உங்களுடைய மருத்துவ சந்திப்புவவடைகடை வமற்ககொள்ைல்
‘ககொவ ொனொ டவ ஸ்’ கொலத்தில், குறிப்பொக உங்களுக்கு நீண்ை கொலமொக அல்லது
தற்வபொது சுகவீனம் இருந்தொல், உங்களுடைய வழடமயொன சந்திப்புவவடைகடை
நீங்கள் தவறொமல் வமற்ககொண்டுவ வவண்டும் என்பது முக்கியம்.
உங்களுடைய சுகொதொ வசடவ வழங்குனட ப் பொர்ப்பது இப்வபொதும்
பொதுகொப்பொனவத. உங்களுடைய சந்திப்புவவடைக்கு நீங்கள் கசல்லும்வபொது,
அவர்கள் உங்களுக்குக் ககொடுக்கும் அறிவுறுத்தல்கடைப் பின்பற்றுங்கள். நீங்கள்
வந்துவசரும்வபொதும், தனிப் பகுதி ஒன்றின் வழியொக நீங்கள் உள்நுடழயும்வபொதும்
முகக் கவசம் ஒன்டற அணிவதும், (உங்களுடைய வசடவ வழங்குனர் உங்களுக்கு
ஒன்டறத் த முடியும்), உங்களுடைய டககடைச் சுத்திகொிப்பதும் இதில்
உள்ைைங்கக்கூடும்.
‘வகொவிட்-19’ வநொய் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தொல், உங்களுடைய
சந்திப்புவவடையின்வபொது உங்களுடைய வசடவ வழங்குநருக்கு அடதத்
கதொியப்படுத்துங்கள். வமலும், சமீபகொலப் பயணம் ஒன்டற நீங்கள்
வமற்ககொண்டிருந்தொல், அல்லது ‘வகொவிட்-19’ வநொய் உள்ை ஒருவருைன் நீங்கள்
கதொைர்பு ககொண்டிருந்தொல் அடதப் பற்றியும் அவர்களுக்குத் கதொியப்படுத்துங்கள்.
சந்திப்புவவடைக்கு வரும்வபொது முகக்கவசம் ஒன்டற அணிந்துககொள்ைவடதயும்
மற்றும், எல்லொ வந த்திலும் மற்றவர்கைிைமிருந்து ஆகக் குடறந்தது1.5 மீட்ைர்
இடைகவைி விட்டு விலகி இருக்கவவண்டும் என்படதயும் நிடனவில் ககொள்ளுங்கள்.
நீங்கள் இருமும்வபொதும், தும்மும்வபொதும்உங்களுடைய உங்களுடைய முழங்டகடய
மடித்து மடறத்துக்ககொள்ளுங்கள்.

‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ (Telehealth) சந்திப்புவவடைகள்
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கதொடலவபசி அல்லது கொகணொலி உட யொைல் மூலமொக வமற்ககொள்ைப்படும்
கலந்துட யொைல்கள் ‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ சந்திப்புவவடைகள் எனப்படும். நீங்கள்
உங்கள் வீட்டைவிட்டு கவைிவயறொமல் உங்களுடைய மருத்துவட த்
கதொடலவபசியில் அடழத்து அவருைன் வபசும் வசதி உங்களுக்கு இருக்கும். விவசை
சொதனங்கள் எதுவும் உங்களுக்குத் வதடவயில்டல, மற்றும் நீங்கள் உங்களுடைய
கதொடலவபசி அல்லது கணினிடயப் பயன்படுத்தலொம். உங்களுடைய
தேடைகளுக்காகப் பாைிப்பேற்கான சிறந்ே முடற எது என்படே நீங்களும்
உங்களுடைய தசடை ைழங்குனரும் முடிவு சசய்வீர்கள்.
மருத்துவர்கள், கசவிலியர்கள் மற்றும் மனநலத் கதொழில்சொர் வல்லுநர்கள்
‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ சந்திப்புவவடைகடைச் கசய்யலொம். ‘கமடிககயர்’ அட்டை
டவத்திருக்கும் எவ ொயினும் ஒருவர் ‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ சந்திப்புவவடைகளுக்குத்
தகுதிகபறுவர். ‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ ஆவலொசடன ஒன்றின் மூலமொக
மருந்துச்சீட்டு ஒன்டறயும் உங்களுடைய மருத்துவ ொல் ககொடுக்க இயலும்.
உங்களுடைய ‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ சந்திப்புவவடையின்வபொது, மருந்துச்சீட்டு
ஒன்டற உங்களுக்குக் ககொடுக்கவவண்டிய வதடவ உங்களுடைய மருத்துவருக்கு
ஏற்பைக்கூடும். ‘கதொடலவழிச் சுகொதொ ’ கலந்துட யொைடலத் கதொைர்ந்து, கொகித
வடிவிலொன மருந்துச்சீட்டு ஒன்டற மருத்துவர்கைொல் உங்களுக்குக் ககொடுக்க இயலும்,
அல்லது மருந்துச்சீட்டின் ‘மின்னணுப் பி தி’ (digital copy) ஒன்டற நீங்கள் விரும்பும்
மருந்துக்கடைக்கு அனுப்ப இயலும்.

