നിങ്ങളുടെ ടെഡിക്കൽ അപ്പോയിന്ടെന്ുകൾ
റ
പോലിക്കൽ
ക

ൊററൊണ വൈറസികെ

അറപൊയിെകെെു
്

ൊലത്ത്, നിങ്ങളുകെ പതിൈ് കെഡിക്കൽ

ൾ പൊലിറക്കണ്ടത് പ്പധൊനെൊണ്, പ്പറതേ

ിച്ുും നിങ്ങൾക്ക്

ൈിട്ടുെൊറൊത്തറതൊ നിലൈിലുള്ളറതൊ ആയ ആറ ൊഗ്േ പ്പശ്നങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ.
നിങ്ങളുകെ ആറ ൊഗ്േ ദൊതൊൈികന
അറപൊയിെകെെിനൊയി
്
റപൊ
പൊലിക്കു
നൽ

ൊണുന്നത് ഇറപൊഴുും സു ക്ഷിതെൊണ്.

ുറപൊൾ, അൈർ നൽ

ുന്ന നിർറേശങ്ങൾ

. െൊസ്ക്ക് ധ ിക്കുന്നതുും (നിങ്ങളുകെ ദൊതൊൈിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന്

ൊും), അൈികെ എത്തിറച് ുറപൊൾ നിങ്ങളുകെ വ

കെയ്യുന്നതുും, ഒ ു പ്പറതേ

സ്ഥലത്ത്

ൾ സൊനിവൈസ്

ൂെി െൊപ്തും പ്പറൈശിക്കുന്നതുും ഇതിൽ

ഉൾകപെൊും.
നിങ്ങൾക്ക് COVID-19-കെ റ ൊഗ്ലക്ഷണങ്ങൾ ഉകണ്ടങ്കിൽ, അറപൊയിെകെെികെ
്
സെയത്ത് നിങ്ങളുകെ ആറ ൊഗ്േ ദൊതൊൈിറനൊെ് പറയു

. അെുത്തികെ

നെത്തിയിട്ടുള്ള ഏകതങ്കിലുും യൊപ്തകയക്കുറിറച്ൊ അകെങ്കിൽ COVID-19 ഉള്ള
ഒ ൊളുെൊയി നിങ്ങൾ ബന്ധകപട്ടികണ്ടങ്കിൽ അതികന
പറയു

. അറപൊയിെകെെിന്
്
ഒ ു െൊസ്ക്ക് ധ ിക്കു

ആളു

ളിൽ നിന്ന്

ുറഞ്ഞത് 1.5 െീൈർ അ

നിങ്ങളുകെ െുെയുും തുമ്മലുും വ

ുറിച്ുും അൈറ ൊെ്
, എെൊയ്റപൊഴുും െൈ്

ലും പൊലിക്കൊനുും ഓർമ്മിക്കു

.

െുട്ട് ഉപറയൊഗ്ിച്് െറയ്ക്കു

ടെലിടെൽത്തറ അപ്പോയിന്ടെന്ുകൾ
റ
റഫൊണിലൂകെറയൊ ൈീഡിറയൊ റ
കഹൽത്ത് ക

യർ

അറപൊയിെകെെു
്
റഡൊ

ൊൺഫറൻസിുംഗ്ിലൂകെറയൊ നിർൈഹിക്കുന്ന

ൺസൾറട്ടഷനു

ളൊണ് കെലികഹൽത്ത്

ൾ. നിങ്ങളുകെ ൈീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് റപൊ

ൊകത തകന്ന

്െകറ ഡയൽ കെയ്യൊനുും സുംസൊ ിക്കൊനുും അത് നിങ്ങകള അനുൈദിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് പ്പറതേ

ഉപ

ണങ്ങകളൊന്നുും ആൈശേെിെ, നിങ്ങളുകെ റഫൊറണൊ

പേൂട്ടററൊ ഉപറയൊഗ്ിക്കൊും. നിങ്ങളുകെ ആൈശേങ്ങൾക്കൊയി
ഉപറയൊഗ്ിക്കുന്നതിനുള്ള െി

ച് സിസ്റ്റും ഏതൊകണന്ന് നിങ്ങളുും ദൊതൊൈുും

റെർന്ന് തീ ുെൊനിക്കുും.
റഡൊ

്െർെൊർക്കുും നഴ്സുെൊർക്കുും െൊനസി

കെലികഹൽത്ത് അറപൊയിെകെെു
്

ൊറ ൊഗ്േ ൈിദഗ്്ധർക്കുും

ൾ നിർൈഹിക്കൊും. കെഡിക

യർ

ൊർഡുള്ള

ആർക്കുും കെലികഹൽത്ത് റസൈനങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. ഒ ു കെലികഹൽത്ത്
ൺസൾറട്ടഷൻ ൈഴി റഡൊ
നൽ

ൊനുും

്െർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊയി ഒ ു പ്പിസ്പ്

ിപ്ഷൻ

ഴിയുും.

