ര ോഗവ്യോപനം തടയുന്നതിന് ഏജ്്ഡ്
കെയർ കെസിഡന്്സിനുള്ള
്
6 ഘട്ടങ്ങൾ

നിങ്ങളെയ ും നിങ്ങെ ളെ സഹവാസികളെയ ും നിങ്ങളെ പരിപാലിക്ക ന്ന എല്ലാ ആെ കളെയ ും
സ രക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി. ചില സമയങ്ങെിൽ ഇത്
ളവല്ല വിെിയായിര ളന്നന്ന ും എല്ലാവർക്ക മ ള്ള ഒര പ്പധാന പ്കമീകരണമാളണന്ന ും ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്ക ന്ന .
നിങ്ങെ ളെ സ രക്ഷയ്ക്ക ും ക്ഷക്ഷമത്തിന മാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവ ും കൂെ തൽ പരിഗണന
നൽക ന്നത്. നിങ്ങളെ സ രക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്ക ക എന്ന ലക്ഷയക്ഷത്താളെയ ള്ള
നെപെികൊണ് ഞങ്ങൾ നെപ്പിലാക്കിയത്.
COVID-19-ൽ നിന്ന് ഏജ്്ഡ് ളകയർ ളെസിഡന്്സിളനയ
്
ും സ്റ്റാഫ കളെയ ും സുംരക്ഷിക്കാൻ
നമ്മൊൽ കഴിയ ന്നളതല്ലാും ളചയ്യാൻ നാും പ്പതിബദ്ധരാണ്. സ രക്ഷിതമായി ഇരിക്കാൻ
നിങ്ങളെ സഹായിക്കാന ള്ളതാണ് ഇനിപ്പെയ ന്ന വിവരങ്ങൾ.
നിങ്ങൾക്ക് എളെങ്കില ും ആശങ്കകെ ളെങ്കിക്ഷലാ നിങ്ങൾക്ക് കൂെ തൽ വിവരങ്ങൾ
ആവശയമാളണന്ന് ക്ഷതാന്ന കയാളണങ്കിക്ഷലാ, ക െ ുംബാുംഗങ്ങെ മാക്ഷയാ ളകയെർമാര മാക്ഷയാ
സ്റ്റാഫ മാക്ഷയാ സുംസാരിക്ക ക. നാളമല്ലാവര ും ഇതിൽ ഒന്നാണ്.
കൂെ തൽ വിവരങ്ങൾ health.gov.au ളവബ്സസറ്റിൽ
്
ലഭ്യമാണ് അളല്ലങ്കിൽ 1800 020 080 എന്ന
നമ്പെിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ളകാക്ഷൊണ സവെസ് ളഹൽപ്പ്്സലനിൽ
വിെിക്കാവ ന്നതാണ്.

ര ോഗവ്യോപനം തടയുന്നതിനുള്ള ആെ് ഘട്ടങ്ങൾ:
നിങ്ങൾക്ക് സ ഖമിളല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെ ളെ ളഹൽത്ത് ളകയർ വർക്കളെ
ആ വിവരും അെിയിക്ക ക
എപ്ത ളചെ താളണങ്കിൽ കൂെിയ ും, നിങ്ങൾക്ക് ഉൊക ന്ന ഏളതാര ക്ഷരാഗലക്ഷണവ ും നിങ്ങൾ
െിക്ഷപ്പാർട്ട് ളചക്ഷയ്യെത െ്. അവർക്ക് ഒര വിലയിര ത്തൽ നെത്താന ും COVID-19
പരിക്ഷശാധനയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിക്ഷധയമാക്കാന ും അവർക്ക് കഴിയ ും. COVID-19-ളന് ലക്ഷണങ്ങൾ
ജലക്ഷ ാഷക്ഷമാ ഫ്ലൂക്ഷവാ ക്ഷപാളലയാകാും, കൂൊളത ഇവയ ും ഉൾളപ്പൊും:

•
•
•
•
•
•

പനി
ചമ
ശവാസളമെ ക്കാൻ ബ ദ്ധിമ ട്ട്
ളതാെ ക്ഷവ ന
തലക്ഷവ ന
മണും തിരിച്ചെിയാന ള്ള ക്ഷശഷി നഷ്്െളപ്പെ ന്ന
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•
•
•
•
•
•
•

ര ചി തിരിച്ചെിയാന ള്ള ക്ഷശഷി നഷ്്െളപ്പെ ന്ന
മൂളക്കാലിപ്പ്
ക്ഷപശീ ക്ഷവ ന
സന്ധി ക്ഷവ ന
വയെിെക്കും
ഓക്കാനും/ഛർദ്ദി
വിശപ്പില്ലായ്്മ.

ളെസിഡൻഷയൽ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ളഫസിലിറ്റികെിളല എല്ലാ താമസക്കാർക്ക ും COVID-19
പരിക്ഷശാധന ലഭ്യമാണ്.

