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‘க ோவிட்-19’ என்றோல் என்ன
‘ககோகரோனோ வைரசுகள்’ என்பவை சுைோச க ோய்த்த ோற்றுகவை ஏற்படுத்தும்
ஒரு தபரும் வைரஸ் குடும்பமோகும். சோ ோரண சைியில் இருந்து அ ி
போரதூரமோன க ோய்கள் ைவர இந் க ோய்த்த ோற்றுகைின் ைச்சு
ீ
இருக்கக்கூடும்.
‘ககோைிட்-19’ என்பது பு ிய ைவக ‘ககோகரோனோ வைரஸ்’ ஒன்றினோல்
ஏற்படுத் ப்படும் க ோயோகும். சீன ோட்டில் உள்ை ‘வுஹோன்’ கரத் ில் டிசம்பர்
2019-இல் இந் வைரஸ் இருப்பவ ப் பற்றிய தசய் ி தைைியோனது.

‘க ோவிட்-19’-இன் அறிகுறி ள்
மி மோக சுகைனத்
ீ
ிலிருந்து ீைிரமோன கபைோ ம் ைவரக்கும் ‘ககோைிட்-19’
அறிகுறிகைின் ைச்சு
ீ
இருக்கக்கூடும். சிலர் ைிவரைோகவும், எைி ோகவும்
குணமவைைர், ஏவனகயோர் தைகு ைிவரைில் க ோய்ைோய்ப்பட்டுைிைக்
கூடும்.
‘ககோைிட்-19’-இன் அறிகுறிகைில் உள்ைைங்குைன:
•

சுரம்

•

சுைோச க ோய் அறிகுறிகள்

•

இருமல்

•

த ோண்வை ைலி

•

மூச்சு ைோங்கல்

ோசிக் கசிவு, வலைலி, வச அல்லது மூட்டு ைலிகள், குமட்ைல்,
ையிற்றுப்கபோகு, ைோந் ி, ைோசவனத் ிறன் இழப்பு, மோறிய சுவைத் ிறன்,
பசியின்வம மற்றும் கவைப்பு ஆகியன மற்ற அறிகுறிகைில் உள்ைைங்கலோம்.
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இது பரவும் விதம்
‘ககோைிட்-19’ க ோய்த்த ோற்றோனது பின்ைரும் ைழிகைில் ஒருைரிைமிருந்து
இன்தனோருைருக்குப் பரவுகிறது:
•

க ோய்த்த ோற்றுள்ை ஒரு பருைனோன த ருங்கிய த ோைர்பு (அந்
பருக்கு
க ோயறிகுறிகள் க ோன்றுை ற்கு முந்வ ய 48 மணி க ரத் ிலோன த ோைர்பு
உள்ைைங்க)
• க ோய்த்த ோற்று உள்ை பருவைய இருமல் அல்லது தும்மல் மூலம் சி றும்
ிரைத் துைிகளுைனோன த ோடுவக
• க ோய்த்த ோற்று உள்ை பர் ஒருைரிைமிருந்து தைைிப்பட்ை ிரைத் துகள்கள்
படிந்துள்ை தபோருட்கள் அல்லது பரப்புகவைத் (க ைின் வகப்பிடிகள் அல்லது
கமவசகள் கபோன்ற) த ோட்ை பிறகு உங்களுவைய ைோய் அல்லது முகத்வ த்
த ோடு ல்
‘ககோைிட்-19’ ஒரு பு ிய க ோயோ லோல், மது சமூகங்கைில் இ ற்கோன க ோய்
எ ிர்ப்புத் ிறன் கிவையோது. இந் க ோய்த்த ோற்றினோல் மிகவும் பரந்
அைைிலும், ைிவரைோகவும் பரை இயலும் என்பவ இது குறிக்கும்.

‘ககோைிட்-19’ க ோயறிவுச் கசோ வனவய
ோன் எவ்ைோறு கமற்தகோள்ைது?