നിങ്ങളുകെ കെലികഹൽത്ത് അറപൊയിെകെെികെ
്
സെയത്ത് റഡൊ
നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു പ്പിസ്പ്

ിപ്ഷൻ നൽറ

െർ
്

ണ്ടി ൈറന്നക്കൊും. നിങ്ങളുകെ
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കെലികഹൽത്ത്
പ്പിസ്പ്

ൺസൾറട്ടഷകന തുെർന്ന് റഡൊ

ിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽ

ഡിജിൈൽ പ

െർെൊർക്ക്
്
ഒ ു റപപർ

ൊറനൊ അകെങ്കിൽ പ്പിസ്പ്

ിപ്ഷകെ ഒ ു

ർപ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്െെുള്ള ഫൊർെസിയിറലക്ക് അയയ്ക്കൊറനൊ

ഴിയുും.

െരുന്നുകളുടെ പ്െോോം ടഡലിവറി
നിങ്ങളുകെ െ ുന്ന് നിങ്ങളുകെ ൈീട്ടിറലക്ക് കഡലിൈർ കെയ്യൊൻ

ഴിയുന്നതൊണ്.

നിങ്ങൾ ഐകസൊറലഷനിൽ ആകണങ്കിറലൊ, ഗ്ു ുത െൊയ റ ൊഗ്ത്തിന്
ഇ യൊ

ൊൻ സൊധേത ഉകണ്ടങ്കിറലൊ അകെങ്കിൽ ൈീട്ടിൽ തകന്ന

ആപ്ഗ്ഹിക്കു

ഴിയൊൻ

റയൊ ആകണങ്കിൽ റഹൊും കഡലിൈറി ഒ ു നെ െൊർഗ്ഗെൊണ്.

നിങ്ങളുകെ ഇഷ്െകപട്ട ഫൊർെസിയിൽ ൈിളിക്കു

റയൊ അകെങ്കിൽ അൈർ റഹൊും

കഡലിൈറി ൈൊഗ്്ദൊനും കെയ്യുന്നുറണ്ടൊ എന്നുും അൈികെ െ ുന്നു

ൾ

റസ്റ്റൊക്കുറണ്ടൊകയന്നുും അറിയൊൻ അൈ ുകെ കൈബ്വസൈ് പ ിറശൊധിക്കു

.

നിങ്ങൾക്ക് ഓൺവലനിലൂകെറയൊ റഫൊണിലൂകെറയൊ ഓർഡർ കെയ്യൊൻ
ഴിറഞ്ഞക്കുും.
നിങ്ങളുകെ വ

യിൽ ഒ ു റപപർ കപ്പൊസ്പ്

ിപ്ഷനൊണ് ഉള്ളകതങ്കിൽ, െ ുന്ന്

എത്തിക്കുന്നതിന് െുപ് നിങ്ങൾ അത് റപൊസ്റ്റ് കെയ്യണും അകെങ്കിൽ ആക ങ്കിലുും
അത് ഫൊർെസിയിറലക്ക് ക
നിങ്ങളുകെ റഡൊ

െർ
്
പ്പിസ്പ്

അയച്കതങ്കിൽ, പ്പിസ്പ്

ൊണ്ടുറപൊ

ണും.

ിപ്ഷകെ ഒ ു ഡിജിൈൽ പ

ർപൊണ്

ിപ്ഷനികല ൈിലൊസത്തിറലക്ക് ഫൊർെസി െ ുന്ന്

അയയ്ക്കുും.

െോനസികോപ്രോഗ്യത്തിനുള്ള പിന്തുണ
നമ്മൾ ജീൈിക്കു യുും നമ്മൾ ഇഷ്െകപെുന്നൈ ുെൊയി നമ്മൾ സെയും
കെലൈഴിക്കുന്നതികെയുും ീതി ക ൊററൊണ വൈറസ് െൊൈു യൊണ്.
ഈ െഹൊെൊ ി ൈ ുന്ന ുററ െൊസങ്ങളിൽ നറമ്മൊകെൊപെുണ്ടൊ ുും, അതിനൊൽ
നമ്മുകെ ശൊ ീ ി ആറ ൊഗ്േത്തികനൊപും നമ്മുകെ െൊനസി ൊറ ൊഗ്േൈുും
പ ിപൊലിക്കൊൻ നമ്മൾ ഓർറക്കണ്ടത് പ്പധൊനെൊണ്.
റഫൊണിറലൊ ഇൻറർകനൈിറലൊ നിങ്ങളുകെ സുഹൃത്തുക്കളുെൊയുും
ുെുുംബൈുെൊയുും

മ്മേൂണിൈിയുെൊയുും ബന്ധും നിലനിർത്തു

നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർേും, സങ്കെും, ക്ഷീണും, ഉത്

.

ണ്ഠ അകെങ്കിൽ റദഷേും

റതൊന്നുന്നുകണ്ടങ്കിൽ, ഇത് സൊധൊ ണെൊകണന്ന് െനസിലൊക്കു

, സഹൊയും

റെൊദിക്കൊൻ ഭയകപെ ുത്.
COVID-19-ടന കുറിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവരോം
ഔറദേൊഗ്ി ഉറൈിെങ്ങളിൽ നിന്ന് ൈിൈ ങ്ങൾ അറിറയണ്ടത് പ്പധൊനെൊണ്.
health.gov.au സന്ദർശിക്കു റയൊ, 1800 020 080 എന്ന നപ ിൽ National Coronavirus
Helpline-റലൊ (നൊഷണൽ ക ൊററൊണ വൈറസ് കഹൽപ്വലൻ)
ൈിൈർത്തനത്തിനുും ദവിഭൊഷി റസൈനത്തിനുും 131 450 എന്ന നപ ിറലൊ
ൈിളിക്കു .
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