നിങ്ങെ ളെ സകകൾ പതിവായി കഴ ക ക
നിങ്ങെ ളെ സകകൾ വൃത്തിയായി കഴ ക്ഷകെത െ്. മറ്റ് ളെസിഡന്്സ
് മാക്ഷയാ,
സന്ദർശകര മാക്ഷയാ, വർക്കർമാര മാക്ഷയാ സമ്പർക്കും ഉൊക ന്നതിന് മ ൻപ ും ക്ഷശഷും നിങ്ങൾ
ഇത് എല്ലായിക്ഷപ്പാഴ ും ളചയ്യണും. ക െഞ്ഞത് 20 ളസക്കൻഡ് ക്ഷനരും ക്ഷസാപ്പ ും ളവള്ളവ ും
ഉപക്ഷയാഗിച്ച് നിങ്ങൾ സക കഴ കണും. നിങ്ങെ ളെ സകകെിൽ കാഴ്്ചയിൽ മലിനമളല്ലങ്കിൽ
മ യും അെിസ്ഥാനമാക്കിയ ള്ള ഹാൻഡ് സാനിസറ്റസർ നിങ്ങൾക്ക് ഉപക്ഷയാഗിക്കാും.

നിങ്ങളെയ ും സന്ദർശകളരയ ും പരിചരിക്കൽ
COVID-19 പെര ന്നതിളന് അപകെസാധയത ക െയ്ക്ക ന്നതിന്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങക്ഷൊെ് ഇനിപ്പെയ ന്ന
കാരയങ്ങൾ ശ പാർശ ളചയ്യ ന്ന :

•

നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകർക്ക് സ ഖമിളല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കര ളതന്ന് അവക്ഷരാെ്
ആവശയളപ്പെ ക

•

നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകളര സകകൾ കഴ കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്ക കയ ും സക കഴ കാൻ
കഴിയ ന്നിെക്ഷത്തക്ക് അവളര നയിക്ക കയ ും ളചയ്യ ക

•
•

ഒര സമയും രെ് സന്ദർശകളര മാപ്തും അന വ ിക്ക ക

•

നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകക്ഷരാളൊപ്പും സാമൂഹികമായ ഇെങ്ങെിൽ ക്ഷപാക ന്നത്
ഒഴിവാക്ക ക

•

എല്ലായ്്ക്ഷപ്പാഴ ും ശാരീരിക അകലും പാലിക്ക ക (ഇത് ബ ദ്ധിമ ട്ടാളണന്ന്
ഞങ്ങൾക്കെിയാും - പ്പക്ഷതയകിച്ച ും ളകാച്ച മക്കെ ളമാപ്പും)

•

COVID-19 ഉള്ള ഒരാെ മായി നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകർക്ക് കഴിഞ്ഞ 14 ിവസങ്ങെിൽ
അെ ത്ത സമ്പർക്കും ഉൊയിട്ട ക്ഷൊ എന്ന് പരിക്ഷശാധിക്ക ക.

നിങ്ങെ ളെ മ െിയിക്ഷലാ, ഔട്ട്്ക്ഷഡാർ ഏരിയയിക്ഷലാ, നിങ്ങെ ളെ ളഫസിലിറ്റി
വയക്തമാക്കിയ ഏരിയയിക്ഷലാ സന്ദർശകര മായി കെ മ ട്ട ക

നിങ്ങെ ളെ ളഫസിലിറ്റിക്ക് ബാധകമായ സന്ദർശകർക്ക ള്ള
നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെിയാക്ഷമാ?
ളെസിഡൻഷയൽ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ക്ഷസവനങ്ങൾ സുംസ്ഥാന, പ്പവിശയാ നിർക്ഷദ്ദശങ്ങൾ
പാലിക്ഷക്കെത െ്. ഓക്ഷരാ ളെസിഡൻഷയൽ ഏജ്ഡ്
് ളകയർ ക്ഷസവനത്തിന ും സവെസ്
പെര ന്നത് തെയാൻ നിയമങ്ങെ െ്. നിങ്ങൾക്ക ും നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകർക്ക ും ഈ
നിയമങ്ങളെക്ക െിച്ച് അെിയാളമന്ന് ഉെപ്പാക്ക ക. നിങ്ങെ ളെ പ്പക്ഷ ശത്ത് COVID-19 ക്ഷകസ കൾ
ഉളെങ്കിൽ നിയമങ്ങെിൽ മാറ്റും വരാും.
നിങ്ങെ ളെ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ളഫസിലിറ്റിയിൽ പ്പക്ഷവശിക്ക ന്നതിന് മ മ്പ് നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകർ
ഇനിപ്പെയ ന്നവ ളചക്ഷയ്യെത െ്:

2

•

COVID-19 അപകെസാധയത വിലയിര ത്താൻ ഉക്ഷ യാഗസ്ഥളര സഹായിക്ക ന്നതിന്
ക്ഷചാ യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരും നൽക ക

•

അവർക്ക് 2020 ഫ്ലൂ വാക്്സിക്ഷനഷൻ ലഭ്ിച്ചതിളന് ളതെിവ് കാണിക്ക ക
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•

സന്ദർശകർക്കായ ള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്ക ളമന്ന് സമ്മതിക്ക ക.

