‘வயதானவர்களுக்கான ‘ககாவிட்-19’ ஆதரவுதவித்
ததாலைகேசி இலைப்பு’

(Older Persons COVID-19 Support Line)
‘க ோகரோனோ வைரஸ் க ோய்த்த ோற்றுக் ோலத் ில்
ைய ோனைர் ளுக்கு ஆ ரவு ைி அளிக் கைண்டியது முக் ியம்.
ைய ில் மூத் ைர் ளும், அைர் ளுவைய அன்பிற்குரியைர் ளும்,
பரோமரிப்போளர் ளும் ஒருைகரோடு ஒருைர் த ோைர்ந்து த ோைர்பில்
இருப்ப ற்கும் இந் க ோய்த்த ோற்றுக் ோலத் ில் அைர் ளுக்குத்
க வைப்படும் கேவை வள ைய ோனைர் ள் த ோைர்ந்து
தபற்றுக்த ோண்டிருப்ப ற்கும் ‘ைய ோனைர் ளுக் ோன ‘க ோைிட்-19’
ஆ ரவு ைித் த ோவலகபேி இவைப்பு’ என்பது உ வு ிறது.
வைமுவறயிலோன உ ைிவயயும் அறிவுவர வளயும் இந்
ஆ ரவு ைி இவைப்பு அளிக் ிறது.
‘க ோகரோனோ வைரஸ்’ ட்டுப்போடு வளப் பற்றியும், மு ிகயோர்
பரோமரிப்பு ஆ ரவு ைி கேவை வளப் பற்றியும் ீங் ள்
த ரிந்துத ோள்லோம், மற்றும் மன லவனப் பற்றி
யோரோைத ோருைருைன் ீங் ள் கபேலோம். ம்வமப் பற்றிகயோ, மற ி
க ோகயோடு ைோழ்ந்துைரும் ண்பர் அல்லது குடும்ப அங் த் ைர்
ஒருைவரப் பற்றிகயோ ைவலப்பட்டுக்த ோண்டிருப்பைர் ள் இந்
ஆ ரவு ைி இவைப்பின் மூலம் பயிற்ேி தபற்ற ‘டிதமன்ஷியோ
ஆஸ் ிகரலியோ’ (Dementia Australia) அவமப்பின் அறிவுவரயோளர்
ஒருைருைன் கபேலோம்.
ைய ோனைர் ள், அைர் ளுவைய உறைினர் ள், பரோமரிப்போளர் ள்,
ண்பர் ள் மற்றும் உ ைியோ இருப்பைர் ளுக்கு இந் ஆ ரவு ைி
இவைப்பு ைே ி ிவைக்கும். ிங் ள் மு ல் தைள்ளி ைவர ோவல
8.30 மைியிலிருந்து மோவல 6 மைி ைவர இந் இலைே
த ோவலகபேிச் கேவை இயக் த் ில் இருக்கும். இந் உ ைி
இவைப்பிவன ீங் ள் 1800 171 866-இல் அவைக் லோம்.
ஆங் ிலம் அல்லோ கைதறோரு தமோைியில் ீங் ள் கபே
ைிரும்பினோல், தமோைிதபயர்த்துவரப்போளர் ஒருைரோல் உங் ளுக்கு
உ ை இயலும். 131 450-இல் ‘தமோைிதபயர்ப்பு மற்றும்
தமோைிதபயர்த்துவரப்பு கேவை’(Translating and Interpreting Service)யிவன
அவைத்து உங் ள் தமோைியில் கபேகைண்டுதமனக் க ளுங் ள்.
‘வயதானவர்களுக்கான ‘க ோைிட்-19’ ஆ ரவு ைித் த ோவலகபேி இவைப்பு’
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கேவையுைன் த ோைர்பு ஏற்படுத் ித்
தமோைியில் க ட் லோம்.

ருமோறு

ீங் ள் உங் ளுவைய

‘சமூக வருனர்கள் திட்டம்’ (Community Visitors Scheme)
‘ேமூ

ைருனர் ள்

மற்றைர் ளுைனோன
ஏற்படுத் ித்

ிட்ை’மோனது ைய ோன ஆஸ் ிகரலியர் ளுக்கு

ட்பு, க ோைவம மற்றும் ேமூ த் த ோைர்பு வள

ரு ிறது. சுயைிருப்பத் த ோண்ைர் களோடு அவ்ைப்கபோது

ைறோமல் க ரம் தேலைிடுை ற் ோ

இது ேனங் வளத்

த ோைர்புபடுத்து ிறது. ‘க ோகரோனோ வைரஸ்’ த ோற்று இருக்கும்
ோலத் ில், உைல்ரீ ி ைில ல்

ைருவ

ள் இயலோ

ோரைத் ினோல் க ருக்கு-க ர்

க ரத் ில் இது த ோவலகபேி அல்லது

ோதைோலி மூலமோ

இருக் லோம்.