‘ககோைிட்-19’ அறிகுறிகள் உள்ை எைதரோருைரும் இ ற்கோன க ோயறிவுச்
கசோ வன ஒன்வற கமற்தகோள்ை கைண்டும். உங்களுக்கு இருப்பவை மிகவும்
மி மோன அறிகுறிககை என்றோலும் ீங்கள் க ோயறிவுச் கசோ வனவய
கமற்தகோள்ைகைண்டியது முக்கியம்.
உங்களுக்குக் ‘ககோைிட்-19’ இருக்கக்கூடும் என்று
ீங்கள் பின்ைருைனைற்வறச் தசய்யலோம்:
•

•
•
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ீங்கள் கைவலப்பட்ைோல்

‘‘தஹல்த்-வைதரக்ட்’ க ோயறிகுறி கசோ னி’(healthdirect symptom checker)-வயப்
பயன்படுத் ி அல்லது ‘க சிய ‘தகோகரோனோ வைரஸ்’ உ ைி இவணப்’(National
Coronavirus Helpline)-பிவன 1800 020 080-இல் அவழத்து அறிவுவர ோடுங்கள்.
ீங்கள் ஆங்கிலம் கபசோ ைர் என்றோல் 131 450 -ஐ அவழத்து ‘தமோழிதபயர்ப்பு
மற்றும் தமோழிதபயர்த்துவரப்பு கசவை’(Translating and Interpreting Service)-வயப்
பயன்படுத் லோம்.
ஒரு இலைச ‘ககோைிட்-19’ சுைோச க ோய் சிகிச்வசயக(testing clinic)-த் ிற்குச்
தசல்லுங்கள்
உங்களுவைய மருத்துைவரத் த ோவலகபசி மூலம் அவழயுங்கள்,
க ோயறிவுச் கசோ வனவய அைர் ஏற்போடு தசய்ைோர், இ ற்கு ீங்கள்
கட்ைணம் ஒன்று தசலுத் கைண்டியிருக்கலோம்
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சுைோச க ோய்த்த ோற்று அறிகுறிகள் உள்ைைர்களுக்கு கசோ வன அைிப்ப ில்
கைனக்குைிவு தசலுத்துைவ க ோக்கமோகக் தகோண்ை சுகோ ோர வமயங்கைோன
‘ககோைிட்-19’ சுைோச க ோய் சிகிச்வசயகங்கள் ோதைங்கிலும் உள்ைன.
‘உங்களுக்கு மிக அண்வமயிலுள்ை ‘ககோைிட்-19’ சுைோச க ோய் சிகிச்வசயகம்’
(COVID-19 respiratory clinic nearest to you) எங்கு இருக்கிறது என்பவ த்
த ரிந்துதகோள்ளுங்கள்.