மருந்துகள் வீட்டில் வசர்ப்பிக்கப்படும் வசதி
நீங்கள் உங்களுடைய மருந்துகடை உங்களுடைய வீட்டிற்குக் ககொண்டுவந்து
ககொடுக்கச் கசய்யலொம். நீங்கள் உங்கடைத் தனிடமப்படுத்திக்ககொண்டிருந்தொவலொ,
மிகவும் பொ தூ மொன வநொய்கைொல்பொதிப்புறும் நிடலயில் நீங்கள் இருந்தொவலொ,
அல்லது நீங்கள் வீட்டிவலவய இருக்க விரும்பினொவலொ வீட்டில் விநிவயொகித்தல் ஒரு
நல்ல கதொிவொகும்.
நீங்கள் விரும்பும் மருந்துக்கடையிைம் மருந்துகடை வீட்டிற்குக் ககொண்டுவந்து
வசர்ப்பொர்கைொ என்றும், உங்களுக்கொன மருந்து அவர்கைிைம் இருப்பில் இருக்கிறதொ
என்றும் மருந்துக்கடைடயத் கதொடலவபசி மூலம் அடழத்துக் வகளுங்கள் அல்லது
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அவர்கைது வடலத்தைத்தில் சொிபொர்த்துக்ககொள்ளுங்கள். இடணயவழியிவலொ,
கதொடலவபசி மூலமொகவவொ உங்கைொல் மருந்திற்கொன ‘ஆர்ைர்’கடைக் ககொடுக்க
இயலக்கூடும்
மருந்துகள் ககொண்டுவந்து வசர்க்கப்படுவதற்கு முன்பொக, உங்கைிைம் கொகித
வடிவிலொன மருந்துச்சீட்டு இருந்தொல் அடத நீங்கள் தபொல் மூலம் அனுப்பவவண்டும்,
அல்லது யொர் மூலமொவது அடத மருந்துக்கடைக்குக் ககொடுத்து அனுப்பவவண்டும்.
மருந்துச்சீட்டின் மின்னணுப் பி தி ஒன்டற உங்களுடைய மருத்துவர் அனுப்பினொல்,
மருந்துச்சீட்டில் உள்ை முகவொிக்கு மருந்துக்கடையொனது மருந்துகடை அனுப்பும்.

மன நலத்திற்கொன ஆத வு
நமது அன்பிற்குொியவர்களுைன் நொம் வொழும் விதத்டதயும், அவர்களுைன் நொம் வந ம்
கசலவழிக்கும் விதத்டதயும் ‘ககொவ ொனொ டவ ஸ்’ மொற்றிவருகிறது. ைரைிருக்கும் பல
மாேங்களுக்கு இந்ே சபருந்சோற்று நம்மிடைதய இருக்கும், ஆகதை, நமது உைல்
நலத்துைன் நமது மன நலத்ேிடனயும் பராமாிப்படே நாம் நிடனைில்
சகாள்ளதைண்டியது முக்கியம்.
உங்கைது நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் சமூகத்தினருைன் கதொடலவபசி அல்லது
‘இண்ட்ைர்கநட்’ மூலமொகத் கதொைர்பில் இருங்கள்.
மன அழுத்தத்திற்கு ஆட்பட்வைொ, வசொகமொகவவொ, வகொபமொகவவொ நீங்கள் இருந்தொல்,
இப்படி இருப்பது சொதொ ணவம என்படதத் கதொிந்துககொள்ளுங்கள், மற்றும் இதற்கொன
உதவிடய நொடுவதற்கு அஞ்சொதீர்கள்.

‘வகொவிட்-19’-ஐப் பற்றிய வமலதிகத் தகவல்கள்
அதிகொ பூர்வ ஊைகங்கள் (சொதனங்கள்) வழியொக விையங்கடை அவ்வப்வபொது
அறிந்துககொண்டிருக்க வவண்டியது முக்கியம். health.gov.au எனும்
வடலத்தைத்திற்குச் கசல்லுங்கள், 1800 020 080-இல் ‘ககொவ ொனொ டவ ஸ் உதவி
இடணப்’பிடன அடழயுங்கள் அல்லது 131 450- இல் ‘கமொழிகபயர்ப்பு மற்றும்
கமொழிகபயர்த்துட ப்பு வசடவ’யிடன அடழயுங்கள்.
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