നിങ്ങെ ളെ സന്ദർശകക്ഷരാെ് സതയസന്ധമായാണ് ഉത്തരും നൽക ന്നളതന്ന് ഉെപ്പാക്കാൻ
ആവശയളപ്പെ ക, അവർ ആകസ്്മികമായി COVID-19 സവെസ് വയാപനത്തിന്
ഇെയാക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങളന ളചയ്യ ന്നത്.

നിങ്ങെ ളെ പ്പിയളപ്പട്ടവർക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയ ന്നിളല്ലങ്കിൽ
അവര മായി എങ്ങളന സമ്പർക്കും പ ലർത്താളമന്ന്
നിങ്ങൾക്കെിയാക്ഷമാ?
നിങ്ങെ ളെ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ളഫസിലിറ്റിക്ക് നിങ്ങെ ളെ വീെ് സന്ദർശിക്ക ന്ന ആെ കളെ
നിയപ്െിക്ഷക്കെ ഒര സമയും വക്ഷന്നക്കാും. ഉ ാഹരണത്തിന്, നിങ്ങെ ളെ വീട്ടിക്ഷലാ പ്പക്ഷ ശക്ഷത്താ
ഒര ക്ഷരാഗവയാപനും ഉളെങ്കിൽ.
നിങ്ങൾക്ക് സമ്പർക്കും പ ലർത്താൻ കഴിയ ളമന്ന് ഉെപ്പാക്കാൻ ഏജ്്ഡ് ളകയർ
ളഫസിലിറ്റികളെയ ും ബന്ധ ക്കളെയ ും ഒര മിച്ച് പ്പവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
ക്ഷപ്പാത്സാഹിപ്പിക്ക ന്ന . നിങ്ങെ ളെ പ്പിയളപ്പട്ടവർക്ക് നിങ്ങളെ മ ഖാമ ഖും സന്ദർശിക്കാൻ
കഴിയിളല്ലങ്കില ും, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധും നിലനിർത്താൻ നിരവധി മാർഗങ്ങെ െ്.
വീഡിക്ഷയാ ക്ഷകാെ കൾ ഉപക്ഷയാഗിച്ച് എങ്ങളന സമ്പർക്കും പ ലർത്താളമന്ന് കാണിക്കാൻ
നിങ്ങെ ളെ ക െ ുംബാുംഗങ്ങക്ഷൊക്ഷൊ ളഫസിലിറ്റി സ്റ്റാഫ കക്ഷൊക്ഷൊ ആവശയളപ്പെ ക. നിങ്ങൾക്ക്
എങ്ങളന, എവിളെയാണ് ഇന്ർളനറ്റിക്ഷലക്ക് കണക്റ്റ് ളചയ്യാനാക ക എന്ന് കാണിക്കാൻ
അവക്ഷരാെ് ആവശയളപ്പെ ക.

COVID-19 അെിയെരാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക െ ുംബക്ഷത്താളൊപ്പും
താൽക്കാലികമായി താമസിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാനാക ളമന്ന്
നിങ്ങൾക്കെിയാക്ഷമാ?
നിങ്ങൾക്ക് പരിചരണും നൽകാൻ കഴിയ ന്ന ക െ ുംബക്ഷത്താളൊപ്പും നിങ്ങൾക്ക്
സ രക്ഷിതമായി താമസിക്കാൻ കഴിയ ളമന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷതാന്ന ന്ന ളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക്
അെിയെര അവധി എെ ക്കാും. നിലവിളല മഹാമാരി ഒര അെിയെര സാഹചരയമാണ്. 2021
ജൂൺ 30 വളര അെിയെര അവധി ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങെ ളെ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ക്ഷഹാമിൽ നിന്ന് അവധി എെ ക്കാൻ ആപ്ഗഹിക്ക ന്ന ളെങ്കിൽ,
നിങ്ങെ ളെ ഏജ്്ഡ് ളകയർ ാതാവിക്ഷനാെ് സുംസാരിക്ക ക.

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുകട സഹോയം ആവ്ശ്യമുണ്ട്
COVIDSafe-ളന് ഉപക്ഷയാഗും പൂർണ്ണമായ ും സവക്ഷമധയാ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങെ ളെ ക െ ുംബളത്തയ ും
സ ഹൃത്ത ക്കളെയ ും കമ്മയൂണിറ്റിളയയ ും പരിരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ളചയ്യാൻ കഴിയ ന്ന ഒര
സഹായമാണ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ളചയ്യ ക എന്നത്. മറ്റ് ആെ കെ ളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയ ും. COVIDSafe ആപ്പിക്ഷലക്ക് കൂെ തൽ ഓസ്്ക്ഷപ്െലിയക്കാർ
കണക്്റ്റ് ളചയ്യ ന്നതിന് അന സരിച്ച്, കൂെ തൽ ക്ഷവഗത്തിൽ നമ ക്ക് സവെസിളന കളെത്താൻ
കഴിയ ും.
എല്ലാ ഔക്ഷ യാഗിക വിവരങ്ങൾക്ക ും െിക്ഷസാഴ്്സ കൾക്ക ും മാർഗ്ഗനിർക്ഷദ്ദശത്തിന ും
www.health.gov.au സന്ദർശ്ിക്കുെ
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