க ோதனன முடிவு ளுக் ோ க்

ோத்திருத்தல்

உங்களுவைய கசோ வன முடிவுகள் ைருை ற்கு சில ோட்கள் ஆகக்கூடும்.
உங்களுவைய கசோ வன முடிவுகளுக்கோக ீங்கள் கோத் ிருக்கும்கபோது, தபோது
சுகோ ோர அ ிகோரிகளும் உங்கவைச் கசோ ித் மருத்துைத்
த ோழில்ைல்லுனர்களும் தகோடுக்கும் அறிவுறுத் ல்கவை ீங்கள் கட்ைோயமோகப்
பின்பற்றியோக கைண்டும்.
உங்களுக்கு க ோயறிகுறிகள் இருக்கும் கோரணத் ினோல் ீங்கள் கசோ வனவய
கமற்தகோண்ைோல், கசோ வனக்குப் பிறகு ீங்கள் க ரடியோக ைட்டிற்குச்
ீ
தசன்று
அங்கககய இருத் ல் கைண்டும். உங்களுக்கு க ோய்த்த ோற்று இல்வல என்ற
முடிவு ைரு ல், அல்லது உங்களுவைய க ோயறிகுறிகள் மவற ல் – இந்
இரண்டில் எ ற்கு அ ிக கோலம் எடுக்கிறக ோ அது ைவர ீங்கள் ைட்டிகலகய
ீ
இருக்ககைண்டும்.
ிரும்பி ைந் ிருக்கும் ஒரு பயணி, அல்லது ‘ககோைிட்-19’ த ோற்று உள்ை ஒரு
பருைன் த ருங்கிய த ோைர்பில் இருந் ஒருைர் என்ற கோரணத் ிற்கோக ீங்கள்
க ோய்க்கோப்புத் னிவமயில் வைக்கப்பட்டிருக்கக் கூடும். க ோய்க்கோப்புத்
னிவமயில் இருக்கும்கபோது எவ்தைோரு கோரணத் ிற்கோகவும் ீங்கள்
க ோயறிவுச் கசோ வனவய கமற்தகோண்ைோல், உங்களுவைய க ோய்க்கோப்புத்
னிவமக் கோலம் (14 ோட்கள்) முடியும் ைவர ீங்கள் கட்ைோயமோக
க ோய்க்கோப்புத் னிவமயில் த ோைர்ந்து இருக்ககைண்டும். உங்களுக்கு
க ோயறிகுறிகள் ஏதும் இல்வல என்றோலும், உங்களுக்குத் க ோய்த்த ோற்று
இல்வல என்று உங்களுவைய கசோ வன முடிவுகள் கூறினோலும் ீங்கள்
கட்ைோயமோக இப்படிச் தசய் ோக கைண்டும்.
உங்களுக்குத் க ோய்த்த ோற்று இருக்கிறது என்று உங்களுவைய கசோ வன
முடிவுகள் த ரிைித் ோல், உங்களுவைய மருத்துைர் அல்லது தபோது சுகோ ோர
அ ிகோரிகள் அறிவுறுத்துைது கபோல உங்கள் ைடு,
ீ
ீங்கள் இருக்கும்
மருத்துைமவன அல்லது மற்ற இைைச ி ஆகியைற்றிலுள்ை மற்ற
ஆட்கைிைமிருந்து ீங்கள் ைிலகியிருக்க கைண்டும்.
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‘க ோவிட்-19’-இற்கு எவ்வோறு
அளிக் ப்படு ிறது?

ி ிச்ன

‘ககோைிட்-19’-ஐ குணப்படுத்தும் அல்லது இந் த் த ோற்றிவனத் டுக்கும்
குறிப்பிட்ை சிகிச்வச அல்லது அங்கீ கரிக்கப்பட்ை டுப்பூசி எதுவும் ற்சமயம்
இல்வல. ீைிரமோன ‘ககோைிட்-19’ க ோயிலிருந்து மீ ள்ை ற்கு உ ைக்கூடிய சில
சிகிச்வசகள் உள்ைன. சோத் ியமோன டுப்பூசிகவையும், சிகிச்வசகவையும்
உருைோக்குை ற்கோன ஆய்வுகள் ஆஸ் ிகரலியோைிலும், உலக ோடுகைிலும்
தசய்யப்பட்டுைருகின்றன.

‘க ோவிட்-19’ ததோற்றிற்கு ஆளோகும் ஆபத்து
யோருக்கு மி அதி ம்?
ஆஸ் ிகரலியோைில், இந்
உள்ைைர்கள்:

வைரஸ் த ோற்றிற்கு ஆைோகும் ஆபத்து மிக அ ிகம்

•
•

சமீ பத் ில் தைைி ோடுகைில் இருந் ிருந் பயணிகள்
‘ககோைிட்-19’ த ோற்று இருப்ப ோகக் கண்ைறியப்பட்டுள்ை ஒருைருைன்
த ருங்கிய த ோைர்பில் இருந் ிருப்பைர்கள்
• சீர் ிருத் வமயங்கள் அல்லது டுப்பு வமயங்கைில் இருப்பைர்கள்
• குழுமக் குடியிருப்பு சூழலில் இருப்பைர்கள்
இந் வைரஸ் த ோற்று ஏற்படும் பட்சத் ில், போரதூரமோன க ோய்க்கு ஆைோகும்
அ ியுயர் ஆபத் ில் இருப்பைர்கள்:
•
•