சுயைிருப்புத் த ோண்ைர் களோடு

ைறோமல் த ோைர்பில் இருப்ப ோனது

ோம் தேோல்ை ற்கு தேைி ேோய்க்கும் ஆட் ள் இருக் ிறோர் ள் என்ற

உைர்வை ேனங் ளுக்கு அளிக்கும், மற்றும்
அல்லது

னிவமயில் இருப்ப ோ

ஆ ரவு ைியோ

னித்துைிட்ை ோ

ிவனப்பைர் ளுக்கு

இருக்கும். ‘ேமூ

ைருனர் ள்

ிட்ைம்’ என்பது, அரே

ி ியு ைி தபறும் ைட்டுப்
ீ
பரோமரிப்பு கேவை அல்லது மு ிகயோர்

இல்லப் பரோமரிப்பு கேவை வளப் தபற்றுைரும் அல்லது இந்
கேவை ளுக் ோ

ைிண்ைப்பிக்கும் ைய ோனைர் ளுக்குக்

ஒரு இலைே கேவையோகும்.
ைய ோனைர் ள் ‘ேமூ
Scheme)’த் ிற் ோ த்

ைருனர் ள்

ம்வமத்

ிவைக்கும்

ிட்ை(Community Visitors

ோகம பரிந்துவரத்துக்த ோள்ளலோம்.

மு ிகயோர் பரோமரிப்பு கேவை ைைங்கு ர் ள், குடும்ப அங் த் ைர் ள்
மற்றும்

ண்பர் ள் ஆ ிகயோரிைமிருந்தும் பரிந்துவர ள் ைரலோம்.

கமல ி மோ த் த ரிந்துத ோள்ள www.health.gov.au/community-visitorsscheme எனும் ைவலத் லப் பக் த் ிவனப் போருங் ள்.
மன நைம்
ோம் ைோழும் ைி த் ில் பல மோற்றங் ள் ஏற்பட்டுள்ள

‘த ோகரோனோ வைரஸ்’ ஏற்படுத் ியிருக் ிறது.

ிவலயிவன

ைவலயுைர்வு,

னிவம, குைப்பம் அல்லது அச்ேம் ஆ ியைற்றிற்கு

ீங் ள்

ஆட்பட்டுக்த ோண்டிருந் ோல், குடும்பத் ினர், ண்பர் ள் அல்லது
உங் ளுவைய மருத்துைருைன்
இருக் லோம்.

ீங் ள் கபசுைது உ ைியோ

ைல் ள், அறிவுவர மற்றும் பல ரப்பட்ை ஆ ரவு ைி

கேவை வளப் தபற www.headtohealth.gov.au எனும்
ைவலத் லத் ிற்குச் தேல்லுங் ள்.
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கமைதிகத் தகவல்கள்
அ ி ோரபூர்ைமோன மூலங் ளில் இருந்து

ைல் வளப் தபறுைது

முக் ியம். www.health.gov.au/resources/translated எனும் ைவலத் லப்
பக் த் ிற்குச் தேல்லுங் ள், அல்லது 1800 020 080-இல் ‘க ோகரோனோ
வைரஸ் உ ைி இவைப்’(Coronavirus Helpline)பிவன அவையுங் ள்.
உங் ளுவைய குடும்பத் ினர், ண்பர் ள் மற்றும் ேமூ த் ினவரப்
போது ோப்போ

வைத்துக்த ோள்ள ‘க ோைிட்-கேஃப் ஆப்’ (COVIDSafe app)

எனும் தேயலிவய இறக் ம் தேய்துத ோள்ளுங் ள். ‘க ோைிட்-கேஃப்

ஆப்’ இப்கபோது ஆங் ில தமோைியுைன் அரபு, எளி ோக் ப்பட்ை மற்றும்
போரம்பரிய ேீனம், ைியட் ோமியம், த ோரியம், இத் ோலியம், ிகரக் ம்,
பஞ்ேோபி மற்றும் துருக் ியம் ஆ ிய தமோைி ளில்

ிவைக் ிறது.

ஸ்கைோர்’ (Google Play store) ஆ ியைற்றிலிருந்து இந்

‘ஆப்’-ஐ

‘ஆப்பிள் ஆப் ஸ்கைோர்’ (Apple App store) அல்லது ‘கூகுள் ப்கள
இறக் ம் தேய்துத ோள்ளலோம். இந்

ீங் ள்

‘ஆப்’-ஐ இறக் ம் தேய்ை ில்

உங் ளுக்கு உ வுமோறு உங் ளுவைய குடும்பத் ினர் அல்லது

ண்பர் ள் அல்லது மு ிகயோர் பரோமரிப்பு ஊைிய அங் த் ைர்

ஒருைவர

ீங் ள் க ட் லோம்.
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