ளவும்,
இந்த வவரஸ்-இன் பரவவலத் தடுக்கவும் அவர்களுக்கு இந்த ‘ஆப்’
ஏது கசய்கிறது.
‘ரகாவிட்-19’-ஐப் பற்றிய ரமலதிகத் தகவல்கள்
அதிகாரப்பூர்வமான மூலங்களிலிருந்து கிவடக்கும் புதுத்
தகவல்கவள ீங்கள் அவ்வப்ரபாது கதரிந்துககாள்ள ரவண்டியது
முக்கியம். Visit health.gov.au எனும் வவலத்தலத்திற்குச் கசல்லுங்கள்,
1800 020 080-இல் ‘ககாரரானா வவரஸ் உதவி இவணப்’பிவன
அவழயுங்கள் அல்லது 131 450-இல் ‘கமாழிகபயர்ப்பு மற்றும்
கமாழிகபயர்த்துவரப்பு ரசவவ’யிவன அவழயுங்கள்.
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