70 அல்லது அ ற்கு கமற்பட்ை ையதுவையைர்கள்
குறிபிட்ை சில மருத்துை ிவலகள் அல்லது சிகிச்வசகைின் கோரணமோக
க ோதய ிர்ப்பு சக் ி போ ிக்கப்பட்டுள்ைைர்கள்
• பின் ைருைன கபோன்ற ீடித் மருத்துை ிவலகள் உள்ைைர்கள்:
o இரு ய க ோய்
o நுவரயீரல் க ோய்
o சிறு ீரகச் தசயலிழப்பு
o சர்க்கவர க ோய் ( ீரிழிவு)
o
ீைிர உைற்பருமன்
o ஈரல் க ோய்
ஆபத் ிவன அ ிகரிக்கக் கூடிய ீடித் மருத்துை ிவலகைின் முழு
அட்ைைவண அல்ல இது. உங்களுக்கு மருத்துை ிவலகள் ஏதும் இருப்பின்,
உங்களுக்கோன னிப்பட்ை ஆபத் ிவனப் பற்றியும், உங்கவைப்
போதுகோத்துக்தகோள்ை உங்கைோல் என்ன தசய்ய இயலும் என்பவ ப் பற்றியும்
உங்களுக்கு சிகிச்வசயைித்துைரும் மருத்துைருைன் ீங்கள் கலந்துவரயோை
கைண்டுதமன பரிந்துவரக்கப்படுகிறது.
4
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பரந்துபட்ை சனத்த ோவகயுைன் ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும்கபோது, குழந்வ கைிவைகய
‘ககோைிட்-19’ த ோற்று உறு ிப்படுத் ப்பட்டுள்ைைர்கைின் ை ீ ம் இது ைவர
குவறைோக இருந்துள்ைது.
கர்ப்பிணிப் தபண்களுக்கோன ஆபத்வ ப் பற்றி
குவறவு.

ற்கபோது உள்ை ஆ ோரங்கள்

‘க ோவிட்-19’ ததோற்றில் இருந்து
உங் னளயும் மற்றவர் னளயும்
போது ோத்துக்த ோள்ளும் விதம்
‘ககோைிட்-19’ க ோய்த்த ோற்றுப் பரைவலத் டுப்ப ில் ஒவ்தைோருைருக்கும்
ஆற்றகைண்டிய பங்கு ஒன்று இருக்கிறது. ‘ககோைிட்-19’ க ோய்த்த ோற்றுப் பரைல்
கைகத்வ க் குவறக்கவும், அ ியுயர் ஆபத் ில் உள்ைைர்கவைப் போதுகோக்கவும்
பின் ைரும் ைிையங்கவைச் தசய்யகைண்டியது முக்கியம்.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
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மற்றைர்கைிைமிருந்து 1.5 மீ ட்ைர் தூரம் இவைதைைி ைிட்டு ைிலகியிருங்கள்
வக-குலுக்கல்கள், அவணப்புகள் மற்றும் முத் ங்கள் கபோன்ற உைல்ரீ ியோன
முகமன் கூறல்கவைத் ைிருங்கள்
சைி அல்லது ‘ஃப்ளூ-சுரம்’ கபோன்றைற்றிற்கோன அறிகுறிகள்
உங்களுக்கிருந் ோல், அவை மி மோனவையோககை இருந் ோலும், ைட்டிகலகய
ீ
இருங்கள் மற்றும் க ோயறிவுச் கசோ வனவய கமற்தகோள்ளுங்கள்
உங்களுவைய இருமல்கள் மற்றும் தும்மல்கவை உங்களுவைய முழங்வக
மடிப்பு அல்லது ஒரு ிசுத்- ோவைக் தகோண்டு மவறத்துக்தகோள்ளுங்கள்
பயன்படுத் ிய ிசுத்- ோள்கவை உைகன குப்வபத்-த ோட்டியில் கபோட்டுைிட்டு
உங்களுவைய வககவைக் கழுைிக்தகோள்ளுங்கள்
சோப்பிடுை ற்கு முன்பு, சோப்பிட்ை பிறகு, மற்றும் கழிைவறவயப்
பயன்படுத் ிய பிறகு ஆகிய க ரங்கள் உள்ைைங்க, கசோப்பு மற்றும்
ண்ணவரப்
ீ
பயன்படுத் ி உங்களுவைய வககவைக் கழுைிக்தகோண்டிருங்கள்
‘ஆல்தகோஹோல்’-ஐ அடிப்பவையோகக் தகோண்ை வகச் சுத் ிகரிப்போன்கவைப்
பயன்படுத்துங்கள்
உங்களுவைய கண்கள், ோசி மற்றும் ைோவயத் த ோடுைவ த் ைிருங்கள்
கமவசயின் கமற்பரப்புகள், பணி கமவசகள் மற்றும் க ைின் வகப்பிடிகள்
கபோன்ற அடிக்கடிப் பயன்படுத் ப்படும் பரப்புகவைச் சுத் ிகரிப்பு தசய்து
கிருமி- ீக்கம் தசய்யுங்கள்
வகத்-த ோவலகபசிகள், சோைிகள், ‘பணப்-வப’(wallet)கள்’ மற்றும் கைவலத் லஉள் நுவழவு அட்வைகள் கபோன்ற அடிக்கடிப் பயன்படுத் ப்படும்
தபோருட்கவைச் சுத் ிகரிப்பு தசய்து கிருமி- ீக்கம் தசய்யுங்கள்
சன்னல்கவைத் ிறந்து வைப்பது அல்லது குைிர்சோ ன ைச ிகவை சரியோன
ிவலயில் வைப்பது ஆகியைற்வறச் தசய்ை ன் மூலம் கிவைக்கும்
சுத் மோன கோற்றின் அைவை அ ிகரியுங்கள்
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•

‘ககோைிட்-கசஃப் ஆப்’ எனும் தசயலிவய ைவலயிறக்கம் தசய்துதகோள்ளுங்கள்

உங்களுவைய ‘மோ ில அல்லது எல்வலப்பகு ி அ ிகோரிகள்’ (state or territory

authorities) தகோடுக்கும் தபோது இைங்கைில் கூட்ைம் கூடு ல் பற்றிய
அறிவுவரகவை அவனத்து கைவைகைிலும் பின்பற்றுங்கள்.

குறிப்போக, மருத்துைப் பரோமரிப்பு க வைப்படும் ீடித் அல்லது ற்கபோது
இருக்கும் க ோய் ிவலகள் ஏதும் உங்களுக்கு இருந் ோல், உங்களுவைய
ைழவமயோன மருத்துை சந் ிப்புகைவைகவை ீங்கள் த ோைர்ந்து
கமற்தகோள்ைகைண்டியது முக்கியம்.

கமலதி த் த வல் ள் மற்றும் ததோடர்பு ள்
‘ஆஸ் ிகரலிய அரச சுகோ ோரத்
Department of Health website

ிவணக்கை ைவலத் லம்’ (Australian Government

‘ககோைிட்-19’-ஐப் பற்றிய ஆங்கில மூலைைங்கள்’ (English COVID-19 resources)
‘ககோைிட்-19’-ஐப் பற்றிய தமோழிதபயர்க்கப்பட்ை மூலைைங்கள்’ (Translated COVID-19
resources)
‘ஆஸ் ிகரலிய அரசோங்க ைவலத் லம்’ (Australian Government website)
‘தஹல்த்-வைதரக்ட் க ோயறிகுறிச் கசோ னி’ (Healthdirect symptom checker)
‘உங்களுக்கு மிக அண்வமயிலுள்ை ‘ககோைிட்-19’ சுைோச க ோய் சிகிச்வசயகம்
எங்கு இருக்கிறது என்பவ த் த ரிந்துதகோள்ளுங்கள் (தஹல்த்-வைதரக்ட்) Find the
closest COVID-19 testing clinic near you (healthdirect)
‘‘தஹட்-டு-தஹல்த்’ ைவலத் லம்’ Head to Health website மன லம் மற்றும் தபோது
உைல் ல ஆ ரவு ைிக்கோக
‘க சிய தகோகரோனோ வைரஸ் உ ைி இவணப்பு’ (National Coronavirus Helpline)
1800 020 080. இந் இவணப்பு ோளுக்கு 24 மணி க ரமும், ைோரம் ஏழு
இந் த் கைல் இவணப்பு இயக்கத் ில் இருக்கும்.

ோட்களும்

‘தமோழிதபயர்ப்பு மற்றும் தமோழிதபயர்த்துவரப்பு கசவை’ (Translating and Interpreting

Service) 131 450.

ீங்கள் ஆங்கிலம் கபசோ ைர் என்றோல் தமோழிதபயர்ப்பு மற்றும்

தமோழிதபயர்த்துவரப்பு கசவைக்கோக.
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